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e d i t o r i a l

A partir de julho de 2014, o Escritório Vernalha Guimarães & 
Pereira (VG&P) passará a contar com uma sede em Brasília (DF). 
Cada vez mais os clientes e colaboradores do VG&P demandam o 
atendimento jurídico especializado junto aos tribunais superiores, 
com recursos no STJ (Superior Tribuna de Justiça), STF (Supremo 
Tribunal Federal) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral), além de pro-
cessos junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) e às principais 
agências reguladoras (ANATEL, ANEEL, ANTT, ANTAQ, ANVI-
SA, ANS etc). O incremento do volume de demandas em terceiro 
grau, assim como o atendimento altamente especializado do VG&P 
em pendências junto às agências reguladoras e demais entidades 
sediadas na capital do país, (como o DNIT, o BACEN e as em-
presas estatais federais) importou a necessidade de estruturação de 
uma sede em Brasília. A ideia é apresentar uma estrutura que tenha 
capacidade de oferecer um atendimento e espaço físico adequados 
e advogados capacitados. O escritório de Brasília vai funcionar no 
Edifício Complexo Brasil 21, um Business Center que se destaca 
em meio às demais áreas executivas de Brasília.

 O VG&P convida a todos os seus clientes, colaboradores 
e parceiros para visitarem suas novas instalações em Brasília, que 
estarão funcionando a partir de julho de 2014. Será uma satisfação 
poder atendê-los, agora também em Brasília.

VG&P COM sede em 
Brasília 
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O QUE SERÁ DO rdC?

d i r e i t o  a dm i n i s t r a t i v o

Fernando Vernalha Guimarães
Sócio Fundador do VG&P

Desde a sua gestação, sempre se advertiu que o RDC seria algo 
mais do que um regime transitório. Seu destino, diziam as autorida-
des envolvidas na sua criação, seria tornar-se a disciplina de base 
para toda a contratação da Administração Pública. Estava em xeque 
a hegemonia da Lei 8.666, que desde 1993 vem ditando as regras 
para licitações e contratos públicos no Brasil.

 Nascido para reger especialmente licitações e contratações 
voltadas aos eventos esportivos da Copa de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016, o RDC já mereceu algumas importantes ampliações: (i) pri-
meiramente, foi ampliado para abraçar também as ações integradas 
do PAC; (ii) depois, para ser aplicável a obras e serviços de engenha-
ria ligados ao ensino; (iii) depois, para obras e serviços de engenharia 
associados ao Sistema Único de Saúde (SUS); (iv) por fim, para a 
execução de obras e serviços de engenharia de estabelecimentos pe-
nitenciários e socioeducativos.

 Mais recentemente, foi posta à prova o seu teste derradeiro: 
a extensão do RDC para 
toda atividade contratual 
da Administração Pública. 
É esta a extensão que lhe 
seria dada caso a Medida 
Provisória 630/2013 fosse 
aprovada na versão apoia-
da pelo governo, aprovada 
pela comissão especial e 
pela Câmara dos Deputa-
dos. No entanto, prevale-
ceu a redação originária 
da MP, que estende o RDC 
apenas à execução de 
obras e serviços de enge-
nharia de estabelecimentos 
penitenciários e socioedu-
cativos (convertida na Lei 
12.980/2014).

 Com isso, o RDC segue como um regime restrito a certas 
atividades. E a Lei 8.666/93 dá novos sinais de sobrevida.

 O RDC nasceu não apenas como uma alternativa viável 
para o regime ainda vigente, mas também como fruto do descon-
tentamento histórico dos operadores da Lei 8.666/93. A experiên-
cia pretérita com esse regime revelou sua inaptidão para o alcance 
em muitos casos de propostas realmente vantajosas, sacramentadas 
a partir de um ambiente de negociação transparente e eficiente. Os 
seus formalismos e o espírito gincanista de muitos de seus operado-
res acabaram transformando as garras e amarras da legislação em 
inimigos da economicidade e da eficiência. Em meio aos argumentos 
de proteção ao direito dos licitantes e ao respeito pelas rígidas regras 
da disputa e da legislação, era comum esquecer-se que no curso de 
uma licitação o que está em jogo é a obtenção das melhores condi-
ções de contratação para a Administração Pública, e não outra coisa.

 Foi isso que gerou, em meio a diversas tentativas frustra-

das de reforma substancial dessa legislação, transformações pontuais 
importantes no regime geral das contratações, como a Lei do Pregão 
(Lei 10.520) e a Lei da PPP (Lei 11.079/2004). Agora, com a derrota 
da extensão do RDC às contratações em geral, é provável que o mo-
vimento de reforma do conteúdo da Lei 8.666/93 seja ressuscitado. 
Muda-se a via, mas permanecem as preocupações com o aperfei-
çoamento do regime de contratações públicas. O foco agora recairá 
sobre projeto de lei (de relatoria da senadora Katia Abreu) que pre-
tende reformar o regime vigente, substituindo a Lei 8.666/93 e outras 
leis, inclusive o próprio RDC. O projeto traz inovações importantes, 
como a inversão de fases (habilitação e julgamento de propostas), 
novas regras para a contratação de projetos e a extinção de modali-
dades de licitação, como o convite e a tomada de preços.

 Adote-se o veículo que quiser, mas o importante será li-
vrar a disciplina das licitações e contratações dos rigores e forma-
lismos que marcaram a aplicação da Lei 8.666/93, responsáveis por 

distorções que historica-
mente vêm prejudicando 
o alcance do fim último 
da licitação: a escolha da 
melhor proposta para a 
Administração. Espera-se 
que a nova legislação tra-
ga o aperfeiçoamento ne-
cessário para a superação 
dos erros do passado.

  Uma nota final: 
nosso regime de contratos 
administrativos é pratica-
mente o mesmo há muitos 
anos. Nem a Lei 8.666/93 
produziu inovações mar-
cantes, nem mesmo o 
RDC cuidou de atualizá-
-lo em aspectos diversos 

(embora tenha estabelecido inovações relevantes, como a remunera-
ção por desempenho, os contratos de eficiência e a contratação inte-
grada). Há, aqui, um bom ponto para receber a atenção do legislador 
do próximo marco legal para as contratações públicas no país. Preci-
samos aperfeiçoar não apenas a disciplina da licitação, mas, inclusi-
ve, o regime dos contratos administrativos, muitas vezes ainda lidos 
como contratos singulares, que admitem prerrogativas especiais do 
Poder Público. Chegou a hora de superar essa ideia. Contratos ad-
ministrativos devem ser tratados como contratos, dos quais partici-
pam partes niveladas e comprometidas com os termos acordados. 
Afinal, a segurança e estabilidade jurídicas dos contratos estão entre 
os ingredientes mais importantes para a criação de ambiente propício 
para o desenvolvimento de negócios eficientes e econômicos. E no 
universo das contratações públicas isso não é diferente. Esse, enfim, 
um ponto que não deve ser esquecido para a próxima proposta de 
reforma do nosso regime vigente das contratações públicas.
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O ÔNUs dO ParTiCUlar POR DEFEITOS NOS 
PROJETOS BÁSICOS E ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS 
EM liCiTaÇÕes de OBras e serViÇOs DE 
ENGENHARIA
Mariana Guimarães
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Administrativo do VG&P

As regras e exigências fixadas nos editais 
de licitação vinculam tanto a Administração 
quanto as empresas participantes da disputa. 
Além de nortear o rito procedimental e cri-
térios de escolha do vencedor, a rigor, essas 
disposições também devem ser observadas 
na formalização, execução e eventuais al-
terações do futuro ajuste. Exatamente por 
conta dessa força vinculante, cumpre às po-
tenciais licitantes verificar o preenchimento 
de todos os requisitos e condições de parti-
cipação, bem como se seu produto/serviço 
atende às especificações exigidas, antes de 
decidir pela participação no certame. Mas 
não é só isso: quando da formulação das 
propostas, devem avaliar com muita cautela 
as disposições impactantes na execução do 
objeto pactuado, como, por exemplo, a for-
ma de pagamento, previsão de prorrogação 
e critério de reajuste, a fim de evitar maio-
res surpresas no curso do ajuste. E, havendo 
dúvidas, sempre solicitar esclarecimentos ao 
órgão ou impugnar o instrumento convoca-
tório.

Nas obras e serviços de engenharia, o 
exercício dessa competência revela-se ain-
da mais importante, em especial no que diz 
respeito ao projeto básico e orçamentos. A 
elaboração, com nível de precisão adequa-
do, é primordial para o sucesso dessas em-
preitadas, eis que a baixa qualidade nesses 
processos ocasiona a maioria das falhas ou 
irregularidades verificadas na execução das 
obras públicas.

Em vez de ser mero expectador passivo, 
preocupando-se apenas com as exigências 
e documentos que instruem sua proposta, o 

particular deve sempre procurar corrigir (por 
meio de impugnações ao instrumento con-
vocatório) distorções e falhas nos projetos. 
Mas não é só isso. 

O Decreto nº 7.983/2013, que estabelece 
regras e critérios a serem seguidos por ór-
gãos e entidades da Administração Pública 
Federal para a elaboração do orçamento de 
referência de obras e serviços de engenharia, 
contratados e executados com recursos dos 
orçamentos da União, impõe verdadeiro en-
cargo adicional ao particular. O seu art. 13, 
inciso II, define que o licitante deve manifes-
tar “expressa” e “inequívoca” concordância 
com a adequação do projeto e orçamentos. 
Disso, porém, decorre uma séria consequ-
ência. 

Partindo da presunção de que, ao anuir 
sem qualquer insurgência, a empresa confir-
ma a plenitude e a correção dos projetos e 
orçamentos, o ato regulamentar contempla 
que as alterações contratuais sob alegação de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, 
orçamentos, plantas, especificações, me-
moriais e estudos técnicos preliminares do 
projeto não podem ultrapassar 10% do valor 
total do contrato.

De acordo com dicção da norma, a li-
citante, se concordou com os projetos e 
orçamentos, deve suportar – sem qualquer 
contraprestação – eventuais ajustes por falha 
no projeto que excedam a tal percentual. Em 
outras palavras, o ônus do erro do descritivo 
acabará ficando a cargo do particular, que 
não poderá pleitear medidas compensatórias 
por meio de alterações contratuais quando 
excedido tal limite. Trata-se, inegavelmente, 
da transferência ao particular dos riscos de-
correntes das falhas de planejamento.

Além da fiscalização do projeto, o De-
creto também impõe ao particular verificar 
a adequação das planilhas do orçamento 
estimado. Vale rememorar que, em recen-
te julgado, o Tribunal de Contas da União 
manifestou entendimento de que a empre-
sa contratada pode ser responsabilizada 

pelo dano causado ao Erário (Acórdão nº 
454/2014, plenário) mesmo nas hipóteses 
em que o preço contratado estiver em pata-
mares aceitos pelo instrumento convocató-
rio. Assim, caberá ao particular confrontar 
se as estimativas feitas pelo Poder Público 
estão alinhadas à realidade de mercado e aos 
parâmetros do Sistema Nacional de Pesqui-
sa de Custos e Índices da Construção Civil 
(Sinapi) e do Sistema de Custos Rodoviários 
(Sicro). 

Em síntese, o potencial licitante também 
deve fiscalizar se o trabalho da Administra-
ção foi realizado de forma adequada no que 
diz respeito aos orçamentos, pois poderá ser 
responsabilizado se balizar sua proposta em 
uma má projeção feita pelo edital e for cons-
tatado sobrepreço. 

Por tudo que foi exposto, tanto o Decreto 
nº 7.983/2013 quanto o entendimento que 
vem se consolidando no TCU encerram ver-
dadeiro ônus adicional às empresas que par-
ticipam de licitações. Por conta disso, além 
de se preocuparem com os documentos e de-
mais exigências para elaboração de sua pro-
posta, também devem exercer fiscalização 
do exercício das competências exclusivas da 
Administração. 

Ainda que isso possa ser questionado sob 
inúmeros aspectos, como virtual ofensa ao 
princípio da legalidade, à boa-fé do particu-
lar e ao dever de responsabilidade do Estado 
pelos seus atos, o fato é que as licitantes de-
vem se cercar das devidas cautelas para não 
serem surpreendidas pela necessidade de su-
portar encargos por falha imputável ao Po-
der ou serem punidas por suposto sobrepre-
ço. Para tanto, nada melhor do que se valer 
do exercício garantido legalmente de impug-
nar o edital ou formular pedido de esclareci-
mentos. A incorporação de tais medidas por 
parte das licitantes, além de minimizar seus 
riscos, certamente contribuirá para a melhor 
eficiência da atuação estatal, diminuindo a 
ocorrências de falhas na execução de contra-
tos de obras e serviços de engenharia.
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A 14ª edição do Congresso Brasileiro de Direito do Estado reu-
niu, nos dias 7, 8 e 9 de maio, em Salvador (BA), Ministros do STF, 
do STJ e especialistas do Direito Público para discutir os temas mais 
atuais e relevantes do Direito Administrativo, Tributário e Constitu-
cional brasileiro. O evento foi promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Direito do Estado e teve a coordenação do Prof. Paulo Modesto. A 
homenageada do evento foi a Prof. Maria Sylvia Zanella di Pietro.

Fernando Vernalha Guimarães, advogado do VG&P, falou sobre 
a responsabilidade civil derivada de atos das agências reguladoras 
no âmbito do planejamento econômico, fomento e controle de pre-
ços, ao lado do ministro Carlos Ayres Britto, que discorreu sobre “o 
controle social e a participação popular nos marcos da Constituição 
de 1988”. Do evento participaram também o ministro do Supremo 
Tribunal Federal Luis Roberto Barroso, a ministra do Superior Tri-
bunal de Justiça Regina Helena Costa e os professores Celso Antô-
nio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella di Pietro, entre outros.

Segundo Vernalha, a temática da responsabilidade civil derivada 
da atuação das agências reguladoras é bastante complexa, porque o 
seu tratamento jurídico se altera conforme se altera a natureza do ato. 
E a atuação dessas entidades no âmbito do planejamento econômico, 
do fomento e do controle de preços pode se dar mediante o exercício 
de funções diversas, a partir da edição e atos normativos, atos de 
mera execução e até de contratos (contratos de fomento, por exem-
plo). Desse modo, é necessário analisar a natureza da função e do ato 
exercitado pela agência para desvendar o regime jurídico aplicável 
à responsabilização civil. Para Vernalha, em relação a edição e atos 
normativos – o que se traduz na atuação mais significativa dessas 
agências –, a caracterização da responsabilidade civil depende da 
identificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da atuação, 
além da demonstração do nexo de causalidade e do prejuízo con-
creto gerado a terceiro. A grande dificuldade reside, então, na aná-
lise dos parâmetros de legalidade e constitucionalidade para que as 
agências atuem no âmbito do planejamento econômico, do fomento 
e do controle de preços.

Em relação especificamente ao controle de preços, Vernalha lem-
brou diversos casos ocorridos na experiência brasileira nos últimos 
anos, desde a criação da Superintendência Nacional de Abasteci-
mento (Sunab) e do Conselho Interministerial de Preços (CIP). Além 
disso, diversas leis posteriores instituíram o controle de preços sobre 
mensalidades escolares, setor sucroalcooleiro e medicamentos. Na 
sua visão, o controle de preços só poderá ser admitido excepcional-
mente em situações em que seja necessário o resgate das condições 
para o exercício da livre iniciativa e da livre empresa. Afinal, como 
disse Vernalha, “a Constituição prestigiou o regime de livre inicia-
tiva e de livre empresa, sendo que os agentes econômicos devem 
ter liberdade para estabelecer seus prelos e gerenciar o seu modo 
de produção. Apenas em situações anormais, em que se verifique a 
deterioração de segmentos do mercado, o controle de preços estaria 
autorizado. Mesmo assim, ele teria de ser temporário e provisório, 
teria de atender ao conteúdo dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade e não poderia ir a ponto de impor preços inexe-
quíveis”.

XiV CONGressO BrasileirO de direiTO 
dO esTadO REÚNE MINISTROS DO STF E DO STJ E 
ESPECIALISTAS DO DIREITO PÚBLICO EM SALVADOR (BA)

FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, SÓCIO DO 
VG&P, PROFERIU A CONFERÊNCIA SOBRE A RESPON-
SABILIDADE CIVIL DERIVADA DA ATUAÇÃO DAS 
AGÊNCIAS REGULADORAS NO ÂMBITO DA REGULA-
ÇÃO DA ECONOMIA
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eireli – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA
Bruno Fonseca Marcondes 
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P

A instituição da Empresa Individual de Responsabilidade Limi-
tada (Eireli) veio preencher uma lacuna existente no direito empre-
sarial brasileiro no que concerne à existência de uma pessoa jurídica 
de responsabilidade limitada com um só titular, sem a necessidade 
da pluralidade de sócios exigida para a constituição das sociedades 
empresárias como a sociedade limitada ou a sociedade anônima.

Antes da entrada em vigor da Lei 12.441/2011, o empresário, 
para obter a limitação da responsabilidade no exercício da sua ati-
vidade empresarial, via-se obrigado a constituir uma sociedade em-
presária (comumente uma limitada ou sociedade anônima) com um 
segundo sócio detentor de uma participação irrisória, cuja presença 
desta segunda pessoa no quadro societário destinava-se unicamente 
a atender a exigência legal referente à pluralidade de sócios.

Não raramente os empresários se utilizavam de parentes, filhos 
ou amigos próximos para 
constituírem sociedades 
empresárias, sendo que tais 
pessoas acabavam por não 
se engajar efetivamente na 
atividade da sociedade cons-
tituída, mas ficavam sujeitas 
a todos os riscos da atividade 
empresarial, conjuntamente 
com o empresário.

A grande modificação da 
Eireli com relação às demais 
sociedades reside no fato de 
que a primeira é constituída 
por uma única pessoa natu-
ral, denominada “titular”. 
Ressalta-se que a referida lei não menciona em nenhum momento 
a figura do “sócio” ou de “contrato social”, uma vez que não está 
presente na Eireli a fórmula clássica do direito para a formação das 
sociedades em geral, na qual se exige a união de uma pluralidade 
de pessoas para desempenhar atividade empresária, vinculadas por 
meio de um contrato social. Na empresa individual, a constituição 
é realizada por um ato unilateral do seu titular, denominado “Ato 
Constitutivo”, que deve ser levado para registro perante a Junta Co-
mercial da competência da sua sede.

De forma semelhante às sociedades limitadas, a responsabilidade 
do titular da Eireli é restrita ao valor do capital social, considerando 
que só o patrimônio da empresa responderá pelas obrigações da sua 
atividade econômica. A lei prevê a inclusão de cláusulas obrigató-
rias na elaboração do seu ato constitutivo que, guardadas as devidas 
adaptações ao novo ente empresarial, são as mesmas daquelas exigi-
das para a constituição de uma sociedade limitada, como preconiza o 
parágrafo sexto do artigo 980-A do Código Civil.

Cumpre-nos destacar que o Departamento Nacional de Registro 
do Comércio (DNRC), por meio da Instrução Normativa 117 de 
2011, não autorizou a constituição de Eireli por pessoas jurídicas, 

sendo possível somente a sua constituição por pessoas naturais. A 
citada instrução normativa restringiu ainda a quantidade de Eirelis a 
serem detidas por pessoa, ficando autorizada a abertura de somente 
uma empresa individual por pessoa física. Ressalta-se, entretanto, 
que a proibição da abertura de uma segunda Eireli pelo mesmo em-
presário não veda a criação de filiais da empresa já constituída em 
outras localidades, aplicando-se aqui o ordenamento sobre a matéria 
já existente para as sociedades empresárias.

Outra inovação trazida pela lei que instituiu a Eireli, não aplicá-
vel a nenhuma outra pessoa jurídica de direito privado, consiste na 
exigência de um capital social mínimo para a sua abertura. O capi-
tal mínimo exigido para a constituição de uma empresa individual é 
cem vezes o valor do salário mínimo vigente, ou seja, R$ 72.400,00 
(setenta e dois mil e quatrocentos reais), considerando o salário 

mínimo atual. Importante 
salientar que a legislação 
exige a total integralização 
desse montante no momento 
do registro do Ato Constitu-
tivo, não sendo permitida a 
sua integralização posterior. 
Quanto à administração, 
destaca-se que a empresa 
individual pode ser adminis-
trada pelo seu titular ou por 
administrador diverso não 
titular, eleito no próprio ato 
constitutivo ou por ato em 
separado, desde que levado 
a registro na Junta Comer-

cial. A modificação de regras instituídas pelo titular no ato constitu-
tivo dar-se-á por meio do registro de uma alteração que deve indicar 
expressamente as cláusulas objeto de modificação.

Na seara fiscal, é importante destacar que a Eireli pode aderir ao 
Simples Nacional como as sociedades empresárias, desde que cum-
pra os requisitos da Lei Complementar 123/2006, podendo aderir 
ao regime diferenciado como microempresa (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP).

Destacamos também que se aplicam à Eireli todos os dispositi-
vos da Lei de Falências, podendo a empresa pleitear a recuperação 
judicial ou extrajudicial como as sociedades empresárias em geral.

Deste modo, feita a descrição das principais características des-
ta nova pessoa jurídica, concluímos que a criação da Eireli visa a 
preencher uma lacuna no direito empresarial brasileiro, conferin-
do aos empresários um importante instrumento para desenvolver a 
sua atividade econômica sem a obrigação de associar-se com outra 
pessoa. Tal instrumento constitui um importante instrumento para a 
crescente necessidade da formalização da economia brasileira, bem 
como consagra a inserção no nosso ordenamento de um instrumento 
já existente há décadas nas principais economias do mundo.
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A Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias, conhecida pela sigla em inglês Cisg, constitui instru-
mento jurídico concebido em 1980 no âmbito da Comissão das Na-
ções Unidas para o Direito Mercantil Internacional para dispor de 
maneira uniforme sobre a formação do contrato e os direitos e obri-
gações das partes contratantes. Encontra-se em vigor desde 1988 e 
hoje conta com a adesão de 80 países, inclusive o Brasil, onde a Cisg 
passou a valer a partir de 1º de abril do presente ano. 

A Cisg é aplicável aos contratos internacionais cuja oferta de con-
clusão foi formulada a partir da referida data, desde que os contratan-
tes tenham previsto sua aplicação ou sempre que as regras de direito 
internacional privado apontem para a aplicação da lei de um país 
contratante, quando este tiver aderido à convenção. 

Além disso, o campo de aplicação da Cisg se restringe aos contra-
tos de compra e venda de mercadorias entre partes com estabeleci-
mentos em países distintos, excluindo-se as vendas em hasta pública, 
objeto de execução judicial, relações de consumo, de valores mobili-
ários, títulos de crédito e moeda, de navios, embarcações e aeronaves 
e de eletricidade.

No âmbito de formação do contrato, a Cisg define oferta e sua 
aceitação, obrigações do vendedor e do comprador, ações para o des-
cumprimento contratual e hipóteses que permitem a resolução do 
contrato, as quais são excepcionais. Possui como um de seus pilares 
a autonomia da vontade dos contratantes, que podem optar livremen-
te pela aplicação ou não da convenção, inclusive em qual extensão. 

Outro pilar é o princípio da preservação do contrato, segundo o 
qual deve se privilegiar o direito da parte de adimplir o contrato ou 
corrigir eventual desconformidade do produto entregue, tornando a 
extinção do contrato direito a ser exercido excepcionalmente. Além 
disso, a Cisg pressupõe a uniformidade de sua interpretação pelos 
tribunais estatais ou arbitrais, que devem respeitar a internacionali-
dade dos contratos. 

Diante de sua novidade, a comunidade jurídica brasileira iniciou 
movimentos vigorosos para disseminar seu estudo, do qual é exem-
plo o recente Congresso Internacional “A Cisg e o Brasil”, realizado 
nos dias 19 e 20 de março na sede da Justiça Federal no Paraná, em 
Curitiba. O evento, que reuniu estudantes, advogados e juízes bra-
sileiros, além de juristas estrangeiros, buscou delinear as principais 
premissas para aplicação da Cisg. 

Do Congresso resultaram diretrizes importantes, como a compa-
tibilidade da convenção com os Incoterms, a ausência de regras para 
o transportador e a aplicabilidade da Cisg ao comércio eletrônico. 

O objetivo da Cisg é conferir segurança aos contratantes através 
da previsibilidade das regras aplicáveis em caso de conflito, afastan-
do eventual discussão acerca da lei estrangeira que poderia regê-lo. 
Trata-se, portanto, de instrumento que contribuirá para o fomento 
do comércio exterior brasileiro, principalmente quando se verifica 
que os países que já aplicam a convenção respondem por 90% do 
comércio mundial.

CONVENÇÃO DE  VIENA SOBRE COmPra e VeNda 
iNTerNaCiONal DE MERCADORIAS

d i r e i t o  t r i b u t á r i o

Daniele Seiffert
Advogada do Setor de Direito Tributário do VG&P

marCO CiVil da iNTerNeT: REFLEXÕES A PARTIR DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL PELO CONTEÚDO PUBLICADO 
NA INTERNET

d i r e i t o  c i v i l

Pedro Bernardo Martins Alves Spinola Garcia
Advogado do Departamento de Direito Civil do VG&P

As aparentes infinitas possibilidades de uso e alcance da internet 
ainda confundem e enganam muitos usuários que acreditam estar 
em um território puramente virtual e anônimo, sem conexão com o 
mundo físico, e ignoram todas as leis e mecanismos sociais de con-
trole inerentes a uma sociedade democrática e sob a vigência de um 
Estado democrático de direito. 

A ignorância ao desconsiderar a aplicação das mesmas leis que 
incidem sobre as condutas praticadas fora da internet, a intensa expo-
sição de nossas vidas nas redes sociais e a interatividade instantânea 
entre todos os usuários inevitavelmente se tornaram premissas para 
inúmeras ações indenizatórias envolvendo o uso da internet, espe-
cialmente das redes sociais. 

Mesmo com a forte atuação do Poder Judiciário, persistia a sen-

sação de insegurança jurídica e social a respeito da internet na socie-
dade contemporânea. Assim, após um intenso e democrático debate, 
em 24 de abril de 2014, envolto de muitas polêmicas, foi publicada 
a Lei 12.965/2014, que instituiu o popularmente denominado Marco 
Civil da Internet.

Em linhas gerais, o Marco Civil estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Embora o orde-
namento jurídico sempre tenha sido aplicável e eficaz às relações 
jurídicas estabelecidas na internet, a nova legislação, com os riscos 
inerentes a uma lei que regula comportamentos que envolvem uma 
tecnologia que está em constante desenvolvimento, propõe-se a pre-
encher lacunas contemplando importantes temas, destacando-se: a) 
a liberdade de expressão como fundamento da disciplina do uso da 
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internet no Brasil; b) a guarda de registros de conexão e de aces-
so; c) a incidência da lei brasileira a provedores estrangeiros; d) a 
neutralidade da rede; e) a responsabilidade por danos decorrentes de 
conteúdo publicados na internet.

Dentre esses temas, a responsabilidade civil pelo conteúdo publi-
cado na internet é um dos temas mais relevantes para o usuário bra-
sileiro. Sobre esse assunto, uma das principais alterações do Marco 
Civil ao que vinha sendo construído pelos Tribunais, especialmente 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), refere-se à regra geral de 
não responsabilização do provedor de conexão à internet por danos 
decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, conforme disposição 
do art. 18 da lei.

Essa nova regra contraria o entendimento que vinha sendo cons-
truído pelo STJ de que o provedor responde solidariamente pelo dano 
se for comunicado extrajudicialmente sobre conteúdo impróprio e, 
após 24 horas, mantê-lo no ar. O provedor não estaria obrigado a 
analisar o teor da denúncia, mas apenas a promover a suspensão pre-
ventiva. O conteúdo poderia voltar a ser divulgado caso o provedor 
decidisse posteriormente que não haveria problema na publicação do 
conteúdo de terceiro.

As decisões do STJ ainda previam a responsabilização solidária 
do autor da ofensa com o provedor que não retirou o conteúdo do 
ar, privilegiando em certa medida uma resolução extrajudicial do 
conflito, o que tornaria a medida célere e mais eficaz, especialmente 
em um ambiente em que a informação se propaga de modo extre-
mamente rápido e fora do controle de quem produziu o conteúdo. 
Entende-se que esse método favoreceria a reparação do dano.

Além disso, a judicialização da remoção do conteúdo alegado 
como ofensivo, se prejudica a reparação do dano, favorece a liber-
dade de expressão e impede a censura prévia, conforme preconiza 

o caput do art. 19 da lei. Nos termos da lei, “o provedor de aplica-
ções de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por 
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 
disposições legais em contrário”.

Ainda, de acordo com as novas regras, o provedor de conteúdo 
só será diretamente responsabilizado, aos moldes do entendimento 
até então cogente construído pelo STJ quando, de acordo com o art. 
21, houver violação à intimidade decorrente da divulgação, sem au-
torização de seus participantes, de material contendo atos sexuais 
de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo 
participante, deixar de indisponibilizar esse conteúdo.

Apesar de em um primeiro olhar não serem semelhantes, o enten-
dimento do STJ e a nova disposição do Marco Civil podem e devem 
coexistir, não somente através de decisões judiciais que consigam 
ponderar no caso concreto qual bem jurídico está sendo violado e 
como deve ser reparado o dano da maneira mais eficaz, mas os pro-
vedores de conexão podem e devem continuar agindo conforme os 
ditames já estabelecidos pelo STJ, suspendendo provisoriamente a 
publicação do conteúdo denunciado e, dependendo ou não da exis-
tência de processo judicial, autorizar novamente a publicação do 
conteúdo. 

Ainda que não seja possível contemplar todas as peculiaridades 
da nova Lei e das críticas que já emergem na comunidade jurídica, 
é relevante destacar que apesar das imperfeições, o Marco Civil é 
uma realidade e, como toda norma, não pode e não deve ser um fim 
em si mesmo, mas um instrumento de promoção da cidadania e da 
construção de um ambiente virtual que consiga preservar os direitos 
fundamentais de todos os usuários e, ao mesmo tempo, reprimir abu-
sos e violações que possam ocorrer.  

A comunidade jurídica e, especialmente, os tribunais possuirão 
papel fundamental na construção de uma jurisprudência que, através 
de uma interpretação constitucionalizada, sistemática e consoante 
com os avanços já alcançados até aqui, efetivamente posicione o 
Marco Civil da Internet como uma legislação pioneira no mundo e 
que, acima de tudo, promove o respeito às liberdades, à privacida-
de e viabiliza o exercício da cidadania, tal como uma extensão do 
“mundo real” em que vivemos. Ou, se possível, como uma extensão 
aperfeiçoada de nossa realidade.

A POSSIBILIDADE DE TerCeiriZaÇÃO DAS ATIVIDADES 
EMPRESARIAIS E O RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, DE sUa rePerCUssÃO Geral

d i r e i t o  d o  t r a b a l h o

Patrick R. de Carvalho
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Trabalhista do VG&P

Sobre a terceirização, não existe nenhuma legislação reunida que 
trate (excetuando-se a contratação prevista na Lei 6.019/1974), de 
forma específica, sobre o tema e sua possibilidade (o que existem 
são artigos esparsos, direcionados para a Administração Pública). O 
que atualmente existe é um projeto de lei (PL 4330/2004) que trata 
do tema e está pronto para pauta do plenário desde 28 de abril de 

2014, na Câmara dos Deputados. O projeto, diga-se, não é ideal, mas 
é uma iniciativa salutar.

Essa proposição legislativa pretende afastar do Poder Judiciário o 
que pode ou não ser objetivo de terceirização. Isso porque se encon-
tra pacificado, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
entendimento jurisprudencial de que a terceirização das atividades 
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Argumento  é  u m a  p u b l i c a ç ã o  t r i m e s t r a l  e  d i r i g i d a  d o  e s c r i t ó r i o  V G & P  A d v o g a d o s .  Te x t o  p r o d u z i d o  p e l o s  p r o f i s s i o n a i s  d o  e s c r i t ó r i o .

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 .

   IV Congresso Brasileiro de Direito Elei-
toral

Com a abertura do Vice-Presidente da Re-
pública Michel Temer, e conferência inicial 
do Ex-Presidente do STF, Ayres Britto, ocor-
reu em Curitiba, no último final de semana de 
maio, o IV Congresso Brasileiro de Direito 
Eleitoral. 

O evento, que contou com mais de 800 
inscritos, dos 27 estados brasileiros, teve ain-
da palestras com os Ministros do TSE João 
Otávio de Noronha, Henrique Neves, Luciana 
Lóssio, Admar Gonzaga e Tarcísio de Carva-
lho, bem como advogados renomados, juízes, 
promotores e procuradores eleitorais.

O Congresso contou com participação 
direta do VG&P na organização, bem como 
com a exposição do sócio Luiz Fernando Pe-
reira e do coordenador do Departamento de 
Direito Eleitoral, Gustavo Guedes.

   Silvio Guidi, advogado do setor de Di-
reito Médico do VG&P, foi o palestrante 
convidado do Hospital São Vicente, para o 
Workshop realizado na data de 13/05. O as-
sunto abordado na palestra foi: Risco Jurídico 
da atividade médico hospitalar.

  Fernando Vernalha Guimarães partici-
pou como palestrante do XIV Congresso 
Brasileiro de Direito do Estado, realizado 
nos dias 07,08 e 09 de Maio de 2014, em 
Salvador – BA, no Bahia Othon Palace Ho-
tel. Vernalha falou no dia 09 de maio sobre 
a responsabilidade civil derivada dos atos 
das agências reguladoras, particularmente 
em relação ao planejamento econômico, 
fomento e controle de preços. O evento reu-
niu Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e grandes nomes do Direito Constitucional 
e do Direito Administrativo brasileiro.

  Luiz Fernando Pereira, sócio fundador 
do VG&P ministrou uma aula para o Cur-
so de Direito Eleitoral do EMAP, sobre: 
Instrumentos Processuais de Repressão da 
Propaganda Ilícita. A aula aconteceu no dia 
27/05/2014 em Londrina e no dia 03/06/2014 
em Cascavel.

  Luiz Fernando Pereira, sócio fundador 
do VG&P participou como palestrante do 
Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral 
do IPADE – Instituto Paulista de Direito 

Eleitoral, em correalização com Macken-
zie, EJEP/TRESP, IBRADE e IPRADE, 
nos dias s 06 e 07 de junho em São Paulo. 
Pereira falou sobre Ações e Recursos Elei-
torais.

  Fernando Vernalha Guimarães será 
palestrante do Congresso Brasileiro de 
Empresas Estatais, que se realizará no 
dia 28 de agosto de 2014, em Brasília – 
DF. O evento terá a coordenação do Prof. 
Paulo Modesto e será uma promoção do 
Instituto de Direito Público. Vernalha fala-
rá sobre a Terceirização de atividades-fim 
na Administração Pública.
 

  Fernando Vernalha Guimarães será 
palestrante no XV Congresso Paranaen-
se de Direito Administrativo, promovido 
pelo IPDA – Instituto Paranaense de Di-
reito Administrativo, que se realizará em 
Curitiba, no dia 29 de agosto de 2014, 
onde falará sobre “O RDC e o futuro das 
licitações”.

  Fernando Vernalha Guimarães mi-
nistrou workshop sobre “remuneração por 
desempenho no RDC no 2º Congresso 
Brasileiro de RDC – Regime Diferen-
ciado de Contratações, que ocorreu no 
dia 04 de junho de 2014, em Foz do Igua-
çu – PR.

NOTAS E AGENDA

empresariais é possível, desde que respeitados alguns limites.
É esse entendimento do TST, redigido na Súmula nº 331, que vem 

balizando a possibilidade ou não de terceirização no Brasil. Todavia, 
o item que mais gera interpretações oscilantes é o III, ao estabelecer 
a possibilidade de terceirização de “serviços especializados ligados 
à atividade-meio do tomador”, afastando, assim, eventual formação 
do vínculo de emprego entre o trabalhador prestador de serviços e a 
empresa contratante.

A grande dificuldade, enfrentada pelas empresas, reside no con-
ceito do que seja “atividade-meio”, pois existem critérios subjetivos 
(e é aí em que reside a oscilação) para se determinar o seu signi-
ficado – como, por exemplo, o critério da subordinação estrutural, 
que se manifesta pela inserção do prestador de serviços na dinâmica 
organizacional e funcional do tomador de serviços, fazendo parte do 
processo de produção da empresa. 

A discussão sobre a legalidade ou não da terceirização de ativida-
des e, mais, sobre o enquadramento desta como atividade-meio ou 

fim tem sido matéria recorrente nos recursos que chegam ao TST.
Em razão dessa situação, o tema “terceirização” tem sido levado 

para apreciação perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 
No dia 16 de maio de 2014, o STF (ARE 713.211) entendeu pela 

existência de repercussão geral sobre o tema, entendendo que o tema 
possui contornos constitucionais e, por isso, merece melhor análise 
pelo excelso pretório. 

Com essa decisão, que reconheceu a existência de repercussão 
geral, o STF pode, assim, dar novo contorno à matéria, que tinha sua 
análise última limitada ao TST, que já possuía posicionamento juris-
prudencial consolidado sobre o tema. Afirma-se isso porque o STF 
entendeu, ao reconhecer a repercussão, que a “delimitação das hipó-
teses de terceirização de mão-de-obra diante do que se compreende 
por atividade-fim” é “matéria de índole constitucional, sob a ótica da 
liberdade de contratar, nos termos do art. 5º, inciso II, da CRFB”. Tal 
cenário pode trazer novos contornos sobre a possibilidade de tercei-
rização, seja em atividade-fim ou meio.


