
Argumento PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

JULHO DE 2011

ANO 1,  NÚMERO 2

PÁG. 5PÁG. 3 PÁG. 6

CNDT (Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas), 
uma nova exigência para 
as licitações

O Regime 
Diferenciado de 
Contratações Públicas 
(RDC)

Presunção de dissolução 
irregular de empresa 
autoriza execução fiscal 
contra sócio-gerente

ARGUMENTO É UMA PRODUÇÃO DO ESCRITÓRIO VERNALHA GUIMARÃES & PEREIRA

Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça provocou 
justificada preocupação no mercado imobiliário. Confirmou-se 
uma orientação antiga de ampliar o prazo para a propositura 
de ações indenizatórias em decorrência de vícios e defeitos na 
construção. O ministro Paulo de Tarso decidiu que não tinha 
sido atingida pela prescrição a pretensão de adquirente que re-
cebeu o imóvel em 1982, constatou problemas em 1999 e pro-
pôs a ação apenas em 2002 (REsp 903.771/SE, 12/04/2011). 
A preocupação é pertinente.

Ampliar indefinidamente o prazo para a propositura das 
ações indenizatórias eleva os custos de transação, aumentan-
do, em última análise, o preço final do produto. Se a respon-
sabilidade das construtoras e das incorporadoras no pós-venda 
reclama alto custo, isso acaba incorporado no valor do imóvel. 
Em síntese: impor por décadas a responsabilidade por defeitos 
e vícios construtivos acaba por penalizar o consumidor final — 
os mesmos que os tribunais supõem proteger. Trata-se de negar 
a lógica do legislador, antes de tudo.

À luz do anacrônico Código Civil de 1916, o STJ aprovou a 
Súmula nº 194, definindo que “prescreve em vinte anos a ação 
para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”. 
Agora, o Código de 2002 fixou em dez anos o prazo máximo 
de prescrição, o que altera a interpretação da Súmula do STJ. 
Independentemente dessa redução, o novo Código Civil conce-
beu um prazo decadencial reduzido. O § único do art. 618 (an-
tigo 1245 do CC antigo) prevê um prazo decadencial máximo 
de cento e oitenta dias para o exercício da pretensão contra o 
empreiteiro/construtor. Já o artigo 445, do mesmo Código Civil, 
regula o prazo decadencial em relação ao vício redibitório, para 
o adquirente que queria rescindir o contrato ou pedir abatimen-
to. Aqui o prazo máximo é de um ano para reclamar a redibição 

ou abatimento, sempre contando da ciência do vício. O Código 
do Consumidor estipula um prazo ainda menor, de noventa dias 
para a reclamação (art. 26, II). A ideia do legislador de reduzir 
os prazos para reclamar vícios é claríssima. Não obstante, julga-
dos têm afastado esses prazos, autorizando reclamações tardias, 
simplesmente em nome de uma melhor proteção do consumidor. 
A mencionada decisão do STJ é emblemática.

Prazos para o exercício do direito de reclamar devem ser 
concebidos para proteger o consumidor, mas sem onerar ex-
cessivamente o fornecedor do serviço. Essa é uma tarefa que 
cabe ao legislador. Trata-se um critério de alocação de riscos 
que deve ser bem avaliado, sob pena de, ao final, aumentar o 
custo dos imóveis e onerar o próprio consumidor. Nisso reside 
a pertinência da preocupação.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
INCORPORADOR E DO CONSTRUTOR
LUIZ FERNANDO C. PEREIRA

Sócio do escritório Vernalha Guimarães & Pereira advogados, doutor em 
Direito Processual (UFPR) e professor de Direito. É também consultor 
jurídico do Sinduscon – PR.
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Recentemente, a ANS editou a Resolução nº 259, que dispõe 

sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano pri-

vado de assistência à saúde. Tal norma estabelece prazos má-

ximos para atendimento em consultas, realização de exames, 

procedimentos cirúrgicos, entre outros.

No entanto, a nova posição da ANS pode trazer outros gra-

vames para os planos de saúde, além das multas administrati-

vas já previstas no regime regulatório da saúde suplementar. 

Tudo porque o teor da nova norma pode impactar no resultado 

das ações judiciais que discutem os limites do custeio de gastos 

com tratamentos médico-hospitalares em estabelecimentos não 

conveniados com as operadoras de saúde.

A melhor jurisprudência (STJ – AgRg/REsp 917668/SC) já 

sedimentou o entendimento de que, via de regra, não há de se 

falar em custeio ou indenização. A exceção ocorre quando: (i) 

inexiste estabelecimento credenciado no local; (ii) há a recusa do 

hospital conveniado em receber o paciente; (iii) há urgência na in-

ternação. A desobediência aos prazos estipulados pela ANS pode 

vir a configurar a quarta hipótese autorizadora do pagamento ou 

do ressarcimento de tratamento médico-hospitalar, se realizado 

fora da rede credenciada da operadora. Nesse caso, o beneficiá-

rio poderá invocar o direito de buscar atendimento fora da rede 

conveniada, para, posteriormente, ser ressarcido dos valores des-

pendidos. Além de tudo, há ainda a questão do dano moral.

O tema certamente chegará em breve à apreciação do Po-

der Judiciário, o que impõe especial atenção das operadoras 

de saúde no cumprimento das recentes determinações da ANS.

A NOVA RESOLUÇÃO DA ANS E SUA POSSÍVEL 
REPERCUSSÃO NA JURISPRUDÊNCIA
SILVIO FELIPE GUIDI

Inovando o tema, a Quarta Turma do STJ, por maioria de 
votos, decidiu que os juros de mora referentes à reparação de 
dano moral incidem a partir da sentença que determinou o va-
lor da indenização. A mudança foi justificada sob o argumen-
to que a indenização por dano moral só passa a ter expressão 
em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, “não há 
como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia 
que ainda não fora estabelecida em juízo”. Até essa decisão, a 
jurisprudência do STJ estava consolidada no sentido de que, 
nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora 
deveriam fluir desde a data do evento danoso (Súmula 54). O 
precedente é do julgamento do Recurso Especial nº 903258/RS.

QUARTA TURMA DO 
STJ INOVA CRITÉRIO DE 
INCIDÊNCIA DE JUROS 
DE MORA
DAYANA SANDRI DALLABRIDA

Advogado do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados, presi-
dente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná.
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Está nos trâmites legislativos finais a MP que institui um 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas para obras da 
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O novo 
regime vem despertando intensas discussões, ocupando um 
grande espaço na imprensa especializada. No cardápio dos as-
suntos mais debatidos estão a possibilidade de fornecimento 
do orçamento do objeto da licitação somente após o encerra-
mento da licitação (art. 6º), a criação da hipótese do regime de 
“contratação integrada” (inciso V do art. 8º) e as inovações no 
procedimento e na estrutura da licitação.

O orçamento sigiloso vem sendo criticado por obstar o co-
nhecimento (e controle) popular prévio acerca dos custos en-
volvidos nesses projetos — o que não ocorre no sistema con-
vencional de contratação (disciplinado pela Lei nº 8666/93 
– em vigência)

Segundo Fernando Vernalha Guimarães, doutor em 
Direito e sócio da Vernalha Guimarães & Pereira Advogados, a 
questão do orçamento sigiloso não merece a repercussão que 
vem tendo: “Primeiramente, porque, embora a MP preveja o 
caráter sigiloso do orçamento quando não constar do edital 
de licitação, garante sua disponibilização prévia às instâncias 
de controle (controles interno e externo, como os Tribunais de 
Contas e o Ministério Público). Além disso, ele deverá ser am-
plamente divulgado após o encerramento da licitação, o que 
significa que o sigilo será apenas provisório”. Além de provisó-
rio — complementa Vernalha —, o sigilo possui uma justifica-
tiva econômica relevante. “A ideia é evitar que os interessados 
precifiquem suas propostas tendentemente alinhadas com o 
valor orçado pela administração, inibindo descontos mais sig-
nificativos — fenômeno recorrente na prática das licitações. 
Após o encerramento da disputa, o orçamento é integralmente 
divulgado, o que garante o controle popular e social sobre as 
despesas que lhe são subjacentes.” O advogado lembra ainda 
que a prática encontra exemplos na experiência internacional, 
inclusive como técnica anticorrupção, vocacionada a evitar a 
orquestração de preços pelos licitantes.

Quanto ao regime de contratação integrada, o modelo em 
si não constitui uma novidade na experiência das licitações no 
Brasil. Há exemplos de hipóteses equiparáveis, guardadas ou-

tras diferenças, nos regimes de concessão e PPPs. Como explica 
Fernando Vernalha Guimarães, “não há problema em transferir 
ao contratado a obrigação conjunta pela confecção do projeto 
básico e a execução da obra. Em muitos casos, a contratação 
de uma solução integrada pode significar maior vantagem à 
administração. E, tal como proposto pela MP, a contratação in-
tegrada deverá sempre ser justificada nos casos concretos. As 
dificuldades residirão no acolhimento de critérios adequados 
para a avaliação dos projetos, garantindo-se uma disputa obje-
tivamente pautada pelo princípio da isonomia”.

Por fim, o RDC contemplou diversas modificações na estru-
tura do processo licitatório, que se aproximam do modelo do 
pregão e das parcerias público-privadas. Antes de inovações 
repentinas, são consequência de uma paulatina evolução que 
vêm sofrendo os modelos de contratação no Brasil. Sempre ali-
nhadas — pelo menos boa parte delas — em torno do propósito 
de desburocratizar a licitação. Bem aplicado, esse novo regime 
pode render bons resultados e, quem sabe, vir a ser o futuro 
marco regulatório das licitações no país.

O REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC)

M AT É R I A
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Publicada em março de 2009, a Súmula nº 375 do STJ pa-º 375 do STJ pa- 375 do STJ pa-
cificou o entendimento acerca de fraude à execução há muito 
adotado pela Corte. Nos termos da Súmula: O reconhecimento 
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem 
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Passados pouco mais de dois anos da sua edição, a Corte, 
ao julgar o REsp 1163114, relatado pelo ministro Luís Felipe 
Salomão, reformulou sua aplicação na hipótese da doação aos 
filhos menores que acarrete a insolvência do devedor. Apli-
cando o contido no inciso II do artigo 593 do CPC (Considera-
-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: I 
- (omissis); II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, 
corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvên-
cia; …), o ministro relator entendeu que o ardil ali previsto 
evidencia-se no comportamento daquele que se desfaz gracio-
samente de imóvel, doando-o ao filho menor e reduzindo-se, 
então, à insolvência.

Esse entendimento não é necessariamente conflitante com 
o teor da súmula. Isso porque, no caso em análise, a aliena-

ção gratuita foi em favor 
de filhos menores, repre-
sentados que foram pelo 
próprio doador. Como os 
menores não têm capaci-
dade civil plena, há que se 
presumir que sua vontade 
em contratar parta de seus 
representantes legais. Logo, 
quem no caso manifestou a 
vontade pelos menores foi 
o próprio doador, ou seja, o 
devedor. Daí a caracteriza-
ção da má-fé não propria-
mente dos adquirentes, mas 
de seu representante, o que 
é suficiente para atrair o ra-
ciocínio jurídico contempla-
do na Súmula nº 375.

Portanto, antes a con-
frontar o teor da Súmula 

nº 395, o posicionamento do ministro Luís Felipe Salomão 
apenas reforça a sua orientação, pois no caso discutido há 
prova clara da má-fé dos adquirentes, uma vez que foi o pró-
prio devedor que juridicamente representou os adquirentes 
no contrato de alienação gratuita.

Além disso, o ministro relator afastou no mesmo julgado 
a impenhorabilidade do bem de família, sustentada pelo do-
ador, acolhendo a exceção prevista no artigo 3º, inciso VII da 
lei nº 8009/90 (A impenhorabilidade é oponível em qualquer 
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou 
de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação de-
corrente de fiança concedida em contrato de locação).

A decisão, enfim, traz novos contornos ao entendimento 
acolhido na Súmula nº 375 do STJ — mas sem desnaturar a 
sua orientação — e certamente contribuirá para a uniformiza-
ção do entendimento a casos similares.

FRAUDE À EXECUÇÃO – NOVAS 
PERPECTIVAS SEGUNDO O STJ
AURELIANO PERNETTA CARON

Advogado do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados
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Recentemente, a Primeira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) editou a 
súmula nº 435, consolidando orientação 
acerca da dissolução irregular presumida 
da empresa para o fim de redireciona-
mento da execução fiscal ao sócio-geren-
te. O teor da nova súmula: “Presume-se 
dissolvida irregularmente a empresa que 
deixar de funcionar no seu domicílio fis-
cal, sem comunicação aos órgãos compe-
tentes, legitimando o redirecionamento 
da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Assim, restou consagrado entendimen-
to que já prevalecia em 1º e 2º graus: 
caso resulte infrutífera a execução fiscal 

proposta em face da empresa, esta pode-
rá ser redirecionada contra a pessoa do 
sócio-gerente.

O redirecionamento da cobrança se-
gue a interpretação do art. 135 do Códi-
go Tributário Nacional, que trata da res-
ponsabilidade pessoal, dentre outros, do 
diretor ou sócio-gerente pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com exces-
so de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos.

Vale ressaltar que a presunção de dis-
solução irregular tratada pela súmula nº 
435 admite prova em contrário, não se 

constituindo, por isso, em responsabili-
zação objetiva do sócio. A nova súmula 
vem somente a declarar a legitimidade 
do redirecionamento da cobrança nes-
ses casos. Para evitar sua incidência nos 
casos concretos, caberá ao sócio-gerente 
afastar a presunção de responsabilida-
de que recai contra si, demonstrando a 
inocorrência de atos gerenciais ilícitos, 
praticados com excesso de poderes, frau-
de ou quaisquer outros que atraiam sua 
responsabilização pessoal.

PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA 
AUTORIZA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO-GERENTE
ANDRESSA SAIZAKI

AS RECENTES ALTERAÇÕES EM SÚMULAS E ORIENTAÇÕES 

JURISPRUDENCIAIS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SORAYA LOPES GOLÇALVES

O Pleno do Tribunal Superior do Tra-
balho aprovou recentemente uma série 
de mudanças na aplicação do Direito do 
Trabalho. Além da alteração de algumas 
súmulas e orientações jurisprudências, 
também foram editadas novas súmulas 
que alteram significativamente as relações 
entre empregados e empregadores.

Dentre as Orientações Jurisprudenciais 
(OJs), houve o cancelamento da OJ 215, 
que determinava ser ônus do empregado 
comprovar que satisfez, durante o contrato 
de trabalho, os requisitos indispensáveis 
à obtenção do vale transporte. Com o seu 
cancelamento, cabe agora ao empregador, 
quando não fornecer o vale transporte ao 
empregado, comprovar que não o fazia 
pelo fato de o empregado não ter direito 
a percebê-lo. Foi realizada, ainda a con-
versão da OJ 49 em Súmula, pacificando-
-se, de forma derradeira que o uso de BIP, 
Pager ou aparelho celular pelo funcionário 

não é sobreaviso e, portanto, não gera di-
reito ao percebimento de adicional por jor-
nada extraordinária.

Quanto às Súmulas, diversas delas sofre-
ram alterações. Verificou-se alteração nas sú-
mulas 85, 331 e 369, além da edição de nova 
súmula que dispõe sobre intimação e publi-
cação em nome de advogado diverso daque-
le expressamente indicado no processo.

A estabilidade provisória, que antes es-
tava prevista apenas para os sete dirigen-
tes sindicais (Súmula 369), foi estendida 
aos seus suplentes, em igual número. Na 
Súmula 85, acrescentou-se inciso especi-
ficando que Banco de Horas apenas pode 
ser instituído mediante negociação coleti-
va, e não por acordo individual. Já quanto 
à Súmula 331, novo inciso estabeleceu que 
o tomador de serviços é responsável subsi-
diário pelas obrigações trabalhistas, desde 
que haja participado do processo e esteja 
no título executivo judicial.

Além disso, nova Súmula foi editada, 
determinando-se que o tempo gasto pelo 
funcionário no trajeto entre a portaria da 
empresa e o local do trabalho é considerado 
como tempo à disposição do empregador, 
quando ultrapassar 10 minutos diários.

Enfim, todas essas alterações e inova-
ções retratam novos e objetivos parâme-
tros que deverão reger a relação entre em-
pregador e empregado. É necessário que, a 
partir de agora, as práticas trabalhistas se-
jam preventivamente revistas pelo empre-
gador, readequando procedimentos, parti-
cularmente com vistas a evitar demandas 
e reclamações surgidas na esteira dessas 
novíssimas orientações do TST.

Advogada do escritório Vernalha Guimarães & Pe-
reira Advogados

Advogada do escritório Vernalha Guimarães & Pe-
reira Advogados. Mestra em Direito do Trabalho 
e Previdência Social pela Università degli Studi di 
Roma – La Sapienza (Itália).
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A declaração de inidoneidade é a sanção prevista pela Lei 
Geral de Licitações (nº 8666/93) que impede o particular de 
contratar ou licitar em qualquer esfera da administração pú-ú-
blica (União, Estados, DF e municípios). Trata-se de uma pena 
extremamente onerosa ao particular. Exatamente por isso, é re-
servada pelo legislador para condutas bastante graves e lesivas, 
levando-se sempre em conta o princípio da proporcionalidade. 

Um importante questionamento que pode surgir em relação 
a ela diz respeito aos efeitos de sua aplicação no tempo.

Recentemente, o Tribunal de Contas da União (acórdão nº 
1340/2011 – Plenário) firmou o entendimento de que os efei-
tos da declaração de inidoneidade são ex nunc, ou seja, não 
retroagem. Assim, os efeitos da pena não voltam no tempo para 
atingir contratos já formalizados. Exceção é feita pelo Acórdão 
à própria contratação em que foi gerada a sanção. Em relação 
aos demais contratos, a sua rescisão ficará a critério da respec-

tiva administração pública, que deverá avaliar a necessidade da 
medida. Inclusive porque em muitos casos a manutenção dos 
contratos poderá afigurar-se solução mais vantajosa (e menos 
onerosa) do que a rescisão. Esse também é o entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados (veja-se, 
por exemplo: AgRg no REsp 1148351-MG, MS 14002-DF, MS 
13964-DF, EDcl no MS 13101-DF).

Lembre-se ainda que, tanto na rescisão do contrato eiva-
do de vícios quanto na possível rescisão dos demais contratos 
administrativos firmados pelo particular sancionado, é indis-
pensável a instauração de um processo administrativo que con-
temple as garantias constitucionais de contraditória e ampla 
defesa, sob pena de atuação arbitrária da administração públi-
ca, o que autoriza a busca da tutela judicial.

Depois da instituição da Lei nº 9307/96, o procedimento 
arbitral vem sendo cada vez mais utilizado no Brasil, sobretu-
do por empresários, como uma alternativa ágil de resolução 
de conflitos. Isso porque, dentre outras determinações, essa 
lei atribuiu à sentença arbitral nacional os mesmos efeitos de 
uma sentença judicial, constituindo, dessa forma, título exe-
cutivo judicial idôneo para embasar a execução.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça consagrou 
o já reconhecido princípio da territorialidade para definir 
a nacionalidade da sentença arbitral. Em decisão unânime, 
no REsp 1231554/RJ, firmou-se o entendimento de que a 
sentença arbitral proferida dentro do território brasileiro é 
nacional e não precisa ser homologada para ser executada 
— ou seja: não necessita de posterior aprovação do Supremo 
Tribunal Federal para produzir efeitos, como no caso da sen-
tença arbitral estrangeira. 

A relatora do acórdão, a ministra Nancy Andrighi, afirma 
que não há dúvidas quanto à utilização do sistema territo-
rialista no ordenamento jurídico pátrio para a definição da 

nacionalidade da sentença arbitral, devendo, para tanto, ser 
observado o critério geográfico. Sob esse critério, define-se 
como brasileira a sentença proferida dentro dos limites do ter-
ritório nacional e, como estrangeira, a sentença proferida fora 
do nosso território. O entendimento é aplicável, inclusive e do 
mesmo modo, para a sentença que decorra de procedimento 
arbitral requerido à Corte Internacional de Arbitragem da Câ-
mara de Comércio Internacional, sediada em Paris, desde que 
seja proferida no Brasil.

Finalmente, pode-se dizer que, principalmente no âmbito 
empresarial, a arbitragem é um meio extrajudicial muito efi-
caz para a solução de conflitos. Como regra, os árbitros que 
julgam a controvérsia apresentam alto grau de conhecimento 
técnico e a sua tramitação é mais célere do que a tramitação 
dos processos judiciais. Além disso, a sentença arbitral consti-
tui título executivo judicial hábil para embasar a execução e, 
assim, surtir efeitos. 

LICITAÇÃO: EFEITOS DA DECLARAÇÃO 
DE INIDONEIDADE NO TEMPO
MIREILLY CAROLYNE DRONGEK

SENTENÇA ARBITRAL PROFERIDA NO BRASIL CONSTITUI 

TÍTULO EXECUTIVO PARA EMBASAR EXECUÇÃO JUDICIAL
DANIELLE LORO

Advogada do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados

Advogada do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados
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Recentemente editada, a Lei nº 
12.440/2011 instituiu a CNDT – Certi-
dão Negativa de Débitos Trabalhistas, 
disciplinando sua exigibilidade nas li-
citações. A Lei inseriu no artigo 29 da 
Lei nº 8666/93 — que dispõe sobre o 
cabimento da documentação de regu-
laridade fiscal e trabalhista na licitação 
— exigência de apresentação da referi-
da certidão como documentação de ha-
bilitação.

As condições para a obtenção e a va-
lidade da CNDT foram disciplinadas por 
novos dispositivos legais incluídos na 
CLT. A certidão terá prazo de validade 
de 180 dias (contados de sua emissão) 
e sua certificação abrangerá todos os es-
tabelecimentos, agências e filiais da em-
presa certificada. O ponto fundamental 
no tocante à disciplina da CNDT reside 
nas hipóteses que impedem a sua ob-
tenção pelos interessados. Previu-se que 
a CNDT não poderá ser obtida quando 
constar em nome da empresa interes-
sada o descumprimento de obrigações 
determinadas por decisão transitada em 
julgado pela Justiça do Trabalho ou em 
acordos trabalhistas, o que envolve re-
colhimentos de toda ordem (previden-
ciários, honorários, custas, etc.). Além 
dessa situação, o inadimplemento de 
obrigações decorrentes de execução de 
acordos firmados perante o Ministério 
Público do Trabalho ou Comissão de 
Conciliação também obsta, pela letra da 
nova Lei, a obtenção da certidão.

É perceptível na disciplina instituída 
a cautela do legislador em evitar a res-
trição excessiva do universo de ofertan-
tes na licitação, o que se verifica mais 
especificamente na exigência de trânsi-
to em julgado da decisão constitutiva do 
débito trabalhista para o fim de obstar a 

expedição da CNDT. Como estabelecido, 
não basta a mera tramitação de ações 
trabalhistas em face da empresa, nem 
mesmo decisões constitutivas de débito 
que não sejam definitivas. Seu direito à 
obtenção da certidão só estará excepcio-
nado com o trânsito em julgado.

Outra evidência da cautela do legis-
lador reside na possibilidade de atribuir 
os efeitos de CNDT à certidão positiva 
de débitos trabalhistas na hipótese de os 
débitos verificados estarem garantidos 
por penhora suficiente. Dessa forma, 
mesmo que haja decisão judicial consti-
tutiva de débito trabalhista com trânsito 
em julgado, a empresa devedora pode-
rá, no processo judicial de cumprimen-
to da decisão, oferecer bens à penhora 
suficientes à satisfação do crédito com 
vistas a obter os efeitos da CNDT. Se a 
penhora for admitida pelo juízo, a em-
presa fará jus a uma CPDT com efeito de 
CNDT. Assim sendo, estará apta a com-

provar sua regularidade trabalhista na 
esfera da licitação. 

A nova Lei, enfim, a despeito de pre-
tender incrementar ainda mais o ex-
tenso rol de exigências de habilitação 
dos interessados em disputar licitações 
públicas, andou bem ao revestir de cau-
telas relevantes as hipóteses de exceção 
ao direito dos interessados à obtenção 
da CNDT. Com isso, bem aplicada a nova 
disciplina, as administrações poderão 
acautelar-se quanto a parceiros inadim-
plentes de seus ônus trabalhistas sem 
contribuir para a indesejada restrição 
ao universo de ofertantes na licitação.

CRIADA A CNDT (CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS TRABALHISTAS), UMA NOVA 
EXIGÊNCIA PARA AS LICITAÇÕES
FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES

Doutor em Direito do Estado (UFPR), professor 
de Direito Administrativo de diversas institui-
ções. Advogado e sócio do escritório Vernalha 
Guimarães & Pereira Advogados.
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Fernando Vernalha Guimarães pro-

ferirá palestra sobre a Eficiência na 

Gestão de Empreendimentos Públicos 

através das Parcerias Público-Privadas 

no XII Congresso Paranaense de Direito 

Administrativo (promovido pelo IPDA 

– Instituto Paranaense de Direito Ad-

ministrativo), que acontecerá no dia 29 

de agosto de 2011 (8:00), em Curitiba.

Fernando Vernalha Guimarães 

proferirá palestra sobre a equação 

econômico-financeira dos contratos 

administrativos: requisitos, limites e 

formalização no Congresso Brasileiro 

de Licitações e Contratos, que ocor-

rerá no dia 26 de setembro de 2011 

(14:00), no Hotel Slaviero Rockfeller, 

em Curitiba (rua Rockfeller, 11, Rebou-

ças, Curitiba).

Luiz Fernando C. Pereira será pales-

trante no II Fórum de direito à saú-

de da OAB/PR. O tema da palestra é 

O custo do erro médico. O evento será 

realizado no dia 29 de julho de 2011 

na sede do Paraná da Ordem dos Advo-

gados do Brasil.

Silvio Felipe Guidi falará na Sema-

na do advogado sobre a atuação do 

advogado na área de saúde. O evento 

é organizado pela OAB/PR e será re-

alizado no dia 9 de agosto de 2011 

(19:00) no auditório da OAB.

A OAB/PR promoverá no próximo dia 

29 de julho o II Fórum de direito à saú-

de. A iniciativa é da Comissão de Di-

reito à Saúde, presidida pelo advogado 

Silvio Felipe Guidi, integrante do 

escritório Vernalha Guimarães & Perei-

ra Advogados Associados. No evento 

serão debatidas as principais questões 

sobre o tema, tais como: erro médico, 

saúde suplementar, controle dos gastos 

públicos com a saúde, gerenciamento 

de risco médico-hospitalar, dentre ou-

tros. As conferências de abertura serão 

ministradas por Alberto de Paula Ma-

chado (vice-presidente do Conselho 

Federal da OAB) e José Pio Martins 

(vice-reitor da Unicenp). A conferência 

de encerramento será proferida pelo 

desembargador Miguel Kfouri Neto, 

presidente do Tribunal de Justiça do 

Paraná. As inscrições podem ser feitas 

no site da OAB/PR, por meio do link: 

http://intranet.oabpr.org.br/site/ser-

vicos/eventos/.

Soraya Lopes Gonçalves, Coorde-

nadora do Departamento do Direito do 

Trabalho do VG&P, ministrará palestra 

sobre a responsabilidade trabalhista do 

incorporador e do construtor no Sin-

duscon – PR, em agosto de 2001, na 

sede da entidade em Curitiba.

VG&P NA IMPRENSA NOTAS E AGENDA

Luiz Fernando C. Pereira (sócio do 
VG&P), na qualidade de advogado do 
ministro das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, falou à Revista Época (edição 
de 4 de julho de 2011) sobre o caso ju-
dicial patrocinado pelo VG&P em que se 
discute ressarcimento de indenização por 
ofensas à honra do ministro.

Dayana Dallabrida e Adriana Szmulik 
(advogadas do Departamento de Direito 
Civil do VG&P) comentaram no jornal 
Valor Econômico (Caderno Eu & Fim 
de Semana, edição de 19 de junho de 
2011) sobre o caso de repercussão na-
cional atendido pelo VG&P. As advoga-
das conseguiram decisão judicial inédi-
ta para garantir o direito da viúva em 
realizar a fertilização com material ge-
nético deixado pelo marido. O caso teve 
ampla cobertura pela imprensa nacional 
e constituiu um precedente de enorme 
importância para as discussões sobre a 
fertilização póstuma.

Fernando Vernalha Guimarães (sócio 
do VG&P) concedeu entrevista ao jornal 
Gazeta do Povo (edição de 6 de julho de 
2011) sobre o novo regime diferenciado 
para contratações públicas para a Copa 
de 2014 (RDC) — aprovado no Senado 
em 6 de julho de 2011 —, esclarecendo 
diversos aspectos polêmicos sobre a nova 
disciplina proposta para as licitações.

O jornal Gazeta do Povo publicou, na 
edição de 07 de julho de 2011, o artigo 
nominado Por que é necessário um regime 
diferenciado, de autoria de Fernando 
Vernalha Guimarães com Egon Bock-
mann Moreira, examinando alguns aspetos 
relevantes do Regime Diferenciado de Con-
tratações Públicas para a Copa de 2014.

No último dia 12 de julho, Luiz Fer-
nando C. Pereira foi entrevistado no 
Paraná TV 1ª Edição, da RPC/Globo. 
Na condição de Consultor Jurídico do 
Sinduscon, Pereira falou sobre a respon-
sabilidade civil do construtor e do incor-
porador, em reportagem que abordava o 
atraso em entrega de obras no Paraná. 
Confira a entrevista completa no site da 
RPC TV.


