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O Tribunal de Contas da União (TCU), dentro de suas funções ins-
titucionais, vem atuando de forma bastante enérgica quando realiza au-
ditorias nas obras públicas, em especial para identificar se os valores 
contratados estão adequados àqueles praticados no mercado. Para tanto, 
tem adotado dois métodos de identificação do preço limite, quais sejam 
o Método de Limitação do Preço Global (MLPG) e Método de Limita-
ção dos Preços Unitários Ajustados (MLPUA), este último preponde-
rantemente. Todavia, em recente acórdão da Ministra Ana Arraes, AC 
– 3650/2013 – Plenário, preconizou-se a relativização da metodologia 
a ser adotada, devendo sempre ser feita uma análise do caso concreto. 
Concluiu a Ministra Relatora, referindo-se o voto do acórdão 2.731/2012 
– Plenário que não existe um método de sobrepreço universal e padrão, 
existe, sim, uma metodologia adequada para cada situação concreta.

É em razão desse panorama que a metodologia de controle de preços 
predominantemente adotada pelo TCU (MLPUA) tem sido objeto de 
constantes críticas no ramo das obras e serviços de engenharia. Tudo 
porque, tradicionalmente, o TCU costumava (e ainda o faz) influir em 
ajustes já formalizados – inclusive com obras em estágio avançado de 
execução –, impondo a modificação de preços unitários (ação, cimento, 
formas, mão de obra etc.) em dissonância com valores estipulados em 
tabelas oficiais. Dessa intervenção, manifestamente nefasta à segurança 
jurídica instalada no contrato, deriva uma modificação abrupta nas con-
dições do contrato, ocasionando um profundo impacto financeiro nega-
tivo ao contratado. É em face desse quadro que o acórdão da relatoria 
da Min. Ana Arraes é positivamente inovador e relevante. Disse ainda a 
Ministra que a MLPUA é preferencialmente aplicável quando o sobre-
preço é constatado ainda na fase editalícia, em razão do dever do admi-
nistrador gestor de limitar os preços unitários conforme o projeto básico 
e fazer valer os critérios de aceitabilidade de preços unitários e globais. 

RECENTE JULGAMENTO DO TCU DEFINE 
MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
SOBREPREÇO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

D i r e i t o  A dm i n i s t r a t i v o

Silvio Felipe Guidi
Advogado Coordenador do departamento de Direito Administrativo do VG&P

Roberto Rezende Amaral
Estagiário do Departamento de Direito Administrativo do VG&P
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CONTRATOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

D i r e i t o  C i v i l

Dayana Sandri Dallabrida
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Civil do VG&P

COMO FAZER UMA 
INSTITUIÇÃO EFICIENTE DAS 

VAGAS DE GARAGEM EM UM NOVO 
EMPREENDIMENTO?

O regime legal de condomínios edilícios 
autoriza o empreendedor a dispor as vagas 
de garagens sob três formatos: como partes 
acessórias, partes comuns e partes autôno-
mas.

O condomínio edilício é composto por 
dois elementos centrais, as unidades autôno-
mas e a área comum. O conceito da unidade 
autônoma compreende a parte do prédio que 
for “suscetível de utilização independente”. 
Será uma unidade autônoma o apartamen-
to, o flat, a sala comercial, o escritório etc. 
É todo aquele espaço, portanto, objeto da 
propriedade exclusiva de um condômino. A 
área comum, por sua vez, é formada pelas 
outras partes do edifício: o hall de entrada, 
a portaria, os elevadores, o espaço gourmet, 
áreas de lazer etc. No ato da instituição do 
condomínio, para cada unidade autônoma 
será atribuída uma fração ideal representa-
tiva da parte ideal do terreno e da área de 
uso comum. Essa é a lógica da qual parte a 
análise sobre as vagas de garagens.

Como já introduzido, as vagas de gara-
gens poderão ser instituídas como a) unida-
de autônoma, b) acessórios de uma unidade 
autônoma e, também, c) como parte comum. 
Esta classificação, observe-se, conforma-se 
aos dois elementos centrais do condomínio 
edilício: parte comum e pare autônoma.

Hoje, a disposição mais comum é a vaga 
como parte acessória da unidade autônoma, 
que nada mais é do que a atribuição de um 
espaço para o uso exclusivo de uma determi-
nada unidade. Nessa formatação, a vaga de 
garagem figurará como parte acessória e de 
propriedade exclusiva da unidade. É aquilo 
que na matrícula se descreverá como, por 
exemplo, 100 m² (cem metros quadrados) de 
área privativa principal e 10 m² (dez metros 
quadrados) de área privativa acessória cor-
respondente à vaga de garagem “X”.

A lei confere à vaga assim instituída os 
efeitos de uma propriedade exclusiva: “O 
direito à guarda de veículos nas garagens ou 
locais a isso destinados nas edificações ou 
conjuntos de edificações será tratado como 

objeto de propriedade exclusiva, com ressal-
va das restrições que ao mesmo sejam im-
postas por instrumentos contratuais adequa-
dos, e será vinculada à unidade habitacional 
a que corresponder, no caso de não lhe ser 
atribuída fração ideal específica de terreno” 
– texto do §1º do art. 2º, da Lei 4864.

Acessória que é, a vaga assim instituí-
da não se desvincula da unidade e, portan-
to, como regra, não poderá ser alienada de 
forma separada pelo seu proprietário. Mas, 
a par da inseparabilidade entre principal e 
acessório, o Código Civil autoriza a aliena-
ção da vaga acessória. A regra é autorizativa 
para alienação entre condôminos. A aliena-
ção para terceiros dependerá de previsão 
expressa no ato constitutivo do condomínio 
e, mais que isso, de uma não oposição em 
assembleia geral. Duas condições de difícil 
confirmação prática, além do que, a aliena-
ção da vaga acessória a terceiro exigiria a 
retificação registral da distribuição das fra-
ções ideais do condomínio (recorde-se que 
para cada unidade autônoma haverá uma 
correspondência com a fração ideal). Já a 
alienação interna, de um condômino a outro, 
demandaria apenas a transferência do aces-
sório para outra unidade autônoma.

Uma segunda opção ao empreendedor é 
a instituição das vagas como parte comum, 
que podem ser de divisão proporcional ou de 
divisão não proporcional.

O critério entre divisão proporcional ou 
não proporcional é a atribuição do custo de 
construção (conforme o coeficiente de pro-
porcionalidade da NBR 12.721). Ao se atri-
buir a uma unidade o custo de construção de 
uma vaga de garagem, ou, ainda, o um grupo 
de unidades autônomas, a lei então permite 
que essas unidades usem as vagas relaciona-
das a esse custo com exclusividade.

A instituição das vagas de garagem como 
parte comum do condomínio é uma solução 
para empreendimentos deficitários de vagas. 
Nessa hipótese, o condomínio instituirá as 
regras de utilização das vagas, tal como o 
clássico critério do “quem encontrar para o 
seu veículo, pode estacioná-lo”. Ou, ainda, 
por exemplo, pode se convencionar o paga-
mento de aluguel por aqueles que usam as 
vagas.

Mas essa forma de instituição, além de 
uma opção ao edifício com mais unidades 

do que vagas, apresenta-se também como 
uma interessante estratégia econômica para 
condomínios com baixa ocupação das vagas 
em um turno específico. A depender da con-
veniência local, o espaço pode ser explorado 
em favor do caixa do condomínio, instituin-
do-se ali, por exemplo, um estacionamento 
para exploração comercial (a também ser 
utilizado pelos moradores). É uma forma de 
otimização do espaço do condomínio. Há 
experiências com esse formato de explora-
ção cujos resultados financeiros dispensa-
ram os condôminos do pagamento da taxa 
de manutenção. Pode ser essa via, assim, e 
também, um excelente atrativo comercial de 
vendas para o empreendedor.

Já as vagas instituídas como parte comum 
de divisão não proporcional adaptam-se 
bem aos condomínios de finalidade mista, 
residencial e empresarial. Com esse for-
mato será possível atribuir garagens de uso 
exclusivo apenas aos moradores, mantendo 
as demais vagas como de uso comum, por 
exemplo, aos clientes e funcionários das uni-
dades autônomas de fins empresariais. Para 
essa hipótese, reitere-se, o custo de constru-
ção das garagens de uso exclusivo deverá ser 
atribuído às unidades residenciais.

Como unidade autônoma, a vaga de ga-
ragem se dissocia de qualquer outra unida-
de. Receberá uma matrícula própria. É um 
formato mais bem visualizável para um 
edifício-garagem, mas não há proibição para 
que sejam instituídas vagas autônomas para 
outros tipos de condomínios, comercial ou 
residencial, por exemplo. A condição é que 
essa vaga detenha o atributo de uma unidade 
autônoma: ser suscetível de utilização inde-
pendente. Portanto, em termos práticos, essa 
vaga deve estar livre, sem interferência de 
entrada e saída do veículo. Nessa hipótese, 
a alienação para não condôminos será mais 
fácil do que a alienação da vaga acessória.

E todas essas modalidades de instituição 
podem ser combinadas, aperfeiçoando a 
distribuição das vagas à necessidade do em-
preendimento. E mais, podem ser utilizadas 
para a criação de outras espaços úteis para os 
condôminos: adegas, guarda-volumes etc. 
Portanto, do regime legal dos condomínios 
é possível extrair as opções acima, que, bem 
aplicadas, conferem ao empreendedor solu-
ções inteligentes e comercialmente atrativas.

argumento_marco_2014.indd   2 12/03/2014   16:44:58



3

D i r e i t o  C i v i l

PROPOSTA DE LEI QUE MODIFICA A LEI DAS 
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS QUANTO AO 
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS É OBJETO DE 
DEBATE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Cassio Palma Karam Geara
Advogado do Departamento de Direito Civil do VG&P

A preocupação dos parlamentares com os corriqueiros atrasos 
na entrega de imóveis residenciais e comerciais tem aumentado na 
medida em que a quantidade de ações aumenta vultuosamente nos 
Tribunais.  O tema se amplifica quando o assunto é sobre “o sonho 
da casa o própria”, conforme a justificativa do projeto traz ao debate.

Os costumeiros atrasos na entrega de imóveis têm causado re-
percussão negativa na sociedade e ao mesmo tempo repercutem em 
constantes problemas nos cronogramas de grande parte das constru-
toras e incorporadoras.

Em virtude disso, encontra-se em discussão proposta legislativa 
que visa evitar abusividades nas cláusulas contratuais dos contratos 
de compra e venda de unidades autônomas.

O deputado gaúcho Beto Albuquerque, pelo Projeto de Lei nº 
5672/2013, propõe o acréscimo de parágrafos na redação do art. 43 
da Lei nº 4.591/1964 (Lei das Incorporações Imobiliárias), no qual se 
dispõe sobre as normas de contratação “a prazo e preços certos, de-
terminados ou determináveis” para entrega de unidades imobiliárias.

No projeto são acrescentados parágrafos que preveem: (§1°) a 
vedação de cláusula de tolerância maior de 60 (sessenta) dias na en-
trega da unidade ou outras formas de mitigação da mora do incorpo-
rador; (§2°) constituição de mora após decorrido o prazo estipulado 
no parágrafo primeiro (de 60 dias ou menos), sujeita a pagamento de 
multa moratória ao lesado 1 no valor de cinco milésimos do mon-
tante contratado atualizado mensalmente ou pela fração de atraso na 
entrega; (§3°) atualização monetária da multa do parágrafo segundo 
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês até a data em que se 
considerar cumprida a obrigação de entrega da unidade imobiliária 
autônoma, podendo o valor resultante ser objeto de compensação 
com as quantias relativas a prestações ou montante ainda devido ao 
incorporador; (§4°) a exoneração da multa do parágrafo segundo so-
mente com a comprovação judicial que a mora decorreu de dolo ou 
culpa exclusiva do proprietário da unidade imobiliária, ou equivalen-

te 2 ; (§5°) o pagamento da multa do parágrafo segundo não exclui o 
direito de reparação civil por perdas e danos e danos morais em razão 
de atraso na entrega da unidade pelo incorporador. 

Com isso, embora o Relator da comissão de desenvolvimento 
urbano (Deputado Paulo Foletto) tenha recomendado a aprovação 
da proposta, acabou retirando o parágrafo segundo, em que se prevê 
atualização monetária da multa por cada mês ou fração de atraso na 
entrega do imóvel pelo incorporador, por entender ser incabível em 
um panorama de estabilidade macroeconômica do país.

As alterações não são de todo modo ruins aos incorporadores, 
pois somente regulamentam com mais critério as cláusulas contra-
tuais das alienações das unidades, estipulando o estabelecimento de 
multas, constituição de mora, bem como eventuais restituição e com-
pensação de valores.

Assim, caso aprovado, o projeto poderá condicionar um assenta-
mento da jurisprudência sempre flutuante sobre o assunto e acabar 
de vez com as condenações por danos morais, por vezes demasiada-
mente onerosas e contrárias ao entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça. 

A expectativa ainda é de amplo debate sobre a matéria, já que 
após a aprovação da comissão de desenvolvimento urbano o projeto 
passará por mais duas comissões (Defesa do Consumidor e de Cida-
dania), antes de ir à votação no Congresso Nacional.

1 Proprietário, promitente comprador, cessionário ou pro-
mitente cessionário dos direitos aquisitivos sobre imóvel de tal 
natureza.

2 Promitente comprador, cessionário ou promitente cessio-
nário dos direitos aquisitivos sobre imóvel de tal natureza.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/DEPUTA-
DO-NA-VOZ-DO-BRASIL/461328-PAULO-FOLETTO---BLOCO-2.html

argumento_marco_2014.indd   3 12/03/2014   16:44:58



MARÇO, 20144

Independentemente do perfil do empresário ou do tamanho da 
empresa, o planejamento para o exercício da sua atividade comercial 
é de extrema importância para o crescimento e o desenvolvimento 
do seu negócio, que ao final podem determinar o sucesso ou o fra-
casso da sua atividade. Dentro do planejamento estratégico de qual-
quer empresa, o Planejamento Societário pode servir ao empresário 
como um importante instrumento para a realização dos seus objeti-
vos, principalmente por reduzir conflitos na sociedade empresária, 
bem como por criar uma estrutura organizada destinada a atividade 
comercial, por meio do estabelecimento de regras que norteiam a 
formação da vontade social da empresa.

Uma sociedade empresarial é um negócio jurídico manifestado 
pelo concurso de vontades e bens dos sócios para a prática da ativi-
dade econômica, que implica na criação de um sistema jurídico par-
ticular, organizado normativamente por meio de um contrato ou esta-
tuto e regulado pelas normas legais 
que regem aquele tipo societário.

Neste ponto, BULHÕES PE-
DREIRA e LAMY FILHO expli-
cam que “a organização normativa 
da sociedade dá-se no plano cultu-
ral mediante normas jurídicas, mo-
rais, religiosas e de convívio social, 
mas não é uma coleção de regras 
singulares isoladas, e sim uma es-
trutura seriada e hierarquizada de 
sistemas normativos.”( ) 

No momento da constituição de 
uma sociedade, ou seja, quando da 
elaboração do contrato social na so-
ciedade limitada ou do estatuto de 
uma sociedade anônima, é faculta-
do aos sócios à prerrogativa de estabelecerem as regras inerentes ao 
seu funcionamento, por meio da criação de um sistema normativo 
que reduza conflitos, estabeleça uma estrutura adequada de adminis-
tração, além de possibilitar vantagens econômicas à sociedade por 
meio de uma eventual adequação tributária. É neste ponto, da criação 
e do estabelecimento de um conjunto de regras destinadas a regular 
a relação entre sócios e ao funcionamento da sociedade, que o Plane-
jamento Societário serve como importante meio para a organização 
e o desenvolvimento da atividade empresária. 

Na prática, os sócios sempre possuem diferentes expectativas e 
interesses diversos dentro de uma sociedade, que em muitos casos 
acabam por geram litigância e prejudicam o desenvolvimento da 
atividade da empresa. Cabe ao planejamento societário antever tais 
disputas e estabelecer formas de resolução interna destes conflitos, 
reduzindo os efeitos reflexos desta disputa e reduzindo o campo de 
atuação de um eventual sócio litigante.

Objetivamente tal planejamento se concretiza por meio da estipu-
lação de regras organizadas atinentes a administração, as atribuições 
de conselheiros e diretores, forma de representação perante terceiros, 
valores de alçada dos administradores, quóruns qualificados para as 
deliberações dos sócios, ingresso e retirada de sócios, forma de dis-
tribuição lucros e dividendos e etc. 

Todavia, o planejamento societário e a elaboração dos instru-
mentos jurídicos destinados à sua implementação não são comuns 
a toda sociedade e devem sempre ser elaborados considerando as 
características e particularidades de cada empresa e perfil dos seus 
sócios. A título de exemplo, as regras destinadas a uma sociedade 
familiar constituída por pais e filhos não serão as mesmas daquelas 
destinadas a uma sociedade de propósito específico (“SPE”) para in-
corporação imobiliária. Sem dúvida, na sociedade familiar as regras 
referentes à transferência de participação, ingresso de sócios e alie-
nação de ativos terão maior peso e serão mais estritas do que em uma 
SPE, que ficará caracterizada pela transitoriedade da sua atividade, 
na qual o interesse dos sócios visa à conclusão do empreendimento 
imobiliário e obtenção de lucros da forma mais breve possível.  

Além da estipulação de regras interna corporis, o planejamento 
pode ainda alcançar todo um grupo econômico, estabelecido como 

um conjunto de sociedades organi-
zadas para a atuação em diversas 
áreas econômicas. Nesta forma-
tação a holding, empresa criada 
para administrar todas as empresas 
do grupo, desempenha um papel 
fundamental no planejamento con-
siderando que, toda a formação da 
vontade social se dará inicialmente 
nesta empresa, e posteriormente se 
transferirá a demais sociedades do 
grupo. Neste ponto, os instrumen-
tos societários deverão ter cuidado 
ao estabelecer a interelação entre 
as sociedades controladas e a con-
troladora, prevendo a forma da 
transferência da vontade social da 

empresa-mãe e a sua representação junto às controladas, bem como 
a forma do exercício do controle perante as mesmas.

Vários são os atos destinados à implantação do Planejamento 
Societário em sociedades a serem constituídas ou em sociedades 
já existentes, que podem a qualquer momento alterar os seus atos 
constitutivos (contratos sociais e estatutos) para aperfeiçoar o seu 
sistema normativo. Os acordos de acionistas, que já foram objeto 
de um artigo na edição anterior do Argumento, também podem ser 
utilizados para estipular importantes regras obrigatórias e coercitivas 
aos sócios.

Neste sentido, considerando os diversos elementos indicados aci-
ma, ressaltamos que o Planejamento Tributário deve sempre ser ado-
tado por empresários e sócios que visam o crescimento ordenado da 
sua atividade e a sua atuação organizada, evitando litígios e disputas 
que venham a prejudicar toda a sociedade.  

Por fim, ressaltamos que a adoção de um Planejamento Societário 
por qualquer sociedade requer a conjugação dos esforços de vários 
profissionais, desde sócios, administradores e advogados a conta-
dores e empregados, estes últimos que, mesmo não relacionados 
diretamente com a sua elaboração, serão os responsáveis pela sua 
operacionalização no cotidiano da atividade empresarial.

PLANEJAMENTO SOCIETÁRIO

D i r e i t o  S o c i e t á r i o

Bruno Fonseca Marcondes
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P
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A VERDADEIRA PROBLEMÁTICA DAS ENQUETES 
ELEITORAIS: LIMITAÇÃO OU PROIBIÇÃO EM 2014?

Não se pode negar que um dos princi-
pais avanços havidos pela implementação 
da (nova) minirreforma eleitoral sancionada 
pela Presidência da República em dezembro 
(Lei 12.891/2013) está no campo das pes-
quisas eleitorais.

Tema dos mais negligenciados no Direi-
to Eleitoral, desde 1997, quando entrou em 
vigor a Lei das Eleições (9.504), nenhuma 
alteração significativa havia sofrido os três 
artigos que regulam as pesquisas e testes 
eleitorais (33 a 35) – ressalvadas, em 2009, 
na Lei 12.034, a inserção do §2º no art. 33 
(disciplinando a publicização dos registros); 
bem como, em 2006, na Lei 11.300, o art. 
35-A, que pretendia impor limitação tempo-
ral à divulgação dos levantamentos, todavia, 
declarado inconstitucional pelo STF no mes-
mo ano (ADI´s 3.741-2, 3.742-1 e 3.743-9).

Não obstante, para o pleito de 2014 vis-
lumbram-se duas importantes mudanças: 
(i) no art. 33, IV, foi inserida a locução “a 
ser executado”, podendo conduzir ao enten-
dimento de que os institutos de pesquisas 
não estarão mais obrigados a seguir apenas 
dados oficiais para determinar seu plano 
amostral (Censo, PNAD etc), vinculando-
-se, agora, às fontes de dados que indicarem 
nos registros, ainda que obtidas por outros 
meios; e (ii) a limitação das enquetes.

Sobre a segunda mudança, objeto deste 
breve comentário, cuida-se, provavelmen-
te, da única unanimidade entre aqueles que 
vivenciam o Direito Eleitoral. E todos eram 
contra as enquetes porque elas efetivamen-
te deturpavam o processo eleitoral e tinham 
significativo impacto nos eleitores, especial-
mente em municípios menores e naqueles 
eleitores com menor escolaridade, incapazes 
de se atentarem para a diferença (sutil) entre 
pesquisa eleitoral e enquete. Daí porque era 
frequente, na proximidade das eleições, a 
divulgação de enquetes pretendendo simular 
pesquisas eleitorais. 

Para além, não é demais lembrar, a teor 
de entendimento remansoso da jurisprudên-
cia, bastaria a transcrição literal da ressalva 
correspondente às enquetes nas Resoluções 
do TSE  para que fosse considerada lícita sua 
publicidade. Em suma: informando tratar-se 
de enquete (às vezes em letras diminutas), a 
partir da citação referida, nenhuma sanção 

poderia se impor ao candidato/coligação 
responsável pelos números – por mais des-
colados da realidade o fossem.

Enfim, agora, com a nova legislação, res-
ta clara a proibição para o período eleitoral 
das enquetes. Ocorre, porém, que a nova dis-
ciplina legal (art. 33, §5º) restringiu-as ape-
nas “no período de campanha eleitoral”, pe-
ríodo que pode receber duas interpretações 
para seu termo de início: o das convenções 
partidárias ou da propaganda eleitoral.

Segundo o glossário do TSE, “(...) a ex-
pressão “campanha eleitoral” designa todo o 
período que um partido, candidato ou postu-
lante a uma candidatura dedica à promoção 
de sua legenda, candidatura ou postulação. 
Em sentido estritamente legal, a campanha 
eleitoral só começa após designados os can-
didatos pela convenção partidária.” Todavia, 
igualmente defensável a vedação dar-se a 
partir da propaganda, em 06 de julho, nos 
termos do art. 36, da mesma Lei das Elei-
ções. Daí decorre a principal provocação do 
texto: antes do período das convenções ou 
mesmo de seis de julho, não estariam permi-
tidas as enquetes? Entende-se que sim! 

Com efeito, vale rememorar que a par-
tir de 1º de janeiro, quando pela Resolução 

23.400 do TSE todas as pesquisas deverão 
ser registradas, igualmente às enquetes (até 
as eleições anteriores, ao menos) igualmen-
te se lhe impunha restrição, qual seja, jus-
tamente o dever de reproduzir o artigo da 
normativa sobre se tratar de levantamento 
sem rigor científico etc. Ocorre que a atu-
al Resolução do TSE suprimiu esse artigo, 
impedindo via de consequência as enquetes 
antes mesmo do período eleitoral – indo 

além, pois, da vedação prevista na reforma 
eleitoral.    

Ressalte-se, por óbvio, que o impacto do 
levantamento amostral sem rigor científico, 
antes do pleito, é infinitamente inferior àque-
le verificado a partir do período vedado. Ino-
bstante, em caso de prévias partidárias, para 
se alcançar apoio interno, bem como para os 
veículos de comunicação na internet, o tema 
pode ganhar relevo suficiente à preocupação 
aqui externada, sobretudo diante da multa – 
comum às pesquisas sem registro e enquete 
(ilegal/proibida) – variando entre R$ 50 a 
100 mil Ufir (a maior multa média do Direi-
to Eleitoral).

Por isso, diante da limitação temporal im-
posta na Resolução 23.400 do TSE ir além 
da proscrição legal, deveria a Corte Supe-
rior adequar sua normativa, restringindo as 
enquetes no mesmo prazo da lei – aprovei-
tando, ainda, para promover a adequação de 
outra imperfeição temporal: a previsão di-
vulgada no Calendário Eleitoral do TSE das 
Convenções, a partir de 10/06, quando o art. 
8º, da Lei das Eleições, igualmente alterado 
na última reforma eleitoral, passou a infor-
mar 12 de junho como termo inicial para o 
ato de escolha dos candidatos.

D i r e i t o  E l e i t o r a l

Gustavo Bonini Guedes
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Eleitoral do VG&P.

3 Na divulgação dos resultados de enque-
tes ou sondagens, deverá ser informado 
que não se trata de pesquisa eleitoral, 
prevista no art. 33 da Lei nº 9.504/97, e 
sim de mero levantamento de opiniões, 
sem controle de amostra, o qual não uti-
liza método científico para a sua realiza-
ção, dependendo, apenas, da participa-
ção espontânea do interessado.
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D i r e i t o  T r a b a l h i s t a

SISTEMA ON-LINE DÁ AGILIDADE NA EMISSÃO DAS 
GUIAS DO FGTS PARA O EMPREGADOR DOMÉSTICO
Carolina Taraska Maciel
Advogada do Departamento de Direito do Trabalho do VG&P

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 72/2013, que 
ocorreu em 02/04/2013, o empregado doméstico passou a ter novos 
direitos. Algumas dessas novas conquistas passaram a vigorar ime-
diatamente e independem de regulamentação, incorporando-se àque-
las já previstas na Constituição ou em leis esparsas (como no caso do 
salário mínimo, jornada de trabalho, 13º salário, hora extra, licença 
maternidade, férias etc – embora existam mais dúvidas do que escla-
recimentos sobre a aplicação prática desses direitos). Outros ainda 
dependem de regulamentação, o que deve ocorrer com a publicação 
de lei específica, cujo projeto está em discussão no Congresso Na-
cional. Essa é a situação do recolhimento do FGTS.

Entretanto, já considerando a brevidade desta regulamentação e 
as facilidades que a internet passou a dispor para a vida das pesso-
as, o Governo Federal disponibilizou um sistema próprio no site da 
Caixa Econômica Federal, para dar agilidade no processo de reco-
lhimento do FGTS pelo empregador doméstico. Trata-se do “GRF 
Doméstico”.

O serviço está disponível no endereço “www.esocial.gov.br”, 
bastando selecionar a opção Guia FGTS no lado esquerda da página.

Acessando a página mencionada, o empregador poderá preencher 
a guia simplificada de recolhimento. Para o procedimento, o empre-
gador deve informar o Cadastro Específico do INSS (CEI) e os da-
dos cadastrais do trabalhador doméstico. Inserida essas informações, 
a guia do FGTS sairá automaticamente com o código de barras de 
pagamento, podendo ser quitada em qualquer canal da rede bancária 
nacional.

O próprio sistema, ainda, calcula o valor do depósito, inclusive 
para recolhimento em atraso. Depois do primeiro recolhimento, as 
informações anteriores ficam armazenadas no sistema, o que possi-

bilita a agilidade no processo seguinte.
Existe, ainda, na área de Download (do próprio site) uma cartilha 

disponível com todas as informações necessárias sobre o recolhi-
mento do FGTS do empregado doméstico.

Essa cartilha demonstra de forma ilustrativa e bem detalhada todo 
o procedimento para o recolhimento do FGTS (para que sejam sa-
nadas todas as dúvidas dos trabalhadores que estão iniciando este 
processo ou para aqueles que ainda tenham alguma dificuldade).

Insta ressaltar, conforme já explanado, que, até que haja a re-
gulamentação desta Emenda, o recolhimento do FGTS continua 
facultativo. Contudo, uma vez recolhido, o procedimento se torna 
obrigatório para o empregador, não sendo possível a interrupção do 
pagamento (pois o procedimento de recolhimento passa a integrar o 
contrato de trabalho do empregado, como cláusula contratual tácita 
– não escrita), salvo se houver rescisão contratual.

A disponibilidade via internet do recolhimento do FGTS pelo 
Governo Federal busca não só o cumprimento da lei como também 
simplificar o recolhimento pelo empregador doméstico.

Em janeiro do ano corrente, a Prefeitura Municipal de Curitiba 
editou decretos que alteraram de forma significativa a rotina empre-
sarial perante o Fisco e a Administração.

DES-IF A partir de julho deste ano, as instituições financeiras 
deverão prestar contas eletronicamente à Prefeitura sobre o recolhi-
mento de ISS (Imposto Sobre Serviços). O Decreto n.º 20/2014 insti-
tuiu a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras 

(DES-IF), que permitirá o registro, apuração e emissão do documen-
to de arrecadação do imposto. A obrigação se aplica às Instituições 
Financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil - BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a 
utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Na-
cional – COSIF.

Parcelamento A Portaria SMF n.º 18 alterou a normativa de con-

PREFEITURA DE CURITIBA EDITA DECRETOS QUE 
ALTERAM A ROTINA DAS EMPRESAS

D i r e i t o  T r i b u t á r i o

Andressa Saizaki
Advogada do Departamento de Direito Tributário do VG&P.
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D i r e i t o  Co r p o r a t i v o

A PONDERAÇÃO ENTRE A SIMPLICIDADE DOS 
PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NA LEI 9.099/95 
E A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO 
DAS DECISÕES JUDICIAIS
Wyvianne Rech
Advogada Coordenadora do Departamento de Contencioso de Volume do VG&P

É sabido que nos Juizados Especiais, por força da Lei 9.099/95, 
permite-se um trâmite processual mais simples, célere e informal, 
onde a entrega da prestação jurisdicional atenda ao princípio da 
economia processual e que a conciliação seja sempre a primeira 
finalidade. A partir da prática observada nos processos em trâmite 
sob esse procedimento verifica-se muitas vezes uma sobreposição 
excessiva dos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade 
à fundamentação das decisões judiciais e à efetividade jurisdicional. 

Por própria disposição normativa ao Poder Judiciário, por exem-
plo, é dispensada a transcrição das provas produzidas oralmente, 
sendo determinado tão somente que a sentença se refira aos informes 
essenciais trazidos nos depoimentos. Ainda, quanto aos requisitos 
processuais da sentença a Lei 9.099/95 também dispensa o Magis-
trado do relatório processual, sendo suficiente um breve resumo dos 
fatos discutidos na lide. Ocorre, porém, que a simplicidade e conci-
são na exposição dos fundamentos atribuída às decisões proferidas 
nos Juizados Especiais não pode ser confundida com ausência ou 
deficiência de sua fundamentação. É próprio dos Juizados Especiais 
que as decisões judiciais sejam sim concisas, mas isso não pode ser-
vir de manto a decisões que não permitam conhecimento acerca das 
razões determinantes da conclusão do julgamento e principalmente 
às obrigações insertas na condenação a serem cumpridas. 

Em outros termos, não basta ao juiz estar convencido. Deve ele 
demonstrar as razões de seu convencimento, pois a decisão judicial 
não requer apenas coerência lógica, mas também contextual, impor-
tando aí os contextos do direito e do senso comum, o qual muitas 
vezes é fundamental quando da análise do dispositivo a ser cumpri-
do. Ora, o dever de motivar não decorre apenas de uma regra formal 
contida no texto constitucional (art. 93, IX) ou de uma exigência do 
direito de defesa das partes, está vinculado à própria necessidade re-
publicana de justificação das decisões do Poder Público. E tal dever 
não é afastado ainda que impere nos Juizados Especiais os princípios 
da simplicidade, celeridade e informalidade. A dispensa do relatório 
nas sentenças proferidas sob o rito da Lei nº 9.099/95 não significa a 
desincumbência a esse dever.

Esse posicionamento foi objeto de discussão e análise na Turma 
Nacional de Uniformização (TNU 200581100641010 CE), que res-
saltou a importância e necessidade de haver uma ponderação crite-
riosa entre as questões da celeridade, informalidade, simplicidade e 
a segurança e efetividade da prestação jurisdicional, afirmando que 
somente deve ser considerado cumprido o papel do Judiciário no que 
se refere à pacificação social, com a entrega da tutela jurisdicional 
em menor tempo quando esta for realizada com necessário respeito 
ao devido processo legal.

cessão administrativa de parcelamento de débitos tributários não 
inscritos em dívida ativa, no âmbito municipal. As mudanças mais 
relevantes dizem respeito ao prazo máximo de parcelamento do ISS 
que de 120 passa a ser de 90 meses, a depender do valor da dívida. A 

normativa ressalva que os débitos decorrentes de lançamentos retro-
ativos ou suplementares do Imposto Sobre Serviços de natureza fixa 
para autônomos e para as sociedades de profissionais e do Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana poderão ser parce-
lados em no máximo 24 meses. Mantém-se a correção das parcelas 
pela variação do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) e 
acréscimo de juros a razão de 1% ao mês, calculados a partir da data 
do parcelamento, até o mês anterior ao do pagamento.

CVCO O Decreto 1876/14 alterou o procedimento para a libe-
ração do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras – CVCO. A 
partir de janeiro deste ano, a emissão do certificado é condicionada à 
apresentação prévia, pelo Contribuinte ou responsável, da Certidão 
negativa do Imposto sobre Serviços – ISS. A emissão do CVCO se 
dará apenas após o pagamento do imposto devido ou crédito devi-
damente constituído ou com exigibilidade suspensa. A certidão ne-
gativa para fins de CVCO é emitida pelo Departamento de Rendas 
Mobiliárias. a normativa disciplina, ainda, a forma de apuração da 
base de cálculo, hipóteses de não incidência, isenção e deduções per-
mitidas.
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D i a g r a m a d o  p o r  A n d e r s o n  R o s s i  B a r a n  d a  N e r o c o m .

O advogado Gustavo Guedes, coordenador do Departamen-
to de Direito Eleitoral do VG&P, é um dos organizadores do IV 
Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, evento organizado pelo 
Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (IPRADE) e considera-
do o mais importante encontro desta natureza no país – em 2010 
contou com a presença dos Ex-Presidentes do TSE, Ministra Cár-
men Lúcia e Ministro Ricardo Lewandowski. 

O Congresso será realizado entre os dias 29 e 31 de Maio, na 
Universidade Positivo, contando a presença de inúmeros Minis-
tros (STF, STJ e TSE), bem como advogados e doutrinadores. 

Haverá ainda a participação de outro advogado do VG&P no 
evento, o sócio Luiz Fernando Pereira, que palestrará sobre Pro-
cesso Civil Eleitoral e participará do encontro simultâneo com 
jornalistas. Informações e inscrições no site www.iprade.com.br.

   Fernando Vernalha Guimarães parti-
cipará como palestrante do XIV Congresso 
Brasileiro de Direito do Estado, que se reali-
zará nos dias 07,08 e 09 de Maio de 2014, em 
Salvador – BA, no Bahia Othon Palace Hotel. 
Vernalha falará sobre a responsabilidade civil 
derivada dos atos das agências reguladoras, 
particularmente em relação ao controle de 
preços.

  Luiz Fernando C. Pereira será o pa-
lestrante convidado da American Chamber 
of Commerce for Brazil (AMCHAM) para 
participar de evento que discutirá riscos 
jurídicos no planejamento empresarial, em 
evento que ocorrerá em Curitiba – PR, em 
maio de 2014.

   Fernando Vernalha Guimarães, Luiz 
Fernando C. Pereira, sócios do VG&P, 
e Silvio Guidi, advogado coordenador do 
Departamento de Direito Administrativo do 
VG&P, serão palestrantes convidados do 
evento “Seminário sobre Infraestrutura e Par-
cerias Público-Privada, que ocorrerá na sede 

da APEOP – Associação dos Empresários de 
Obras Públicas, em Curitiba – PR, no dia 31 
de março de 2014.

   Luiz Fernando C. Pereira, sócio 
VG&P, participou de um debate na sede 
do J P Morgan em São Paulo sobre o julga-
mento dos planos econômicos no Supremo. 
A plateia era formada de advisers dos maio-
res fundos de investimentos do Brasil. Com 
Pereira, debateram o Presidente da Febra-
ban, Murilo Portugal, um representante do 
IDEC e a coordenadora jurídica do grupo 
Itaú. Dia 31 de janeiro, em São Paulo.

   Colunista da Gazeta, Reinaldo Bessa, 
destaca a nova sede do VG&P - A memó-
ria agradece. O antigo casarão localizado 
na Rua Mateus Leme esquina com a Barão 
de Antonina está sendo finalmente restaura-
do. Depois de muitos anos abandonado, o 
imóvel de quase mil metros quadrados, que 
foi sede do antigo restaurante Matterhorn, 
é a última construção de origem sueca do 
século retrasado. A partir do ano que vem 

será a nova sede do escritório dos advoga-
dos Luiz Fernando Pereira e Fernando 
Vernalha Guimarães.

   Está prevista para o início do segundo 
semestre de 2014 o lançamento da 2ª. edi-
ção do livro Concessão de Serviço Público, 
de autoriza de Fernando Vernalha Gui-
marães. Editada pela Saraiva, a 2ª edição 
da obra trará atualizações e novas aborda-
gens sobre a concessão, inclusive quanto ao 
processo de licitação e contratação.

   Luiz Fernando Pereira, advogado e 
sócio fundador do VG&P, falou ao Jornal 
Gazeta do Povo, edição de 18 de janeiro 
de 2014, sobre Resolução do Tribunal Su-
perior Eleitoral que determina que Ministé-
rio Público não pode abrir investigação sem 
ter autorização da Justiça.

http://www.gazetadopovo.com.br/m/conteu-
do.phtml?id=1440610&tit=Norma-facilita-
-crime-eleitoral-diz-procurador

NOTAS E AGENDA

CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL
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