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E d i t o r i a l

O sócio do VG&P, Luiz Fernando Pereira, fez uma 
apresentação aos congressistas da Associação Íbero e 
Latinoamericana de Direito e Economia. Tratou-se de 
um trabalho desenvolvido em conjunto com o advogado 
Victor Hugo Domingues e o estatístico Luciano D’agostini. 
Selecionado pelo conselho científico da Conferência, a 
apresentação abordou aspectos estatísticos de ações judiciais 
de uma grande companhia atendida pelo escritório Vernalha 
Guimarães & Pereira. O evento foi Rio de Janeiro, no última 
dia 18 de junho, e contou com a presença de congressistas de 
inúmeros países. O mesmo tema também está abordado em 
artigo científico ainda a ser publicado.

VG&P APRESENTOU TRABALHO NA 
CONFERÊNCIA ANUAL DA LATIN 
AMERICAN AND IBERIAN LAW AND 
ECONOMICS ASSOCIATION
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CONTRATOS IMOBILIÁRIOS. DECISÕES 
DO STJ E TJ DO PARANÁ CONSOLIDAM A 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL

Co n t r a t o s  I m o b i l i á r i o s

A Lei de alienação fiduciária de bem imóvel (9.514/97) ainda é 
relativamente nova. Apenas mais recentemente, a jurisprudência em 
torno das principais controvérsias está se consolidando nos tribunais 
brasileiros. E a orientação que se consolida privilegia esta modalida-
de de contrato imobiliário.

A racionalidade econômica da alienação fiduciária de bem imóvel 
está em garantir uma taxa de juros menor a partir de uma retomada 
rápida, nos casos de inadimplência, do bem alienado. Há muitos es-
tudos que confirmam que o tempo de retomada do bem no caso de 
inadimplência liga-se diretamente ao custo do financiamento (entre 
outros, conferir “o judiciário e seus efeitos na economia”, de Pier-
paulo Bottini). É isso: as regras da alienação fi-
duciária de bem imóvel melhoram o ambiente de 
investimento da iniciativa privada. E o adquirente 
é o maior beneficiário, com menores custos de 
aquisição.

Em brevíssima síntese, na alienação fiduciá-
ria de bem imóvel o credor (o incorporador, por 
exemplo), já no início, transfere a propriedade re-
solúvel ao devedor, mediante registro do contrato 
no cartório de imóveis. Isso significa que a quita-
ção final por parte do adquirente-devedor implica 
baixa desta condição, transformando a proprieda-
de fiduciária em definitiva. Noutra ponta, na hipó-
tese de inadimplência – e preenchidos os critérios 
da Lei – a propriedade consolida-se em nome do incorporador-cre-
dor. Em seguida à consolidação da propriedade, o bem deve ser leva-
do a leilão. Tudo isso se resolve sem nenhuma ação judicial. Apenas 
em cartório. Consolidada a propriedade em nome do incorporador-
-credor, liminar possessória garante a imediata retomada do imóvel 
(Szmulik, Adriana. O Regime jurídico dos contratos imobiliários. In 
PEREIRA, Luiz Fernando C. et al. Direito Empresarial – temas atu-
ais. Curitiba: Nova Letra, 2010. p. 276 e ss).

É certo que a garantia da alienação fiduciária não imuniza o con-
trato imobiliário. É dizer: o adquirente segue com o direito de subme-
ter cláusulas do contrato ao controle jurisdicional (por intermédio das 
assim chamadas ações revisionais). E aqui estava a primeira questão 
relevante a ser dirimida pelo judiciário, pois a consolidação da pro-
priedade em favor do credor (e consequente retomada do imóvel) não 
poderia ficar à espera do longo tempo necessário para julgar as revi-
sionais. A propósito, o Tribunal de Justiça do Paraná tem, como regra, 
negado liminar em ações revisionais para suspender a consolidação 
de propriedade ou leilões. A suspensão é excepcional, sobretudo nos 

casos de incorporação imobiliária (Conferir, entre outros, TJPR - 17ª 
C.Cível - AI 937724-0 - Rel.: Lauri Caetano da Silva - 28/11/2012).

Consolidada a propriedade em favor do credor, o artigo 30 da Lei 
9.514/97 assegura a retomada liminar do imóvel. Alguns julgados, 
no entanto, condicionavam a liminar possessória à prévia realização 
do leilão do imóvel pelo credor. Recentemente o Superior Tribunal 
de Justiça decidiu que “a consolidação da propriedade do bem no 
nome do credor fiduciante confere-lhe o direito à posse do imóvel. 
Negá-lo implicaria autorizar que o devedor fiduciário permaneça 
em bem que não lhe pertence” (REsp 1155716/DF, Rel. Ministra 
Nancy Andrighi, 22/03/2012). A decisão é muito importante, pois 

antecipa, ainda mais, o momento de retomada, 
especialmente nos casos de leilões frustrados ou 
suspensos. Noutra decisão, o mesmo STJ estendeu 
ao incorporador-credor o pagamento de uma taxa 
de ocupação pelo tempo em que o devedor ficar 
no imóvel depois de consolidada a propriedade 
(REsp 1328656/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 
18/09/2012). A interpretação literal do art. 37-A da 
Lei n. 9.514/1997 só outorga o direito a esta taxa 
de ocupação ao adquirente do imóvel em leilão. O 
STJ fez uma interpretação extensiva do dispositivo 
para contemplar também o incorporador-credor.

Noutra decisão também importante – e tam-
bém recente –, o Tribunal de Justiça do Paraná 

confirmou a aplicação do art. 27, § 4º, da Lei 9.514/97 e impediu 
que a retenção por benfeitorias afastasse a retomada do imóvel fidu-
ciariamente alienado (TJPR - AI 913492-1 - Rel.: Lauri Caetano da 
Silva - 15/08/2012). Assim, as benfeitorias devem ser indenizadas, 
mas não impedem a liminar possessória.

Todas essas decisões mostram o ambiente favorável à alienação 
fiduciária de bem imóvel, consolidando uma modalidade de contrato 
imobiliário de maior segurança jurídica. Os registros de imóveis re-
velam crescimento da alienação fiduciária em detrimento da compra 
e venda com garantia hipotecária, instrumento demorado e complexo 
para resolver um inadimplemento contratual.

Recente edição do Jornal Valor Econômico (29/05/2013) revelou 
que os contratos imobiliários na modalidade de alienação fiduciá-
ria de bem imóvel têm uma inadimplência trinta por cento menor. A 
consolidação da jurisprudência, revelada neste breve artigo, instiga 
o adimplemento exatamente porque desestimula demandas frívolas. 
Esta lógica se reflete em mais investimentos e menos juros. Boa no-
tícia para o mercado imobiliário.

Luiz Fernando C. Pereira,
Doutor em Direito e Sócio do VG&P



3

I n f r a e s t r u t u r a  e  Co n t r a t o s  P ú b l i c o s

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÕES – PARA 
ALÉM DA VONTADE DO ADMINISTRADOR
Mireilly C. Drongek
Advogada do Departamento de Direito Administrativo do VG&P 

Fernando Vernalha Guimarães
Advogado-Sócio do VG&P

A revogação é um ato administrativo que põe fim ao processo 
de licitação, em regra produzido na fase reservada a um juízo de 
homologação do certame (mas nada impede que seja formalizado 
em momento diverso). Diferentemente da anulação, medida que 
pressupõe a existência de nulidade no âmbito da licitação, a revo-
gação ampara-se em razões de conveniência e oportunidade – o que 
significa tratar-se de ato parcialmente discricionário. Diz-se parcial-
mente porque, como se verá adiante, a revogação está pautada por 
pressupostos determinados, que limitam e reduzem o juízo decisó-
rio do administrador.

O fato é que, muitas vezes, o ato de revogação é utilizado como 
instrumento para desvirtuamento do processo licitatório. Isso se dá 
nos casos em que a Administração pretende “controlar” o resulta-
do da licitação, lançando mão da revogação como instrumento para 

sepultar uma licitação que, a seu ver, não chegou a um resultado satisfatório. A questão assume contornos ainda mais problemáticos 
quando sucede à revogação de uma licitação o lançamento de novo certame com o mesmo objeto da anterior. 

É evidente, contudo, que a revogação da licitação não pode ser usada para esses fins, muito menos pode ser produzida de modo 
livre ou absolutamente discricionário. Fosse possível a revogação toda a vez que o resultado do certame desapontasse o administrador, 
permitindo-se subsequentemente o lançamento de novo certame para a mesma contratação, estaria aberta a porta para que o 
administrador exercesse um controle arbitrário sobre os resultados da licitação, o que lhe permitiria dirigir a contratação para licitantes 
de sua preferência.

Precisamente para evitar o uso reprovável do expediente da revogação, é que a legislação estabeleceu pressupostos certos e rígi-
dos para sua decretação. O ato de revogação, portanto, se afigura parcialmente vinculado e será passível, sempre, de controle pelos 
administrados.

Para haver revogação lícita, a norma do art. 49 da Lei n. 8.666/93 deixa clara a necessidade de se verificar um fato superveniente 
que imponha a necessidade da extinção da licitação. Este fato há de retratar razões relevantes de interesse público que justifiquem 
a revogação. O ato revogatório, portanto, deve guardar estrita pertinência com um interesse público tutelado pela Administração e 
devidamente demonstrado no caso concreto. Há necessidade de motivação (ou justificação) do ato revocatório, na acepção de ser um 
dever do administrador explicitar, em ato formalizado, as razões exatas que o levaram a decretar a revogação.

A revogação só estará legitimada a partir de um fato específico, superveniente (ou de conhecimento superveniente) ao lançamento 
da licitação – pois, do contrário, haveria de ser considerado anteriormente –, e que acarreta a impossibilidade do prosseguimento do 
certame sem prejuízo à Administração. Este requisito está associado não apenas ao cunho de seriedade que deve nortear as decisões 
administrativas, mas à exigência de planejamento eficiente das contratações pelo administrador. Não seria cabível que a Administração 
produzisse decisão de licitar sem avaliação séria e prévia que a justificasse, a ponto de torná-la excessivamente volátil e frágil. Afinal, 
a licitação é um procedimento que, além de acarretar custos à Administração, pressupõe o envolvimento de particulares. Em razão 
disso, exige-se que seja precedida de um planejamento suficiente.

Além disso, outro ponto que merece destaque é a necessidade de o processo de revogação da licitação se realizar com atenção aos 
direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Tal obediência, além de extrair-se da própria Constituição, é prescrita pelo 
§3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93. Isso porque a revogação pode gerar prejuízos aos licitantes, mais especificamente ao vencedor da 
licitação. Assim, a ele deve ser garantida a oportunidade de manifestação prévia.

Logo, o ato de revogação será sempre controlável pelo administrador (assim como pelas instâncias próprias de controle), particu-
larmente em relação a todos e a cada um dos aspectos acima referidos.
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Silvio Felipe Guidi

Durante a execução dos contratos admi-
nistrativos, não raramente é possível identi-
ficar, com considerável antecedência, que o 
objeto contratual não será entregue no prazo 
combinado. Por isso, a Lei 8.666/93 (LGL), 
em seu artigo 78, inciso III, prevê a possibili-
dade da rescisão do contrato de forma prema-
tura. A lógica da norma é a de permitir que a 
Administração se antecipe ao inadimplemen-
to da obrigação e rescinda o contrato com o 
particular que, sabidamente, não entregará 
o objeto do ajuste no prazo acordado. Tudo 
para minimizar os prejuízos do inadimple-
mento contratual.

A rescisão contratual, mesmo aquela em-
basada na lentidão da execução do contrato, 
é medida extrema que deve ser utilizada com 
cautela e sempre com obediência aos direitos 
do contrato.

Em primeiro lugar, rescisão embasada na 
lentidão da execução do contrato somente 

pode ocorrer se antecedida de oportunização 
para o particular readequar o ritmo de exe-
cução da obra. Depois, a medida de rescisão 
tem de se mostrar adequada e necessária 
(princípio da proporcionalidade), pois, se o 
atraso na entrega do objeto puder ser tolera-
do ou suportado pela Administração, a apli-
cação da multa moratória (art. 86 da LGL) 
mostra-se mais do que suficiente. Mais do 
que isso, rescisão desta natureza deve ser 
sempre avaliada à luz do princípio da pro-
porcionalidade, com vistas a determinar se é 
ela a medida menos gravosa ao interesse da 
Administração. Muitas vezes, a reinaugura-
ção de processo de licitação, com todos os 
custos aí envolvidos, pode significar opção 
mais gravosa do que a ampliação do prazo 
de execução devidamente acompanhada das 
penalizações previstas em contrato.

Ademais, por trazer gravame à esfera de 
direitos do contratado, a rescisão por lentidão 
tem de resultar de um processo administrati-
vo pelo qual se garanta ao particular o exer-

cício do contraditório e da ampla defesa. O 
que se busca, neste processo administrativo, 
é a prova (cujo ônus recai sobre a própria 
Administração) de que a responsabilidade 
pelo baixo ritmo da execução do contrato 
deriva exclusivamente das ações e omissões 
do contratado. Rememore-se que, com cer-
ta frequência, a lentidão deriva de ações ou 
omissões administrativas, ou ainda de fatos 
alheios à vontade das partes (fato de terceiro, 
caso fortuito e força maior). Essas situações, 
que não podem ser imputadas ao contratado, 
geram outra consequência contratual, qual 
seja a prorrogação dos prazos ajustados (§1º 
do artigo 57 da LGL).

Assim, para que a lentidão na execução 
do objeto possa ter como consequência a 
rescisão antecipada do contrato, não se pode 
perder de vista que essa espécie de rescisão 
se revela como medida extrema a ser utili-
zada como última alternativa e, em todos os 
casos, precedida de processo administrativo.

RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
POR LENTIDÃO NA EXECUÇÃO

Silvio Felipe Guidi

Muito recentemente, em 29 de maio de 
2013, o TCU expediu orientação muitíssimo 
relevante a respeito da legalidade da Adminis-
tração Pública firmar contratos de locação sob 
a formatação built to suit (locação sob medi-
da). Nessa modalidade contratual, o locatário 
se responsabiliza pela construção do imóvel 
que será objeto da locação, cuja formatação 
estrutural tem de atender às específicas neces-
sidades da Administração-locadora. No valor 
da locação há a possibilidade de ser adiciona-
do o custo da obra, sendo que, nesta hipótese, 
ao final do contrato o imóvel deve ser incor-
porado ao patrimônio da Administração.

Esse tema foi objeto de consulta formula-
da pelo CSJT (Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho), sendo enfrentado pelo Plená-
rio do TCU no Acórdão nº 1301/2013 (TC 
046.489/2012-6). A consulta inicialmente 
questionava a possibilidade de dispensa de 
licitação (com base no artigo 24, X da Lei 
nº 8.666/93) para as locações built to suit. 

A resposta à consulta foi positiva, mas con-
dicionada à demonstração de uma série de 
requisitos, tais como: comprovação da com-
patibilidade do preço a ser contratado com o 
valor de mercado; economia de escala; de-
monstração de que o imóvel é de propriedade 
do próprio locatário.

Mas o caráter inovador da postura do TCU 
deriva de outros dois fatores externalizados 
no Acórdão. O primeiro deles é o sinal posi-
tivo dado pelo TCU a respeito da possibilida-
de da Administração Pública firmar contratos 
built to suit, ainda que precedidos de licita-
ção. Até então, o TCU, assim como a maioria 
das demais Cortes de Contas do país, ainda 
não havia se posicionado sobre o tema, o que 
gerava certa insegurança na pactuação dessa 
espécie de contratação. O segundo, e mais re-
levante, é que o TCU não só autorizou, como 
também recomendou, que tais contratos se-
jam formatados sob o modelo das parcerias 
público-privadas (PPPs). A parceria público-
-privada, nessa hipótese, seria configurada 
por meio de concessões administrativas (§2º, 

art. 2º da Lei nº 11.079/2004), pela qual a 
remuneração do parceiro privado é provida 
integralmente pela Administração Pública (e, 
eventualmente por receitas alternativas), sem 
a cobrança de tarifas dos usuários –já que a 
usuária direta do serviço prestado é a própria 
Administração. O Ministro Benjamin Zimler 
(revisor do acórdão) anotou que o contra-
tado, para além de executar a obra pública 
(que integrará o patrimônio público ao final 
do contrato), poderá ainda fornecer o serviço 
de locação sob medida e assumir a execução 
de serviços públicos de administração patri-
monial e predial em favor da administração 
pública.

O Acórdão 1301/2013 - Plenário, por 
consistir em resposta à Consulta formula-
da, tem caráter normativo e se revela como 
prejulgamento da tese (art. 1º, §3º da Lei 
8.443/92) – ou seja, o TCU está vinculado 
ao seu conteúdo jurídico. Tal fato propicia 
segurança às futuras PPPs que respeitarem 
as peculiaridades postas no referido julgado.

CONTRATOS BUILT TO SUIT E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
– SINAL VERDE DO TCU
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NOTA SOBRE O PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE (PMI)
Fernando Vernalha Guimarães
Doutor em Direito do Estado (UFPR), Advogado-Sócio do Escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) é o instrumento pelo qual os particulares formalizam seu interesse em 
propor estudos, projetos e soluções para a Administração Pública, com vistas à estruturação futura de um projeto de concessão ou 
de PPP. Trata-se de uma hipótese de interlocução transparente entre os setores público e privado, harmonizada com o ambiente 
institucional e legal vivenciado no presente.

O PMI tanto pode se originar de solicitação pública – ato que instala um chamamento público para que pessoas da iniciativa pri-
vada possam apresentar estudos, projetos, levantamentos, investigações etc., como pode – em alguns casos, a depender da regula-
mentação local – derivar de manifestação espontânea e independente de particulares – hipótese em que sua tramitação subsequente 
exigirá um chamamento público, com vistas a conferir publicidade e assegurar a oportunidade de outros interessados manifestarem 
proposições equivalentes.

O curso natural da tramitação de um PMI compreende as fases de (i) divulgação da solicitação e chamamento de contribuições 
de particulares; (ii) análise das contribuições e definição do projeto selecionado; e (iii) incorporação e aproveitamento da contri-
buição, com a definição do ressarcimento do particular pela transferência dos direitos sobre o projeto. Caso seja bem-sucedida, a 
PMI servirá para instruir e aparelhar subsequentemente um processo de licitação de PPP ou de concessão.

Como regra, o PMI não criará nenhuma obrigação para a Administração interessada até que formalize ato de escolha e homolo-
gação da contribuição provida e autorizada pelo interessado privado. Nesta hipótese, e ante o aproveitamento (parcial ou total) da 
contribuição para instruir ou aparelhar o processo de contratação da PPP ou da concessão, cria-se a obrigação de ressarcimento ao 
parceiro privado a ser provido ou pela Administração ou pelo licitante vencedor da licitação que gerar a contratação de PPP, desde 
que tenha assumido compromisso de ressarcimento correspondente exigido com o edital de licitação. Tais definições dependerão 
do modo como o PMI está regulamentado em cada Administração, na respectiva esfera federada.

Para as concessões, a fundamentação legal do PMI decorre do artigo 31 da Lei n. 9.074/95, que admitiu que os autores ou os 
responsáveis economicamente pelos projetos básico e executivo disputem as licitações para concessões e permissões decorrentes, 
assim como do artigo 21 da Lei n. 8.987/95, que estabeleceu que os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despe-
sas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com 
a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, 
especificados no edital. Já para as PPPs, tais regras são por igual plenamente aplicáveis, por força do caput e do § 1º do art. 3º da 
Lei n. 11.079/2004. 

Lembre-se que, no plano federal, o Decreto n. 5.977/2006 cuidou de regulamentar o caput e o § 1º do art. 3º da Lei n. 11.079/2004, 
estabelecendo critérios e requisitos para o PMI. À semelhança da União, diversos Estados já editaram seus regulamentos acerca do 
PMI. É o caso, a exemplo, dos Estados de Minas Gerais (Decreto 44.465/07), Ceará (Decreto 30.328/10), Rio de Janeiro (Decreto 
43.277/11), Bahia (Decreto 12.653/11, alterado pelo Decreto 12.679/11), Espírito Santo (Decreto 2.889/11, alterado pelo Decreto 
2.889-R); São Paulo (Decreto 57.289/11), Paraná (Decreto 6.823 /12), Santa Catarina (Decreto 962/12), entre outros.

Curso natural da tramitação de um PMI

Divulgação da solicitação e 
chamamento de contribuições 

de particulares

Caso seja bem-sucedida, a PMI servirá para instruir e aparelhar 
subsequentemente um processo de licitação de PPP ou de concessão
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Manuela Godoi de Lima Hartmann 

Mesmo diante da vasta legislação que se consolidou em relação 
à inclusão das Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho, é 
perceptível que muitos desses cidadãos ainda restam à margem do 
mercado, vítimas de uma inclusão pouco eficiente e isonômica.

Lembre-se de que o artigo 93 da Lei nº. 8.213/9 prevê o 
sistema de cotas ao determinar que empresas cujo número de 

empregados seja igual ou maior do que cem estão obrigadas a 
preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados 
ou pessoas com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
empresas de 100 a 200 empregados – 2% dos cargos; empresas 
de 201 a 500 empregados – 3% dos cargos; empresas de 501 a 
1000 empregados – 4% dos cargos; empresas com mais de 1000 
empregados – 5% dos cargos. Para cálculo dos percentuais acima 
citados, será considerado o número de empregados da totalidade 
dos estabelecimentos da empresa. 

Também o artigo 93, §1º, da Lei nº. 8.213/91 proíbe a dispensa 
sem justa causa da pessoa com deficiência ou beneficiário 
reabilitado quando a empresa não tiver ainda contratado outro 
empregado para substituí-lo em condições equivalentes. Assim, 
de acordo com o dispositivo legal, caso o empregado com 
deficiência seja dispensado sem que a empresa tenha contratado 
um substituto para o seu posto, poderá o obreiro requerer sua 
reintegração ao trabalho.

Já o artigo 133 da Lei nº. 8.213/91 prevê multa variável em 
caso de descumprimento dos percentuais previstos no artigo 93 
para a contratação de pessoas com deficiência. 

O fato é que empresas, Estado e Sociedade devem trabalhar 
com a questão do preconceito, valorizar a pessoa com deficiência, 
apontar as qualidades, remover as barreiras de transportes e 
organizacionais, oferecer processos seletivos mais flexíveis e não 
discriminatórios, isto é, oportunizar meios que esses cidadãos 

possam concorrer às vagas de trabalho em condições de igualdade 
com os demais trabalhadores. 

Não há dúvida de que o trabalho ocupa um lugar de 
importância fundamental na constituição da identidade do 
sujeito, uma vez que, por meio do labor, o indivíduo alcança sua 
identidade de sujeito digno, inserido na Sociedade. E as pessoas 
com deficiência alcançam sua dignidade ao receberem tratamento 
isonômico, tendo respeitadas suas desigualdades como cidadãos 

desiguais (princípios constitucionais da Igualdade e da Dignidade 
da Pessoa Humana). 

O Princípio da Igualdade, como se sabe, deve ser analisado sob 
dois enfoques: o da igualdade formal e o da igualdade material. 
A igualdade formal tem como objetivo buscar tratamento 
igualitário a todas as pessoas, ou seja, a lei deve ser aplicada de 
forma isonômica a todos. Já a igualdade material é o meio pelo 
qual se busca dar efetividade à igualdade formal – a igualdade 
material estabelece certas diferenças para determinados grupos a 
fim de que esses tenham o gozo da igualdade formal.

No caput do artigo 5º da Constituição de 1988, a igualdade 
formal aparece no momento em que referido dispositivo 
preceitua que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito 
à visa, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
(...).” A isonomia formal também encontra previsão no artigo 
7º, incisos XXX e XXXI, da CF/88, que dispõe como direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem à 
melhoria de sua condição social, a proibição de discriminação 
no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência. Também o artigo 2º da Convenção 
de Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006 
estabelece que: Discriminação por motivo de deficiência 
significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição 
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A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (por 
sua formação plena), em julgamento proferido no dia 23 de maio 
de 2013, entendeu que o contrato de trabalho celebrado antes 
de 23 de abril de 1993, com a RADIOBRÁS (administração 
indireta), não é nulo, mesmo não havendo a contratação por 
concurso público (sem prévia aprovação, conforme exigência 
constitucional).

O dia 23 de abril de 1993 é a data da publicação, no 
Diário da Justiça, da primeira decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que fixou a exigibilidade da prévia aprovação 
por concurso também para empresas públicas e sociedades 
de economia mista (MS 21.322). Logo, o trabalhador que foi 
admitido sem concurso público, na Administração Indireta, 
entre a Constituição Federal (05/10/1988) e a decisão do STF 
(23/04/1993), tem ou teve contrato regular e válido.

A decisão proferida pela Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais é relevante, pois demonstra a jurisprudência que 
poderá ser adotada pela Justiça do Trabalho em relação ao tema. O 
julgamento ocorreu quando da apreciação do recurso de Embargos, 
no processo E-ED-RR-4800-05.2007.5.10.0008, em recurso 
interposto por jornalista que trabalhou na empresa pública.

Lembre-se que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tinha 
posicionamento diferenciado sobre o tema, externado pela 

Súmula nº 363 (“A contratação de servidor público, após a 
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 
óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo 
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação 
ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora 
do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos 
do FGTS”). A partir do novo julgado, ficou decidido que as 
contratações naquele período (entre a Constituição Federal e a 
decisão proferida no MS 21.322, pelo STF) gozam de inteira 
legalidade e validade, não se podendo considerá-las nulas, 
como vinha decidindo a Justiça do Trabalho. Logo, a aplicação 
da Súmula nº 363 do TST foi afastada, até mesmo em face da 
aplicação do princípio da segurança jurídica (sobre a situação 
da trabalhadora) e da razoabilidade (pois envolveria a adoção 
de uma medida apenas agora, 12 anos depois).

Assim, por ser um contrato dotado de regular validade e 
legalidade, o trabalhador que se enquadrar nas hipóteses acima 
passa a ser detentor de todos os direitos trabalhistas normais, ate 
das verbas rescisórias, se houver rescisão (pela jurisprudência 
sumular, somente haveria direito a saldo de salário e FGTS).

A presente decisão foi publicada no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho do dia 31/05/2013 e teve como relator o 
Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PRESERVA 
VALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO 
CELEBRADO COM ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA SEM CONCURSO PÚBLICO

baseada em deficiência, com propósito ou efeito de impedir ou 
impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas 
política, econômica, social, cultural, civil ou qualquer outra. 
Abrange todas as formas de discriminação inclusive a reusa de 
adaptação razoável.

O Estado, na busca da igualdade, deve utilizar desses 
instrumentos de “desigualdade” que o Princípio da Igualdade 
fornece para que pessoas com deficiência que apresentem 
dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, sendo muitas 
vezes excluídas e discriminadas, possam ter oportunidades de 

trabalho nas mesmas condições que os demais trabalhadores.
Não há dúvidas de que as pessoas com deficiência 

estão respaldadas por um vasto conjunto de dispositivos 
constitucionais e legais que asseguram o seu acesso ao mercado 
de trabalho. No entanto, em que pese o esforço legislativo, 
“segundo estimativas dos 9 milhões de portadores de deficiência 
que estão em idade de trabalhar, apenas 2% trabalham no 
trabalho formal” (José Pastores, 2001, p. 54). Esses dados 
demonstram que, embora haja uma vasta legislação acerca da 
matéria, ela não tem sido suficiente para garantir a inclusão 
dessas pessoas no mercado de trabalho.
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   O sócio do VG&P Luiz Fernando Pereira 
foi um dos palestrantes da 7ª edição do Con-
gresso Jurídico Integrado de Maringá. O 
evento reuniu mais de mil congressistas ins-
critos. A palestra de Pereira foi no dia 22 de 
maio. No próximo dia 27 de junho, Luiz Fer-
nando Pereira fará palestra a juízes e promo-
tores do Mato Grosso, a convite do Tribunal 
Regional Eleitoral daquele estado.

   Fernando Vernalha Guimarães, sócio do 
VG&P, fará a apresentação do Ministro Eros 
Roberto Grau por ocasião do “Fórum de 
Direito Administrativo e suas novas ten-
dências”, que a OAB Paraná vai sediar nos 
dias 24, 25 e 26 de junho. O evento é uma 
promoção do Instituto Professor Luiz Alber-
to Machado (LPM) e vai reunir alguns dos 
principais nomes do Direito Administrativo 
e Constitucional do país.

   Manuela Godoy participará como pales-
trante  da IV Jornadas Regionales de Tra-
bajo Social – El Desafio de la construcción 
de ciudadanías com inclusión social, que 
ocorrerá na cidade de Cordoba (Argentina) 
entre os dias 28 e 30 de junho de 2013.

   O Escritório Vernalha Guimarães & Pereira 
Advogados promoveu, em parceria com 
o IPASS – Instituto Paranaense de Acre-
ditação em Serviços de Saúde, o evento 

“Segurança do Paciente e Segurança Ju-
rídica – Recomendações para eventos ad-
versos”, no último dia 23 de maio de 2013 
no auditório da sede do VG&P, em Curiti-
ba. O evento reuniu diversos profissionais 
da área médico-hospitalar, representantes 
de Hospitais e Clínicas do Estado do Para-
ná e autoridades de saúde.
Silvio Guidi, advogado do VG&P, Presiden-
te da Comissão de Direito à Saúde da OAB/
PR – Gestão 2010/2012 e membro do Fó-
rum Jurídico de Saúde do CNJ, foi um dos 
palestrantes do evento, que abordou aspec-
tos jurídicos da atividade médico-hospitalar.
Fernanda Rivabem, Consultora do VG&P, 
Mestre e Doutora em Direito pela UFPR e 
Consultora em Responsabilidade Médica, 
também proferiu palestra sobre os riscos jurí-
dicos na atividade médico-hospitalar.

   No dia 10 de maio de 2013, a advogada 
do Departamento de Direito de Trabalho do 
VG&P Manuela Godoi de Lima Hartmann 
proferiu palestra na I Feira de Estágios e 
Empreendedorismo, no Instituto Federal 
- Campus Telêmaco Borba (PR). O evento 
contou com a participação de 315 pessoas. 

   Fernando Vernalha Guimares será pa-
lestrante no IX Congresso Brasileiro de 
Licitações, Contratos e Compras Gover-
namentais (promovido pelo Instituto de 

Direito do Estado - www.direitodoestado.
com.br), que se realizará entre 07 e 10 de 
agosto, em Salvador (BA). Vernalha, que 
falará no dia 08 sobre o RDC (Regime 
Diferenciado e Contratação), ministrará 
também no dia 10 um workshop sobre 
Concessões e PPPs, ao lado dos profesro-
res Egon Bockmann Moreira e Maurício 
Portugal Ribeiro.

   Gustavo Bonini Guedes, coordenador 
do departamento de Direito Eleitoral do 
VG&P, foi nomeado pelo Presidente da 
OAB Nacional como membro da Comissão 
Especial de Direto Eleitoral do Conselho 
Federal da OAB (triênio 2013/2015). 
Gustavo já foi membro da Comissão 
Seccional de Direito Eleitoral da OAB/PR 
(2010/2012) e da Comissão de Advogados 
Iniciantes da OAB/PR (2007/2009).

   Silvio Felipe Guidi, advogado do VG&P, 
proferiu palestra no 1º Eixo Temático 
Profissional em Direito, Gestão, Design e 
Relações Internacionais e Diplomacia. O 
evento, realizado nos dias 14 e 15 de junho 
de 2013, foi organizado pela Unicuritiba. 
Silvio abordou o tema Gestão Jurídica do 
Risco médico-hospitalar.

NOTAS E AGENDA

Chegou às livrarias de todo o país a obra 
Tratado de Direito Administrativo (São Paulo: 
Saraiva, 2013), em dois volumes, coordenada 
pelos professores Adilson Dallari, Carlos V. 
do Nascimento e Ives Gandra Martins. Dentre 
os autores, está o Sócio do VG&P Fernando 
Vernalha Guimarães, que assina o capítulo 
sobre Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Vernalha, Doutor em Direito pela UFPR 
e consultor especializado em infraestrutura e 
contratação pública, aborda os aspectos mais 
relevantes das PPPs, um modelo que vem sendo 
cada vez mais utilizado para a construção e 
recuperação da infraestrutura no país.

LANÇAMENTO DE LIVRO


