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EDITORIAL 15 ANOS

Em 2000, o Brasil comemorava 

seus 500 anos, a ciência decifrava pela pri-

meira vez o genoma humano. Barrichello 

vencia a primeira corrida de sua carreira. 

Guga chegava ao primeiro lugar do ranking 

da ATP. Bush era eleito presidente america-

no e por aqui governava o presidente 

Fernando Henrique. É muito tempo, mas ao 

mesmo tempo é relativamente pouco para o 

que aconteceu com escritório Vernalha 

Guimarães & Pereira (VG&P). Há quinze 

anos nascíamos com dois sócios advoga-

dos, um estagiário e uma secretária. E al-

guns poucos clientes. Hoje, entre advoga-

dos, estagiários e paralegais, somos quase 

setenta pessoas trabalhando. Aqui em 

Curitiba, em nossa nova sede, e em Brasília.

É uma história interessante. Em al-

guma medida o escritório fez e faz parte da 

vida de muita gente.

Não foi tarefa fácil identificar uma 

maneira de comemorar quinze anos de exis-

tência, em especial porque há muito a agra-

decer. Aos clientes, fiéis e parceiros, que são 

a nossa própria razão de ser; aos advogados 

que compõem o escritório, banca jovem, 

destemida e empreendedora, que reflete 

com precisão os valores que orientam o dia 

a dia do VG&P; aos colaboradores que atu-

am nos setores não jurídicos (financeiro, 

administrativo, controladoria, copa, secreta-

ria, limpeza e segurança), espinha dorsal do 

escritório, que, aqui no VG&P, dão susten-

tação para que a advocacia possa ser exerci-

da com plenitude; aos estagiários e trainees, 

representantes do nosso futuro; aos colegas 

de profissão, que vivem o bom combate 

judicial e, litigando ou não, servem de inspi-

ração para nossa constante e necessária evo-

lução; aos Magistrados e membros do 

Ministério Público, pela lhaneza, cortesia e 

seriedade que demonstram no exercício da 

função pública.

Diante do desafio de criar um sím-

bolo comemorativo, acabamos por copiar 

outro, que outrora por nós foi criado, quan-

do da celebração dos dez anos do escritório. 

Naquela oportunidade lançamos o livro 

Direito empresarial: temas atuais. O livro 

simbolizava um novo despertar do VG&P, 

que pretendia sair da posição de um peque-

no escritório de advocacia para uma banca 

especializada e plural. A matriz da evolução 

era a de atender ao cliente em todas as suas 

necessidades jurídicas, mas sem perder o 

foco da qualidade. Atuação integralizada, 

mas personalizada; multifacetária, mas arte-

sanal. Queríamos emprestar ao dinamismo 

empresarial um toque de qualidade acadê-

mica.

Passados cinco anos, é de se reco-

nhecer o salto evolutivo do VG&P. O núme-

ro de advogados mais que dobrou; o de cola-

boradores quintuplicou. A instalação do es-

critório no palacete Villa Sophia não só am-

pliou o espaço de trabalho, como também 

auxiliou na demonstração de que nos preo-

cupamos com a história, com a arte, com a 

cultura, tudo isso refletido no nosso traba-

lho. A criação da sede em Brasília represen-

tou a expansão da nossa atuação, permitin-

do a representação dos clientes em amplitu-

de nacional. Mas, mais do que tudo isso, a 

confiança depositada pelos clientes foi o 

ponto mais representativo da nossa evolu-

ção. A complexidade das relações jurídicas 

nos fez olhar as necessidades dos clientes 

por inúmeras vertentes jurídicas. Os desafi-

os judiciais depositados em nossas mãos 

mostraram que cada segundo, cada palavra 

e cada gota de suor são fundamentais para o 

sucesso da representação judicial. Quando o 

resultado é desfavorável à pretensão do cli-

ente, a certeza de que fomos até onde era 

possível ajudou a diminuir a frustração do 

revés.

Nesse ambiente, de comemoração 

dos nossos quinze anos e de conquista dos 

objetivos delineados após a celebração da 

primeira década, a edição de um novo livro 

nos pareceu a melhor forma de registrar es-

se singular momento. O livro Direito corpo-

rativo: atualidades e novas tendências é a 

marca que revela as nossas conquistas e 

aquilo que queremos para os próximos 

anos. Mostra a diversidade das áreas de atua-

ção do VG&P (administrativo, cível, eleito-

ral, previdenciário, saúde, societário, traba-

lhista e tributário), e dentro dessas áreas ou-

tras tantas subáreas (consultivo, contencio-

so estratégico, contratos, desportivo, infra-

estrutura, propriedade intelectual e regula-

tório). Revela, finalmente, aquilo que que-

remos para os próximos cinco, dez, quinze 

anos. Expandir, crescer em número de advo-

gados, aumentar o número de sedes, con-

quistar mais clientes. Mas, tudo isso por 

meio de valores inafastáveis, quais sejam: 

qualidade na produção jurídica, aliando efi-

ciência ao conteúdo acadêmico; atendimen-

to ao cliente rápido, personalizado e eficien-

te; representação jurídica (consultiva e con-

tenciosa) ética e profissional.
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FORMANDO TALENTOS: O PROGRAMA TRAINEE

COMPLIANCE VG&P NASCE O iVG&P

Buscando a formação de talentos para a advocacia especia-

lizada, em 2015 o VG&P estruturou um programa de trainee carac-

teristicamente comprometido com a identificação de futuros talen-

tosos advogados e legal advisors. A partir de um processo seletivo 

bastante exigente e minucioso, o programa constitui-se de uma fase 

de job rotation e outra de knowledge. Na primeira etapa, os trainees 

passam por diversos departamentos do Escritório, incluindo a área 

de administração-legal. O job rotation, próprio dos programas de 

trainee, tem por objetivo formar advogados completos, com noções 

de gestão legal. Além disso, os trainees podem identificar as áreas 

de maior afinidade. O programa tem avaliações periódicas, também 

coordenadas por entidade externa e especializada. Já na segunda 

etapa, knowledge, os estagiários terão suas atividades vinculadas a 

um único departamento de especialização, quando os trainees pode-

rão aperfeiçoar suas práticas em áreas jurídicas específica e especia-

lizada do direito corporativo.

Em 2015 o VG&P instituiu um moderno e eficiente progra-

ma de compliance. A concepção de regras de compliance deve estar 

alicerçada, antes de tudo, em um prévio compromisso com o atuar 

de forma ética. E pode parecer óbvio que atuar orientado pela ética 

não exige regras expressas; trata-se apenas de uma postura. Regras 

de compliance não mudam as pessoas, enfim. No entanto, VG&P 

cresceu muito nos últimos anos e continua a crescer de forma con-

sistente. Este crescimento, alicerçado em expressivo número de ad-

vogados e colaboradores, exige que o padrão de comportamento de 

ético esteja alinhado. É por esta razão que VG&P decidiu instituir e 

executar seu próprio programa de compliance.

O cliente VG&P tem a absoluta tranquilidade em relação à 

atuação ética de todos os advogados e colaboradores VG&P.

Em junho de 2015 foi criado o iVG&P (Instituto Vernalha 

Guimarães & Pereira). A missão do iVG&P é a de ser o braço cultu-

ral e acadêmico do VG&P.  O instituto realiza eventos, jurídicos e 

não jurídicos, voltados ao público externo e também destinados ao 

treinamento do corpo de colaboradores do VG&P. Aprimoramento 

profissional, produção científica e o debate de temas relevantes são 

algumas das bandeiras do iVG&P. A diretoria, responsável pela con-

dução do instituto pelos próximos dois anos, é a seguinte: 

Presidente – Fernando Vernalha Guimarães; Vice-Presidente – Luiz 

Fernando Casagrande Pereira; Secretária - Dayana Dallabrida; 

Tesoureira – Ana Carolina Simão. Em menos de seis meses o insti-

tuto já promoveu mais de 10 eventos como palestras, workshops, 

debates e cursos voltados a seus clientes - internos e externos.
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VG&P MARCA PRESENÇA EM GRANDES EVENTOS

Fernando Vernalha Guimarães e Luiz Fernando C. Pereira 

no evento Legislação Anticorrupção no Sinduscon/PR.

No XVI Congresso Paranaense 

de Direito Administrativo 

Fernando Vernalha 

Guimarães proferiu palestra 

sobre o tema: Administração 

Pública Sustentável.

Fernando Vernalha Guimarães compôs o International 

Meeting Infrastructure and PPPs em Brasília/DF.

Luiz Fernando Casagrande Pereira

ministrou o curso de atualização do novo CPC no Auditório do 

Palacete Villa Sophia - VG&P, que contou com a presença de 

diversos advogados internos de grandes clientes do escritório.

O Instituto Vernalha Guimarães & Pereira (iVG&P) pro-

moveu em setembro deste ano o evento Gestão em tempos 

de crise: módulo contratos administrativos. Moderado pe-

lo sócio fundador do VG&P, Fernando Vernalha Gui-

marães, debateram sobre o tema os advogados do VG&P: 

Bruno Fonseca Marcondes, Luciano Vernalha, Patrick 

Rocha de Carvalho, Celeste Lanzuolo, Mariana Gui-

marães, Erica Réqui, Carolina Mizuta e Dayana Dal-

labrida. O debate foi dividido em duas etapas: Aspectos 

pré-contratuais e medidas preventivas que devem ser ado-

tadas quando da execução do contrato administrativo.

iVG&P em parceria com a Ativa 

Investimentos promoveram em 2015 

o encontro Family & Business. Foram 

palestrantes os advogados coordena-

dores VG&P:  Luciano Vernalha, 

Carolina Mizuta, Bruno Fonseca 

Marcondes e Dayana Dallabrida. O 

evento contou com a presença do eco-

nomista Arnaldo Curvello - Sócio 

Diretor da Ativa Wealth Management.
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Fernando Vernalha Guimarães foi 

palestrante nos seminários sobre 

Infraestrutura, PPPs e Concessões 

das regiões Sul e Sudeste do Brasil - 

os eventos foram promovidos pela 

CBIC e aconteceram no Rio de 

Janeiro/RJ, Curitiba/PR e Vitória/ES.

Fernando Vernalha Guimarães participou como palestrante do XV 

Congresso Brasileiro de Direito do Estado no Rio de Janeiro/RJ. 

Realizado em parceria entre o iVG&P e o IPASS, o 

workshop chega a sua 3ª edição, contando com a 

presença de advogados, médicos, gestores hospita-

lares e avaliadores para acreditação. Aspectos 

Legais do Manual da ONA é dirigido e ministrado 

por Silvio Guidi (coordenador do departamento de 

Direito Médico e Saúde Suplementar do VG&P).

Luiz Fernando Casagrande Pereira

 foi palestrante no evento sobre 

Direito Imobiliário na OAB/PR e fa-

lou sobre as questões processuais na 

aplicação da Lei 13.097/2015.

Fernando Vernalha Guimarães proferiu palestra na conferência 

internacional UrbanTec 2015 no Centro Cultural da Fundação 

Getulio Vargas no Rio de Janeiro/RJ.

FVG NO III CONGRESSO BRASILEIRO 
DAS EMPRESAS ESTATAIS | BRASÍLIA/DF

Fernando Vernalha Guimarães palestrou no 

maior evento da Construção da América Latina

Luiz Fernando Casagrande Pereira proferiu 

palestra sobre o tema: “A Fazenda Pública em 

juízo e o Novo CPC.”

87º ENIC REALIZADO EM 
SALVADOR/BA

CICLO DE PALESTRAS DA 
PROCURADORIA GERAL DO PR

INTERNATIONAL CONFERENCE URBANTEC
  

WORKSHOP SOBRE ASPECTOS LEGAIS 
DO MANUAL DA ONA

  

Luiz Fernando Casagrande Pereira foi palestran-

te no congresso sobre o novo CPC em Curitiba que 

reuniu mais de mil advogados

CONGRESSO NOVO CPC 2015
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VGBL E O CONTRATO DE SEGURO

A INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE

Luciano Vernalha Guimarães
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Cível Contencioso VG&P

Luciana Carneiro de Lara
Advogada do Departamento de Direito Cível Contencioso VG&P

O VGBL é algo relativamente no-

vo, com aspectos jurídicos ainda con-

trovertidos. Na realidade, ainda não houve 

tempo suficiente para a definição da nature-

za jurídica deste “plano”. A Jurisprudência 

oscila e o trata ora como investimento, ora 

como seguro e ainda, por vezes, atribui-lhe 

uma natureza previdenciária (Recurso 

Especial 1.121.719/SP). Dentre as opções, a 

mais distante das características do VGBL 

parece ser o contrato de seguro. A nota dis-

tintiva mais evidente repousa no fato de que 

no VGBL o capital recebido pelo beneficiá-

rio é oriundo de seu próprio patrimônio – 

das contribuições que procedeu durante o 

período, acrescido dos rendimentos do capi-

tal. Portanto, quando do pagamento do bene-

fício não há empobrecimento de quem pa-

ga, mas sim, ocorre uma espécie de devolu-

ção do valor anteriormente investido.

A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar 

danos causados a outrem. O campo de aplicação desse instituto é 

muito vasto, uma vez que são inúmeras as situações que podem de-

sencadear o dever de indenizar. O Direito Brasileiro prevê várias 

espécies de responsabilidade civil, a saber: a responsabilidade con-

tratual ou extracontratual; a responsabilidade objetiva ou subjeti-

va; a responsabilidade direta ou indireta, cada qual com os seus re-

quisitos próprios.

 Apesar da diversidade de modalidades, cumpre destacar que 

há um pressuposto de suma importância que sempre foi comum a 

todas as espécies de responsabilidade civil: o dano, que consiste no 

efetivo prejuízo sofrido pela vítima, isto é, toda e qualquer diminui-

ção patrimonial.

Até algum tempo, a doutrina e os tribunais apenas reconhe-

ciam o dano real, certo e atual como sendo apto a ensejar o dever de 

indenizar.

No seguro, o valor recebido pelo 

beneficiário não está vinculado ao valor da 

contribuição. Quem paga, neste caso, é a 

seguradora que, de fato, parece experimen-

tar um decréscimo em seu patrimônio, ain-

da que se possa supor que o pagamento se 

dá pelos demais contribuintes que não expe-

rimentaram o sinistro – divisão do risco. De 

qualquer jeito, o beneficiário do segurado 

falecido, por exemplo, pode receber quantia 

muito superior à soma das contribuições 

realizadas pelo titular, o que não se cogita 

no caso do VGBL. A possibilidade de resga-

te dos valores a qualquer tempo também 

denota uma particularidade que afasta o 

VGBL dos contratos de seguro. Logo, pare-

ce prematura a assertiva segundo a qual o 

VGBL ostenta natureza securitária e, por 

isso, atrairia a norma do artigo 794 do 

Código Civil, ou mesmo outra relativa ao

contrato de seguro

A questão é atual, ainda mais consi-

derando que o VGBL tem sido utilizado por 

muitos como meio de viabilizar a destina-

ção de patrimônio fora dos rigores bu-

rocráticos do inventário e como forma de 

evitar a incidência de tributos. 
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REVISTAS ÍNTIMAS E OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. 

POSICIONAMENTO UNIFORMIZADO PELO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST)

Em 1965, contudo, a jurisprudência francesa desenvolveu a 

teoria chamada   “perda de uma chance” - perte d'une chance – se-

gundo a qual o dever de indenizar decorre da demonstração da perda 

da oportunidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo.

 A teoria da perda de uma chance, portanto, surgiu para so-

correr aquelas situações em que é possível visualizar um dano decor-

rente da frustração da legítima expectativa de obter um proveito de-

terminado ou evitar um prejuízo.

A chance perdida deve representar mais do que uma mera 

possibilidade, mas sim, uma probabilidade suficiente. Exige-se que 

a possibilidade perdida seja real e séria.

  A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça vem se posi-

cionando no sentido de que basta a prova da certeza da chance perdi-

da, pois esta é o objeto de reparação: “(...)3. A teoria da perda de 

uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para al-

guém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou 

de evitar uma perda. 4. Não se exige a comprovação da existência 

do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois 

esta é o objeto de reparação.” (REsp 1291247/RJ).

 É importante observar que a Teoria da Perda de uma Chance 

é fruto de criação doutrinária e jurisprudencial, não havendo legisla-

ção sobre a matéria. Ademais, é de se ressaltar que os tribunais ainda 

não consagraram um entendimento pacificado a respeito do tema.

 Assim sendo, o emprego indiscriminado da teoria merece 

reflexões pois ao mesmo tempo em que ela representa mais uma 

forma de tutela dos interesses juridicamente protegidos, a sua utili-

zação não criteriosa traz o risco da banalização do instituto da res-

ponsabilidade civil.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), por sua Subseção 

de Dissídios Individuais I (SBDI-1 – encarregada de uniformizar a 

jurisprudência trabalhista no âmbito do Tribunal Superior, em dissí-

dios individuais), entende que a revista meramente visual do conteú-

do de bolsas, mochilas e sacolas dos empregados de modo indiscri-

minado e sem contato físico (sem revista íntima) com os seus per-

tences não caracteriza, por si só, ofensa à honra ou à intimidade do 

empregado, capaz de gerar dano moral passível de reparação.

A situação acima, protegida por consolidado entendimento 

jurisprudencial, constitui, na realidade, exercício do poder diretivo e 

fiscalizador do Empregador e não submete o trabalhador a nenhuma 

situação vexatória. 

Como precedentes do entendimento consolidado, citam-se 

os seguintes julgados da Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais (SBDI-1): E-RR - 237400-98.2013.5.13.0009, Relator 

Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 21/08/2015; E-

RR-2100-28.2014.5.13.0008, Relator Ministro Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, DEJT 22/05/2015; E-RR-22700-10.2013. 

Patrick Rocha de Carvalho
Advogado Coordenador do Departamento de Direito do Trabalho VG&P

D i re i t o C í ve l C o n t e n c i o s o
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5.13.0007, Relator Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 

30/04/2015; E-RR-584-13.2011.5.19.0007, Relator Ministro 

Lelio Bentes Corrêa, DEJT 10/04/2015; E-ED-AIRR e RR - 

1125000-66.2007.5.09.0003, Relator Ministro João Batista Brito, 

Pereira, DEJT 07/11/2014; E-RR-103100-57.2013.5.13.0024, 

Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 03/10/2014; E-

RR-797-94.2011.5.09.0654, Relator Ministro Luiz Philippe 

Vieira de Mello Filho, DEJT 03/10/2014; E-RR-239-

47.2011.5.19.0007, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, 

DEJT 03/10/2014; E-RR-578-58.2011.5.08.0121, Relator 

Ministro Lelio Bentes Corrêa, DEJT 31/8/2012; e E-RR-623800-

40.2008.5.09.0652, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, 

DEJT 21/9/2012).

Logo, obedecendo-se aos parâmetros acima, a conduta 

não abala o princípio da presunção da boa-fé que rege as relações 

de trabalho, não caracterizando prática excessiva de fiscalização capaz 

de atentar contra a dignidade dos empregados.

Todavia, conduta diferente ocorre quando o empregador, exce-

dendo os limites do poder diretivo e fiscalizador, impõe a realização de 

vistoria íntima consistente no apalpamento de partes do corpo do em-

pregado – como, por exemplo, “toques na cintura”. 

A situação acima identificada foi apreciada recentemente pelo 

TST (em 29/10/2015), por sua SBDI-1, e a Alta Corte entendeu ser devi-

do o pagamento de uma indenização por dano moral, ainda que o con-

tato físico se dê sem “excesso ou exagero” – o que não afastaria o reco-

nhecimento da lesão ao patrimônio moral do empregado. Diante do 

caso concreto, o TST entendeu ser devido o pagamento da indenização, 

a qual restou fixada em R$ 3.000,00 – três mil reais (TST-E-RR-22800-

62.2013.5.13.0007, SBDI-I, Relator Ministro João Oreste Dalazen, 

DEJT 13/11/2015).

As autogestões em saúde estão contempladas nas modalida-

des que compõem o setor de saúde suplementar. Este setor está estru-

turado de modo a complementar o atendimento em saúde que o SUS 

não consegue prestar. No modelo da prestação de serviços por planos 

de saúde, há dois polos claramente definidos na relação jurídica aven-

çada: a operadora de planos de saúde que, mediante pagamento de 

mensalidade, fornece no mercado um rol predeterminado de procedi-

mentos e tratamentos ao outro polo contratual, o consumidor desse 

serviço. Este, por sua vez, adere aos tipos contratuais oferecidos pela 

operadora, financiando um fundo financeiro para fazer frente a qual-

quer sinistro relativo a seu quadro de saúde.

No entanto, a saúde suplementar não se esgota nos planos de 

saúde comerciais. Há ainda a via da autogestão. Esta se constitui como 

a assunção, por parte de uma entidade ou por um grupo associativo, da 

obrigação de disponibilizar serviços de saúde a um grupo de beneficiá-

rios predeterminado e identificável (empregados e familiares de uma empresa, por exemplo). É possível compreender que um dos objetivos, 

ao se constituir uma autogestão, é o de promover a saúde de seus beneficiários a um menor custo do que os segmentos empresariais.  Isso é 

viável em razão da relação direta entre a autogestão e os prestadores de serviço da rede credenciada, bem como da ausência de finalidade 

lucrativa. 

A partir desse panorama, de características tão específicas, a jurisprudência do STJ se esquivou de enfrentar a questão da aplicabilida-

de do CDC às autogestões (REsp. 1121067/PR). Desse modo, subsiste uma dúvida quanto ao tema. Não obstante a dúvida, no julgado supra-

citado, o Min. Massami Uyeda, relator no caso referido, reconheceu a necessidade de se aplicar às autogestões um regime jurídico distinto do

D i re i t o M é d i c o e S a ú d e S u p l e m e n t a r

A INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AUTOGESTÕES EM 

SAÚDE

Kainan Iwassaki
Trainee Jurídico do Departamento de Direito Médico & Saúde Suplementar VG&P
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dispensado aos planos de saúde fechados (empresariais), tendo em 

vista que uma abordagem superficial do tema poderia criar prejuízos 

e desequilíbrios às instituições que operam planos de saúde na moda-

lidade da autogestão, de forma até a inviabilizar sua subsistência. Na 

mesma oportunidade, o STJ asseverou a possibilidade de se restrin-

gir a cobertura de procedimentos nas autogestões, anotando que tal 

limitação não viola princípios do CDC. Destaca-se, ainda, a autono-

mia da autogestão para restringir procedimentos, que está embasada 

no caráter democrático do regulamento, visto que os próprios bene-

ficiários participam da elaboração do regulamento interno do plano 

por meio do voto, de forma que os limites de cobertura estabelecidos 

no plano jamais são impostos unilateralmente pela operadora da au-

togestão.   

Nesse sentido, seguindo as orientações do STJ, o TJSP já 

afastou a aplicação do CDC às autogestões em virtude da indisponi-

bilidade de seus serviços no mercado, bem como de sua atuação fe-

chada àquele rol predeterminado de beneficiários, confirmando as 

características singulares acima expostas. (Ap. 0025468.80.-

2010.8.26.0562). 

 Todavia, o regime das autogestões é heterogêneo, compor-

tando outra distinção: há autogestões em regime de coparticipação 

(em que o beneficiário subsidia, total ou parcialmente, o fundo de 

saúde, mediante complemento da entidade patrocinadora) e há auto-

gestões gratuitas (aquelas em que a entidade patrocinadora suporta 

todos os custos da rede credenciada, restando ao beneficiário apenas 

a fruição de serviços de saúde gratuitos, sem qualquer contrapresta-

ção). 

As autogestões gratuitas se destacam pela liberalidade dos 

serviços oferecidos, visto que o beneficiário, repisa-se, não contribui 

para o financiamento do fundo de saúde, mas apenas percebe sua 

cobertura de forma totalmente gratuita. Dessa forma, o ato de libera-

lidade das entidades patrocinadoras de autogestões gratuitas jamais 

pode ser interpretado pelas lentes da relação de consumo. Até por-

que, o regime consumerista pressupõe vulnerabilidade do consumi-

dor, o que claramente não ocorre no modelo em questão: o benefi-

ciário percebe gratuitamente serviços de saúde, relegando a entidade 

patrocinadora a prestação onerosa referente aos custos de operação 

da autogestão. 

Com efeito, observa-se que há um precedente mais adequa-

do às particularidades do modelo das autogestões de saúde emergin-

do a partir da referida orientação do STJ. Nesse sentido, sobre as au-

togestões, o TJRJ já anotou que não se há de falar que estamos pura 

e simplesmente diante de uma relação de consumo, devendo as re-

gras consumeristas ser aplicadas sim, mas com ressalvas, princi-

palmente em respeito à autogestão (...) (Ap. 000867421.2009.8.-

19.0042). Portanto, apesar de haver quem reconheça a aplicação do 

CDC às autogestões, a jurisprudência parece flexibilizar a aplicação 

desse regime jurídico, tendo em vista todas as especificidades dessa 

modalidade da saúde suplementar.

D i re i t o A d m i n i s t r a t i vo

LICITAÇÕES POR PREÇO GLOBAL E A 

DESCLASSIFICAÇÃO POR ERROS NO PREENCHIMENTO 

DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mariana Guimarães
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Administrativo VG&P

Nas licitações em que o critério de julgamento determina-

do pela Administração é o de menor valor global, a vencedora será 

a concorrente que ofertar a proposta mais reduzida considerando-

se a totalidade do preço (somatório dos valores unitários da plani-

lha de custos).

Porém, mesmo em tais casos, há de ser analisada a aceita-

bilidade dos valores unitários dos insumos que compõem o valor 

total, em especial vista dos valores máximos unitários definidos 

pela Administração. Vale lembrar que o entendimento sumulado 

do TCU é que “nas contratações de obras e serviços de engenha-



O PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO E A 

CONSTANTE PREOCUPAÇÃO COM A ESPERADA 

APOSENTADORIA 

D i re i t o P rev i d e n c i á r i o

D i re i t o A d m i n i s t r a t i vo

10 DEZEMBRO, 2015

ria, a definição do critério de aceitabilidade 

dos preços unitários e global, com fixação 

de preços máximos para ambos, é obrigação 

e não faculdade do gestor” (Súmula 259).

Assim, o licitante fica vinculado ao 

preço global apresentado na disputa e a pla-

nilha de custos presta-se para demonstrar a 

adequação de sua composição (e verificar 

sua exequibilidade). 

Quando há erro em determinados 

itens, o TCU vem admitindo o saneamento. 

Nesse caso, o valor global da proposta apre-

sentado na licitação tem de continuar o mes-

mo.

Assim, equívocos no preenchimen-

to da planilha, por si só, não podem acarre-

tar consequências desarrazoadas, quando 

puderem ser corrigidos, sem prejudicar ne-

nhuma das partes interessadas.

A tendência doutrinária, jurispru-

dencial e normativa tem sido visualizar a 

planilha de forma instrumental, como uma 

mera ferramenta de demonstração do preço 

proposto.

Essa análise informou, inclusive, a 

regulamentação em âmbito federal da con-

tratação de serviços continuados ou não, tal 

como se depreende dos dispositivos abaixo, 

constantes da Instrução Normativa nº 02/08 

da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão: “Erros no preenchi-

mento da Planilha não são motivo suficiente 

para a desclassificação da proposta, quando 

a Planilha puder ser ajustada sem a necessi-

dade de majoração do preço ofertado, e des-

de que se comprove que este é suficiente 

para arcar com todos os custos da contrata-

ção.” (art. 29-A, § 2º).

O paradigmático Acórdão nº 4.621 

/2009, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas 

da União, reconhece a possibilidade de se-

rem sanadas inconsistências no preço, des-

de que não modificado o valor global, onde 

consignou-se que, em tendo apresentado 

essa licitante o menor preço, ofende os prin-

cípios da razoabilidade e da economicidade 

desclassificar a proposta mais vantajosa e 

exequível por um erro que, além de poder 

ser caracterizado como formal, também não 

prejudicou a análise do preço global de acor-

do com as normas pertinentes (TCU, 

Acórdão nº 4.621/2009, Rel. Min. Ben-

jamin Zymler, j. em 01.09.2009).  Em re-

centíssimo julgado (julho/2015) o Tribunal 

confirmou o raciocínio no Acórdão nº 

3.982/2015 da 1ª Câmara.

Por todo o exposto, nota-se que a 

identificação de equívocos no preenchimen-

to da planilha não deve implicar na exclusão 

automática do licitante do certame.  Pelo 

contrário, constatado o erro na planilha do 

licitante, deve a Administração franquear o 

seu saneamento, possibilitando, assim, o 

ajuste da proposta apresentada, sem altera-

ção no preço global proposto.

Wyvianne Rech
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Previdenciário VG&P

As reformas da previdência básica, realizadas nos últimos 

20 anos e com uma perspectiva futura ainda incerta, afetaram tanto o 

valor quanto o próprio acesso às aposentadorias e pensões mantidas 

pelo INSS (ou mesmo aquelas do regime próprio dos servidores pú-

blicos). 

As recentes mudanças nas regras de concessão dos benefíci-

os (com a nova fórmula de cálculo da aposentadoria) e as discussões 

ainda travadas sobre o aumento da expectativa de vida dos brasilei-

ros e o pagamento do passivo previdenciário atual e futuro são ape-

nas alguns aspectos que enfatizam a necessidade de mais uma refor-

ma previdenciária no Brasil. 

Além desses aspectos, a insuficiência da previdência básica 

para cobrir benefícios além do limite máximo estabelecido em lei 

torna absolutamente relevante o planejamento e a composição de 

renda complementar, oriunda de investimentos outros, como a pre-

vidência privada. Isto com vistas à cobertura das despesas futuras de 

empresários, profissionais liberais e trabalhadores em geral, sem a 

perda ou redução do poder econômico. 

Somada às incertezas legislativas, concernentes a forma de 

concessão, ao valor do benefício previdenciário e principalmente se 

todas as contribuições vertidas à Previdência garantirão a aposenta-

doria “prometida”, há a realidade de muitos profissionais que não 

realizam contribuições regulares e/ou que não refletem sua remune-

ração efetiva. Ou ainda a situação daqueles que não têm ou tiveram 

condições de contribuir ou realizar um planejamento previdenciário 

desde o início de suas atividades de trabalho. 

Para esses profissionais a perspectiva é ainda mais preocu-

pante. Já que a irregularidade das contribuições à previdência oficial
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corresponderá a uma significativa redução do valor da remuneração 

mensal e do seu padrão de vida, ou ainda à impossibilidade da per-

cepção do benefício previdenciário, por não preenchimento dos re-

quisitos mínimos de elegibilidade.

Em algum momento, porém, por vontade ou por necessida-

de, será preciso pensar e tratar da sua previdência. Com essa premis-

sa, o maior equívoco de um profissional é se interessar por sua apo-

sentadoria apenas na proximidade de completar os requisitos para a 

concessão do benefício. Pois neste momento percebe determinadas 

ações que poderia ter tomado e que evitariam o impacto no valor 

mensal do referido benefício. 

Planejar o futuro, assim, é extremamente relevante para que 

se possa manter a qualidade de vida (própria e familiar) quando os 

fatores de idade e saúde não mais permitirem a sua capacidade para 

o trabalho. 

Muitos, porém, mesmo conhecendo a necessidade do pla-

nejamento previdenciário não sabem exatamente o que e como in-

vestir, por quanto tempo, ou qual a tributação e taxas administrativas 

incidentes sobre cada escolha. Não conseguem avaliar as melhores 

opções de rentabilidade de forma a garantir uma aposentadoria tran-

quila. 

E essas dúvidas são alimentadas também constantes altera-

ções regulamentares e que não são acompanhadas por todos os usuá-

rios do sistema previdenciário. Por exemplo, ainda é comum encon-

trar profissionais que pensam que ao aumentar o valor das contribui-

ções nos últimos 36 meses que antecede a aposentadoria o valor do 

benefício igualmente aumentará (regra esta que há muito tempo não 

é mais válida). 

Diante desses fatores, o amplo planejamento previdenciá-

rio, abrangendo tanto a perspectiva tributário-contributiva, como a 

de benefícios pretendidos, apresenta-se como opção segura e razoá-

vel com vistas à composição de renda certa futura quando da apo-

sentadoria. Isso levando em conta não apenas as opções perante o 

regime oficial de previdência, mas também as possibilidades de 

investimentos diversos no mercado e na previdência privada. 

Mas e qual a melhor opção de contribuição, qual o melhor 

benefício? É possível planejar e escolher como será sua aposenta-

ria? Ou suas escolhas estão restritas ao regime oficial de previdên-

cia oferecido pelo INSS? 

Planejar estruturadamente a composição dos benefícios 

pretendidos mostra-se necessário para evitar prejuízos e surpresas 

decorrentes do desconhecimento da lei. E este planejamento deverá 

avaliar não apenas as possibilidades financeiras atuais de investi-

mentos como a expectativa de renda futura. Apenas com uma avali-

ação individual e adequada à realidade de cada profissional é possí-

vel traçar e realizar um plano que contemple a tão esperada aposen-

tadoria, no momento e da forma planejada. 

D i re i t o Tr i b u t á r i o

EMPRESAS DEVEDORAS PODERÃO SER PROTESTADAS 

PELO FISCO
Andressa Saizaki
Advogada do Departamento de Direito Tributário VG&P

Portaria publicada em 1º de outubro 

alterou a disciplina da utilização do protesto 

extrajudicial por falta de pagamento de cer-

tidões de dívida ativa da União ou do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 

de responsabilidade da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional - PGFN.

A Portaria n.º 693/2015 revogou o 

teto de R$ 50 mil estabelecido pela Portaria 

anterior, nº 429/2014, estendendo a possibi-

lidade do protesto de dívidas da União e do 

FGTS aos débitos de qualquer valor.

O protesto extrajudicial gera, entre 

outros, efeitos de restrição de crédito à em-

presa e ao sócio eventualmente incluído no
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■ No dia primeiro de outubro, Fernando 

Vernalha Guimarães, sócio fundador 

VG&P, foi palestrante na conferência inter-

nacional UrbanTec Brasil 2015 | Soluções 

Inteligentes para Cidades Melhores promo-

vido pela Fundação Getulio Vargas/RJ. 

Vernalha falou sobre infraestrutura urbana 

inteligente e as melhores práticas ao redor 

do mundo. O evento foi realizado no Centro 

Cultural FGV no Rio de Janeiro/RJ.

■ No dia 2 de outubro, Luiz Fernando 

Pereira falou ao TRE/PR sobre a última 

Reforma Eleitoral durante o 5º Café Cultural 

promovido pela Escola Judiciária Eleitoral 

do TRE/PR.

■  O Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

elegeu o sócio fundador VG&P, Luiz 

Fernando Pereira, para compor a comissão 

examinadora do XVII Concurso para provi-

mento de cargos de Juiz Federal.

■ No dia 21 de outubro, Luiz Fernando 

Pereira foi palestrante no Caravanas CPC: 

Principais alterações. O evento realizado no 

Estação Eventos em Curitiba/PR, foi uma 

realização da OAB/PR em parceria com a 

ESA (Escola Superior de Advocacia).

■ No dia 23 de outubro, Luiz Fernando 

Pereira foi palestrante no IV Curso de 

Direito Eleitoral para Juízes Eleitorais em 

Santa Cruz do Sul/RS. Pereira falou sobre 

direito processual eleitoral.

■  No dia 28 de outubro, Fernando Verna-

lha Guimarães proferiu palestra no evento 

promovido pelo Tribunal de Contas do Esta-

do do Paraná em homenagem ao dia do ser-

vidor público. Vernalha falou sobre o con-

trole de concessões e PPP's pelas cortes de 

contas. 

■ No dia 30 de outubro, Luiz Fernando 

Pereira participou como debatedor no I 

Congresso de Direito Processual do IPDP. 

Pereira debateu sobre o tema: processos 

especiais até a dissolução parcial de socieda-

de. O evento aconteceu no Teatro da 

Reitoria da UFPR em Curitiba/PR.

■  Fernando Vernalha Guimarães foi 

palestrante no III Congresso Brasileiro das 

Empresas Estatais, o evento ocorreu nos 

dias 5 e 6 de novembro de 2015 em 

Brasília/DF. Vernalha falou sobre a terceiri-

zação nas empresas estatais e o que há de 

novo no atual debate sobre reforma legal das 

terceirizações.

■ No dia 10 de novembro, Fernando 

Vernalha Guimarães foi palestrante no 

Seminário sobre Concessões e Parcerias da 

Região Sudeste do Brasil e falará sobre a 

nova perspectiva para negócios com o poder 

público, utilizando as CONCESSÕES e as 

PPP's. O evento, promovido pela CBIC e 

SENAI, foi realizado em Vitória/ES.

■ No dia 10 de novembro, o Instituto 

Vernalha Guimarães & Pereira promoveu o 

evento Family & Business na sede do 

Palacete Villa Sophia. Participaram como 

palestrantes os advogados coordenadores do 

VG&P: Luciano Vernalha Guimarães, 

Carolina Mizuta, Bruno Fonseca Mar-

condes e Dayana Sandri Dallabrida.

■  No dia 17 de novembro a Escola Superior 

da PGE-PR promoveu mais um debate do 

Ciclo de Palestras sobre o Novo CPC, na 

sede da Procuradoria. O tema “A Fazenda 

Pública em juízo e o Novo CPC” foi aborda-

do pelo advogado e sócio fundador do 

VG&P Luiz Fernando Pereira.

■  No dia 7 de dezembro o iVG&P em par-

ceria com o IPASS promoverão o 3º Work-

shop Aspectos Legais do Manual da ONA. 

Serão palestrantes: Silvio Guidi (coordena-

dor departamento direito médico VG&P) e 

Martim Afonso Palma (Procurador Jurí-

dico do CRM/PR). O evento acontecerá no 

Auditório Luiz Alberto Machado VG&P em 

Curitiba/PR.
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título protestado. A medida se mostra ainda 

mais preocupante porque o protesto extraju-

dicial não exclui a possibilidade de ajuiza-

mento da execução fiscal. Ou seja, com 

mais esta ferramenta posta à disposição da 

Fazenda, o contribuinte pode se ver compe-

lido a se defender em duas frentes e sofrer as 

consequências de restrição cadastral de am-

bas as naturezas.

 


