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E d i t o r i a l

 Na edição de 24/05, o jornal Gazeta do Povo deu destaque 
para o recém lançado Programa Trainee VG&P. A reportagem, veicu-
lada no caderno Gestão e Carreira, destaca o investimento do VG&P 
“na seleção mais criteriosa e na formação do estudante para um início 
de carreira mais sólido”.  A escolha dos cinco acadêmicos que passam 
a compor o grupo de trainees VG&P (Fernando Suzuki, Marcus Röder, 
Kamila Strapasson, Rafael Borg e Kainan Iwassaki) decorreu de um 
intenso e concorrido processo seletivo, que perdurou por aproximada-
mente 03 meses e que contou com a participação de mais de 660 can-
didatos. A partir de agora, os trainees passarão pela primeira etapa do 
programa (job rotation), com duração de um ano, na qual vivenciarão 
a rotina de cinco departamentos jurídicos do VG&P (cível, consultivo, 
administrativo, trabalhista e médico). Na próxima etapa (kwonledge) os 
trainees serão vinculados a um único departamento, tendo a oportuni-
dade de incrementar de forma mais especializada sua vocação jurídica. 
Em razão do sucesso do programa, o escritório já está preparando o 
segundo processo seletivo, que tem previsão de início para o final do 
ano de 2015. 

PROGRAMA TRAINEE VG&P  É 
DESTACADO COMO INOVADOR 

Giuliano Gomes
Gazeta do Povo
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BREVES APONTAMENTOS SOBRE O INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO 
NOVO CPC

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

 Em 16 de março de 2015, a Lei n° 13.105/2015 foi pro-
mulgada pela Presidente da República e entrará em vigência em 
março de 2016. Esta Lei institui o Novo Código de Processo Civil, 
principal norma que rege os processos judiciais no Brasil.

 O principal objetivo da nova lei foi sistematizar e organi-
zar o processo civil brasileiro, norteando-se pela efetividade da tutela 
jurisdicional através de decisões céleres e bem fundamentadas, res-
peitando os direitos fundamentais das partes e valorizando a segu-
rança jurídica.

 Ante este contexto, a nova lei instituiu uma nova modali-
dade de intervenção de terceiros, denominada de incidente de des-
consideração da personalidade jurídica.

 Prevista nos artigos 133 a 137, o novo mecanismo objetiva 
sanar uma lacuna da antiga lei e conferir segurança jurídica às partes. 
Assim, foram instituídas regras que possibilitam às partes conhecer 
como, quando e quais efeitos o pedido de desconsideração da perso-
nalidade jurídica terá no processo.

 Para esclarecer a importância desta nova regra, faz-se im-
portante destacar brevemente o que é a desconsideração da persona-
lidade jurídica. 

 Prevista em diferentes leis, destaca-se para o processo ci-
vil as regras do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do Código 
de Defesa do Consumidor que definem o instituto. Em síntese, tais 
regras afirmam ser possível responsabilizar pessoalmente os sócios 
da empresa quando, mesmo que a ação tenha sido movida exclu-
sivamente contra a sociedade empresaria, fique demonstrado que 
houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre sociedade 
empresária e sócios. Deste modo, este instituto excepciona a regra 
de responsabilização exclusiva da empresa pelas dívidas contraídas 
pela própria sociedade e garante ao credor a satisfação do seu cré-
dito através da execução do patrimônio pessoal dos sócios quando 
flagrantemente demonstrada a configuração de uma das hipóteses 
previstas em lei.

 A título de comparação, o código ainda vigente é silente 

quanto ao procedimento a ser utilizado quando uma das partes re-
quer a desconsideração da personalidade jurídica da parte contrária, 
podendo ser realizada em ação autônoma de conhecimento (em de-
suso) ou incidentalmente.

 Para evitar controvérsias sobre o procedimento a ser uti-
lizado e tendo como objetivo o respeito aos direitos fundamentais 
das partes e de promover o devido processo legal, o Novo Código 
de Processo Civil definiu que o pedido de desconsideração deverá 
ser realizado através de incidente, podendo ser instaurado a pedido 
da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no pro-
cesso.

 Este pedido deverá demonstrar o preenchimento dos pres-
supostos legais específicos, - previstos no Código Civil, no Código 
de Defesa do Consumidor e demais leis que versem sobre o tema -, e 
poderá ser formulado em todas as fases do processo de conhecimen-
to, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título 
executivo extrajudicial.

 Instaurado o incidente, o processo principal deverá ser 
suspenso, salvo se o pedido for formulado diretamente na petição 
inicial. Nesta hipótese, será citado diretamente o sócio ou a pessoa 
jurídica. Sendo o pedido formulado através de incidente, o sócio ou 
a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas 
cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Observa-se neste sentido uma 
preocupação da lei em proteger o direito do sócio que responderá 
pela dívida da sociedade que lhe pertence, na medida em que será 
citado e poderá exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

 Importante também mencionar que a lei inovou e esclare-
ceu que este procedimento também será aplicável na hipótese des-
consideração inversa da personalidade jurídica. Este instituto garante 
ao credor de sócio de sociedade empresária executar diretamente o 
patrimônio da empresa quando se comprovar o desvio de finalidade 
da empresa ou a confusão patrimonial entre sócio e sociedade em-
presária.

 Como efeito principal, o incidente será resolvido por deci-
são interlocutória que poderá ser desafiada por Agravo de Instrumen-
to, conforme previsto no inciso IV, do artigo 1.015 da nova lei.

 Verifica-se que a lei objetivou proteger direitos fundamen-
tais das partes e dar previsibilidade ao procedimento de desconside-
ração da personalidade jurídica, conferindo segurança jurídica aos 
envolvidos. Por outro lado, teme-se que o novo procedimento pro-
longue o tempo dos processos que tenham este pedido, especialmen-
te em razão do incidente suspender o processo e obrigar a citação do 
sócio ou da pessoa jurídica, na hipótese de desconsideração inversa.

 Espera-se que o procedimento venha a ser devidamente 
aprimorado com a prática judicial, devendo doutrina e jurisprudên-
cia caminharem juntas para sanarem eventuais vícios e imperfeições 
que venham a ser constatados. 

Pedro Bernardo Martins Alves Spinola Garcia
Advogado do Departamento de Direito Civil do VG&P
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D i r e i t o  C í v e l

A RELEVÂNCIA DA GESTÃO DE ATIVOS DE SOFTWARE

 No atual cenário, em que as tec-
nologias de informação adquirem cada vez 
mais importância na estratégia corporativa, 
as empresas deparam-se com a necessidade 
de controlar e gerir os seus ativos de softwa-
re, com o intuito de reduzir os custos, garan-
tir o retorno dos investimentos e o máximo 
aproveitamento das ferramentas instaladas, 
bem como identificar riscos relacionados à 
propriedade e ao uso dos softwares (licen-
ciamento).

 A ausência de procedimentos 
planejados, o desconhecimento dos ati-
vos (direitos de utilização de determinados 
softwares, documentados em contratos de 
licenciamento e notas fiscais) e a falta de 
compreensão dos contratos de licenciamen-
to, impactam negativamente na estratégia 
de desenvolvimento das empresas e conse-
quentemente na cultura de adoção de sof-
twares piratas.

 Pesquisa global realizada pela 
BSA - The Software Alliance em 2013 cons-
tatou que: “a razão principal que os usuários 
de computadores em todo o mundo citam 
para não usar software não licenciado é evi-
tar ameaças de segurança devido a malware. 
Entretanto, segundo a pesquisa, apenas um 
terço das empresas possuem políticas escri-
tas para assegurar o uso apenas de software 

licenciado, e menos da metade dos Gerentes 
de TI dizem estar totalmente confiantes de 
que suas empresas estão usando software 
devidamente licenciado” .

 É notório, portanto, que inúmeras 
empresas somente iniciam a implantação de 
programas de gestão destes ativos após so-
frerem ações judiciais ou auditorias de sof-
tware de fornecedores (por ex: Microsoft, 
adobe, autodesk, corel etc), entretanto, a sor-
te não pode ser adotada como uma tática.

 O risco é elevado. Os fabricantes 
de software estão atuantes na guarda da sua 
propriedade intelectual e no combate à pira-
taria. Os prejuízos financeiros decorrentes 
da constatação de uso de software não licen-
ciado são altos (multa no valor de até 10 ve-
zes o valor devido pela licença multiplicado 
pelo número de aparelhos em que o software 
foi instalado). Aqui há que se ter em mente 
que o uso irregular não se dá apenas pela uti-
lização de software pirata, isto é, por cópias 
não autorizadas, mas por licenças inválidas 
instaladas, excessiva instalação de licenças, 
licença instalada fora do território em que foi 
adquirida, licença não comercial instalada, 
etc.

 Assim, a gestão de ativos de sof-
tware revela-se determinante e pode ser mui-
to lucrativa para as empresas. É essa gestão, 

que, por meio de ações como a realização do 
inventário de toda a infraestrutura (hardwa-
res, softwares autorizados instalados, licen-
ças adquiridas), do registro de compras (ma-
nutenção de todas as faturas originais, notas 
fiscais, discos, embalagens e documenta-
ção), da instrução dos funcionários e da cria-
ção de procedimento escrito para assegurar 
o uso apenas de software licenciado, evitará 
surpresas com ações judiciais e proporciona-
rá uma fonte confiável sobre as licenças de 

sua empresa, número de implementação de 
cada software e métricas para avaliação dos 
requerimentos de licenciamento.

 Caso a sua empresa ainda não pos-
sua um programa de gestão de ativos de sof-
tware, o Vernalha Guimarães & Pereira pode 
ser um grande aliado neste desafio, auxilian-
do na implantação seguindo os padrões da 
ISSO/IEC 19770, para que haja maior con-
trole, menores custos, conformidade com os 
termos das licenças e preparação para audi-
torias.

1 - Pesquisa disponível em: http://
globalstudy.bsa.org/2013/downloads/
studies/2013GlobalSurvey_InBrief_pt.pdf

Wagner Buture Carneiro
Advogado do Departamento de Direito Cível do VG&P
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DIREITO DE SUPERFÍCIE E BUILT TO SUIT
Dayana Sandri Dallabrida
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Cível Consultivo do VG&P

 O direito de superfície, recente no Brasil e pouco utilizado 
nas negociações imobiliárias, pode ser considerado um instituto con-
corrente do também recente built to suit.

 Com fundamento no artigo 1.369 e seguintes do Código 
Civil vigente e no Estatuto da Cidade, o direito de superfície pro-
porciona à empresa interessada o direito de ter a coisa própria in-
corporada em terreno alheio, utilizando-o por tempo determinado e 
mediante preço certo. Já o built to suit, previsto no novo artigo 54-A 

da Lei 8.245/91, é uma locação pela qual a empresa locatária enco-
menda a construção ou a reforma do imóvel para atender às suas 
necessidades.

 Ambos, direito de superfície e built to suit, podem ser apli-
cados a um mesmo negócio imobiliário e a melhor adaptabilidade 
jurídica e econômica de cada um pode ser aferida com base no se-
guinte quadro comparativo:

D i r e i t o  C í v e l  C o n s u l t i v o

 Neste quadro comparativo revela-se como uma grande 
vantagem da superfície em relação ao built do suit a maior seguran-
ça jurídica que confere ao superficiário (em relação ao locatário), a 
quem se atribui um direito real, registrado na matrícula do imóvel. A 
superfície, ainda, pode ser um instrumento jurídico importante para 

a empresa que, p.e., necessite realizar um investimento relevante na 
construção de um imóvel e que, ao mesmo tempo, não tenha inte-
resse em adquirir a sua propriedade mas também não queira estar 
submetida aos contornos da lei de locação.

Direito de superfície Built to suit

Pode configurar lastro para emissão de CRI`s Pode configurar lastro de emissão de CRI`s

Adquirido a preço definido Aluguel

Valores não são revistos O direito de revisão de valores pode ser renunciado

Não deve sofrer interferência do proprietário do terreno Pode sofrer interferência do proprietário

Possibilidade de dedução como despesa operacional pelo 
superficiário Possibilidade de dedução como despesa operacional pelo locatário

É direito real e deve ser registrado na matrícula do imóvel Não é direito real, mas pode ser averbado para garantia da vigência 
do contrato em relação a terceiros que adquirirem o imóvel

Por instrumento público Por instrumento particular

É possível constituir hipoteca ou alienação fiduciária sobre a 
propriedade do fundeiro sem alcance da construção

É possível constituir hipoteca ou alienação fiduciária sobre a 
propriedade mas com possível interferência na locação

Por instrumento público Por instrumento particular

Vinculado à destinação da concessão Vinculado à destinação contratada

A construção, realizada pelo superficiário, pode ou não ser 
indenizada ao fim da concessão A construção é realizada pelo locador

Pode ser transferido a terceiros, ressalvada a preferência do 
proprietário do terreno A sublocação pode ser autorizada no instrumento de locação
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D i r e i t o  T r i b u t á r i o

ATUAÇÃO EM CONJUNTO DOS ESPECIALISTAS EM 
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONTRATUAL PODE GERAR 
ECONOMIA SIGNIFICATIVA PARA O EMPRESÁRIO, 
DESDE QUE HAJA EFETIVA SINERGIA COM A ATIVIDADE 
EMPRESARIAL

 É constante a busca por redução 
de custos dentro das corporações. Sendo a 
tributação, sem dúvida, das maiores despe-
sas dentro de qualquer empresa, é natural 
procurar economizar neste item. De outro 
lado, já não é novidade o esmero do Fisco 
em descaracterizar planejamentos fiscais, 
combatendo especialmente operações socie-
tárias que possam gerar economia tributária. 
O que boa parte do empresariado deixa de 
observar é que a economia de tributos não 
precisa necessariamente decorrer de sofisti-
cados planejamentos (os quais geralmente 
envolvem complexas operações societárias), 
mas também pode acontecer com cuidados 
simples no dia-a-dia. Exemplo disso é a eco-
nomia que pode decorrer, em muitos casos, 
da simples forma de se estabelecer obriga-
ções e cláusulas contratuais.

Um contrato de locação de bens móveis 
que também envolva alguma espécie de 
cessão de mão de obra, a depender a for-
ma como são estabelecidas as obrigações 
contratuais e consequentemente elaboradas 
as respectivas cláusulas, pode ser integral-
mente tributado pelo ISS – Imposto Sobre 
Serviços (locação + cessão) ou apenas par-
cialmente (cessão tão somente). Este mesmo 
contrato pode vir a sofrer retenção, na fonte, 
de contribuição previdenciária sobre a to-
talidade da fatura emitida ou apenas sobre 
parcela do valor cobrado, tudo a depender 
de como será executado o contrato e se suas 
respectivas cláusulas.

 O exemplo citado acima pode ge-
rar significativo impacto. Num contrato em 
que a mão de obra represente 50% e a lo-
cação a outra metade, se hipoteticamente a 
alíquota do ISS fosse de 5%, ao invés de ter 
tributação pelo ISS de 5% sobre o montante 
total do contrato, a corporação teria tribu-
tação de 5% sobre metade do contrato. Ou 
seja, economia de 2,5% do total do contrato, 

algo muito relevante em uma realidade em 
que são considerados bons negócios aqueles 
com taxa de retorno de 12% ao ano. No caso 
da retenção da contribuição previdenciária, 
muito embora a retenção a menor não cause 
economia efetiva (na medida em que os va-
lores retidos são posteriormente compensa-
dos), poderá gerar impacto positivo no fluxo 
de caixa da empresa, que em tese poderia ter 
o “INSS” retido apenas sobre metade do va-
lor da fatura e não sobre o valor total.

 Evidentemente que cada caso tem 
suas particularidades e pode gerar riscos 
distintos. Não obstante, fato inegável é que

Depois que o negócio está entabulado, 
o contrato assinado, e as faturas emiti-
das, muito pouco se poderia fazer no as-
pecto tributário. A atuação dos profissio-
nais do direito, portanto, em casos tais, 
deve necessariamente ser preventiva.  

 O ideal, inclusive, é que estes de-
partamentos jurídicos (de contratos e tribu-
tário) atuem com o empresário no momento 
da concepção do negócio. Isto porque não 
basta que o contrato reflita os fatos necessá-
rios para gerar a economia tributária. O con-
trato deve refletir o negócio, o qual deve ser 
entabulado de modo que o custo tributário 
menor seja aplicável dentro da legalidade. 

 Utilizando mais uma vez o caso 
hipotético já citado: para que a tributação 
menor sugerida seja viável, é necessário que 
realmente o negócio tenha duas prestações 

bem distintas, uma de locar bens móveis e 
outra de ceder mão de obra. O contrato deve-
rá refletir isso, possibilitando-se pagar me-
nos tributo dentro da lei. Caso a prestação 
fosse única, mas apenas cindida formalmen-
te (no contrato), por exemplo, a suposta eco-
nomia poderia ser facilmente questionada 
pelo Fisco. Caso o empresário tenha orien-
tação no momento do entabulamento do 
negócio, pode, nesta fase, fazer a transação 
nos moldes exatos em que a lei lhe permita 
pagar menos imposto, gerando um contrato 
fidedigno com a realidade, como prescreve a 
lei.

 E não são apenas negócios em-
presariais que podem ter redução de custos 
tributários. Uma sociedade civil de médicos, 
por exemplo, pode perder o direito de reco-
lher ISS fixo por número de profissionais, 
passando a recolher ISS sobre percentual de 
seu faturamento, caso inclua uma fisiotera-
peuta no quadro societário. Dois médicos, 
por exemplo, deixariam de pagar o total fixo 
de R$ 1.918,00 (R$ 959,00 x 2) por ano de 
ISS, para a passarem a pagar 5% do valor de 
todas suas faturas (o que possivelmente seria 
bem maior que os R$ 1.918,00). Em termos 
societários a alteração do quadro social seria 
plenamente regular, em termos tributários 
teria um impacto relevante! Ao serem adver-
tidos desse fato preventivamente, os médi-
cos associados teriam a opção de arcar com 
a maior tributação (incluindo a nova sócia) 
ou não (deixando de incluir sócia fisiotera-
peuta).

 Conclui-se, portanto, que é im-
portante afastar a ideia de que advocacia 
preventiva seria cabível apenas para casos 
complexos e pontuais. A atuação dos profis-
sionais do direito, atuando de forma multi-
disciplinar e preventivamente, pode trazer 
não apenas maior segurança nos negócios da 
empresa, mas também economia tributária. 

Carolina Mizuta
Advogada Coordenadora do Departamento de Direito Tributário do VG&P

a atuação conjunta dos setores 
de contratos e tributário pode 
e deve gerar a identificação de 
casos em que seja possível uma 
economia tributária segura e 
dentro dos limites da legalidade.
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D i r e i t o  S o c i e t á r i o 

EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 
– UM FENÔMENO GLOBAL

 O crescente desenvolvimento dos 
instrumentos de governança corporativa nos 
últimos anos não constitui um fenômeno 
localizado ao Brasil, mas sim em um fenô-
meno de transformação e aprimoramento da 
economia global como um todo, que, com o 
passar das décadas, se vê obrigada a dar res-
postas às diversas crises e à própria alteração 
da matriz econômica mundial, que vem se 
transformado em velocidade nunca antes 
vista, frente ao desenvolvimento de econo-
mias antes marginalizadas do establishment 
econômico mundial vigente desde o final 
dos anos 80.

   No nosso último Argumento fi-
zemos uma breve descrição das principais 
características do conceito de governan-
ça corporativa, entretanto para a completa 
compreensão deste instituto, do alcance e da 
importância que ele representa para o desen-
volvimento do sistema econômico global, 
faz-se mister compreender o percurso per-
corrido para chegarmos ao estágio atual de 
desenvolvimento.

 O processo evolutivo da gover-
nança em muito se confunde com a própria 
história de criação da sociedade anônima. 
Com o surgimento da ética calvinista, que 
conciliou o trabalho produtivo e o desenvol-
vimento de cada pessoa com a vida espiritu-
al, substituindo a aversão teológica aos prin-
cípios de ganho econômico e acumulação 
de riquezas existentes durante toda a Idade 
Média, desencadeou o florescimento da ati-
vidade econômica por todo o continente eu-
ropeu.

 O desenvolvimento da atividade 
econômica culminou com a criação das cor-
porações de ofício, que ao congregar arte-
sãos e a produção de manufaturas, constitu-
íram-se como verdadeiros centros coletivos 
de negócios, formando assim as raízes das 
companhias licenciadas de comércio. Estas 
companhias eram na verdade entidades au-
torizadas a negociar a sua produção exce-
dente em mercados distantes.

 Deste modo, as “companhias li-
cenciadas” de comércio foram as primeiras 
entidades, nos séculos XVII e XVIII, a unir 
investidores e administradores para desen-
volver o comércio, visando a alocação de ca-
pital e a consequente distribuição de lucros, 
consistindo assim na origem da sociedade 

anônima.
 O desenvolvimento da revolução 

industrial e a crescente utilização das socie-
dades anônimas para a atividade fabril disse-
minaram a criação de um sistema acionário 
na Europa e nos EUA. Grandes conglomera-
dos foram criados neste período, geralmente 
originados da visão estratégica e do talen-
to para os negócios de grandes magnatas, 
como JD Rockfeller no petróleo, Jay Gould 
nas ferrovias e Andrew Carnegie no aço.

 Nas últimas décadas do século 
XIX e início do século XX, a sociedade anô-
nima tornou-se o principal instrumento de 
expansão do capitalismo e da atividade eco-
nômica ao promover o mercado de capital e 
da organização do capital para a produção. 
Nesta época, muitas companhias chegaram 
a possuir mais 50 mil acionistas e o cresci-
mento exponencial do mercado de capital 
suscitou uma série de preocupações quanto 

à segurança dos investidores/acionistas e do 
efetivo retorno do investimento na forma de 
lucros.

 A euforia do mercado acionário 
encontrou freio no Crash de 1929, que exigiu 
dos poderes constituídos a adoção de medi-
das que visavam coibir a febre especulativa 
vigente e a recuperação econômica. Neste 
período, o surgimento de novos princípios 
remodelaram o sistema capitalista, baseados 
em sua maioria da teoria keynesiana.

 A intervenção estatal na economia 
após a crise de 1929 abriu espaço para o de-
senvolvimento da teoria da administração e 
a adoção das práticas de governança nas em-
presas. Ultrapassada a crise e com o fim da 
2A guerra mundial, consolidou-se o proces-
so de agigantamento das empresas e a con-
sequente dispersão do capital de controle das 
empresas, motivado pela abertura do capital 
de empresas fechadas e a própria sucessão 
dos controladores nas grandes empresas. 

 Este fenômeno decretou o divór-
cio entre a propriedade e gestão, pelo qual 
os fundadores, proprietários das grandes 
empresas, foram substituídos por executivos 
contratados para geri-las, sendo que, a pró-
pria ausência dos fundadores na gestão, oca-
sionou a mudança dos objetivos corporati-
vos. O objetivo primordial da gestão deixou 
de se limitar exclusivamente a atender os 
interesses dos acionistas e visar a maximiza-
ção dos lucros, mas também passou a visar 
o crescimento das operações e o pagamento 
de altas remunerações aos administradores.

 Estritamente neste ponto, diver-
sas situações de conflitos de interesse co-
meçaram a aparecer com o surgimento dos 
administradores contratados (outorgados), 
e a crescente conduta passiva de um gran-
de número de acionistas (outorgantes), que 
ingressaram no quadro social das empresas 
simplesmente como investidores ou recebe-
ram as suas ações decorrentes de processos 
sucessórios, tornando os proprietários da 
maioria das ações emitidas das companhias 
agentes passivos ao controle da companhia.

 A despersonalização da proprie-
dade e a consequente outorga da gestão a 
executivos contratados resultou no conflito 
entre acionistas e gestores. O interesse dos 
outorgantes visa a otimização de riqueza e 
do retorno dos seus investimentos. Os inte-

Bruno Fonseca Marcondes 
Advogado Coordenador do Departamento de Direito Societário do VG&P
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D i r e i t o  d o  T r a b a l h o

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DECIDE PELA 
INAPLICABILIDADE DA ARBITRAGEM NOS 
PROCESSOS TRABALHISTAS.
Patrick R. de Carvalho.
Advogado Coordenador do Departamento de Direito do Trabalho do VG&P

 O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, por sua Subse-
ção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1 – que é o Co-
legiado encarregado de uniformizar a jurisprudência trabalhista no 
âmbito daquela Alta Corte), que o instituto da arbitragem não se 
aplica como forma de solução de conflitos individuais trabalhis-
tas.

 Seja sob a ótica do artigo 114, §§ 1º e 2º, da CF/88, seja 
à luz do artigo 1º da Lei nº 9.307/1996, há uma incompatibilidade 
entre a intermediação por câmara de arbitragem (pessoa jurídica de 
direito privado) e o modelo de intervencionismo estatal norteador 
das relações de emprego no Brasil. 

 Em se tratando do Direito Individual do Trabalho, o princí-
pio tuitivo (protetor) do emprego inviabiliza qualquer tentativa de se 
promover a arbitragem, alcançando, inclusive, o período pós-contra-
tual (ou seja, a homologação da rescisão, a percepção das verbas daí  
decorrentes e até mesmo eventuais celebrações de acordos). 

 Com esses fundamentos, a SBDI-I, por maioria, deu pro-
vimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho (MPT) para, 
reformando a decisão Regional – que chancelara a atividade de arbi-
tragem em relação ao período posterior à dissolução do contrato  de 
trabalho,  desde que respeitada a livre manifestação de vontade do 
ex-empregado e garantido o acesso irrestrito ao Poder Judiciário –, 
condenar a empresa Reclamada a se abster de promover amplamente 
a arbitragem  envolvendo direitos individuais trabalhistas, inclusive 
após a cessação do contrato de trabalho e no que tange à tentativa 
e/ou à efetiva formalização de acordos entre  empregados,  ou  ex-
-empregados,  e  empregadores.

 A decisão foi proferida no processo E-ED-
-RR-25900-67.2008.5.03.0075, de Relatoria do Ministro JOÃO 
ORESTE DALAZEN, no dia 16/04/2015 – o acórdão não foi publi-
cado até o fechamento dessa notícia.

resses dos outorgados visa a preferência por 
crescimento em detrimento dos resultados 
do balanço e o pagamento de altas remune-
rações.

 Além dos conflitos entre acionis-
tas e gestores, também surgiram conflitos 
entre os próprios acionistas, sejam eles ma-
joritários ou minoritários. 

A governança corporativa surgiu e se 
desenvolveu para gerir estes conflitos en-
tre gestores, acionistas e as demais pessoas 
impactadas pela atividade da companhia 
(stockholders), bem como para obrigar as 
empresas a cumprir requisitos  regulatórios 
de compliance exigidos no sistema econô-
mico moderno, que impõem o cumprimento 
de diversas regras contábeis e financeiras, 
visando coibir fraudes e desvios de conduta.

 A partir dos anos 80, as sociedades 
também passaram a ser cobradas a atender 
uma responsabilidade corporativa que pu-
desse dar resposta às demandas e aos direi-
tos de outras partes que afetavam ou eram 
atingidas pelas ações e resultados da compa-
nhia. O desafio de conciliar e harmonizar os 
interesses de todos estes atores é o principal 
objetivo da boa governança.

 Foi neste cenário que surgiram os 
principais marcos construtivos da moderna 
governança corporativa. O Relatório Cad-
bury na Inglaterra desencadeou a criação 
de uma série de códigos que obrigou as em-
presas a iniciarem uma prestação efetiva de 
contas e transparência, bem como reformou 
a utilização dos conselhos de administração 
nas sociedades, dotando-os de efetividade e 
poder de controle. Os princípios da OCDE 
de 1998 desenvolveram as diretrizes para a 
adoção de governança nas empresas e para 
aumentar a transparência. 

Entretanto, após o surgimento dos escân-
dalos financeiros coorporativos da Enron 
e da Worldcom, o principal marco da mo-
derna governança foi adotado. Trata-se da 
Lei Sarbanes-Oxley, que em 2002 atrelou o 
funcionamento das corporações e dos mer-
cados de capital ao cumprimento de regras 
pré-determinadas de governança, ou seja, 
obrigou legalmente as empresas a adotarem 
institutos de boa governança corporativa em 
sua atividade, retirando o caráter facultativo 
da escolha.

  No Brasil, apesar de tardia, pau-
latinamente as práticas de governança cor-

porativa vêm sendo adotadas no sistema 
econômico e produtivo. A partir dos anos 
90, iniciou-se um processo de alinhamento 
do sistema brasileiro ao sistema global de 
governança, com a criação de novos crité-
rios para a listagem de companhias segundo 
padrões de governança por elas praticados, 
passado pela imposição legislativa, cada vez 
mais exigente, incluindo a promulgação da 
Lei de Lavagem de Dinheiro em 1998, as 
sucessivas reformas da Lei das S/A realiza-
das nos últimos anos e a própria aprovação 
e regulamentação da lei Anticorrupção em 
2013.

 Neste sentido, constata-se que o 
desenvolvimento da boa governança cons-
titui fator irreversível oriundo da própria 
evolução do sistema econômico e produtivo 
mundial, sendo que as empresas se veem 
cada vez mais obrigadas a adotar conceitos 
de governança em suas estruturas, de forma 
a não ficar para trás ou mesmo perder espa-
ço frente a concorrentes atuantes no sistema 
global, cada vez mais integrado e consolida-
do.
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   Luiz Fernando Pereira participou, na 
condição de coautor, do lançamento do Li-
vro “Breves Comentários ao novo Código de 
Processo Civil”, da Revista dos Tribunais. O 
evento foi no último dia 18 de maio, na OAB-
-PR.

  No próximo dia 16 de junho, Luiz Fer-
nando Pereira será palestrante do VI Se-
minário da Advocacia Corporativa, dividin-
do com Eduardo Talamini o painel “O novo 
CPC e seus impactos nos departamentos 
jurídicos das empresas”.

   Fernando Vernalha Guimarães compôs 
o International Meeting Infrastructure 
and PPPs, promovido pela CBIC - Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção, que 

ocorreu no dia 27 de abril em Brasília (DF). 
O evento, que contou com a participação do 
Ministro do Planejamento Nelson Barbosa, 
reuniu especialistas nacionais e internacionais 
para a discussão da infraestrutura e programas 
de PPP, assim como representantes do merca-
do e de instituição governamentais.

   No dia 05 de maio, às 18:00, aconte-
ceu na sede da OAB/PR em Curitiba o 
evento “Os dez anos da Lei das Parcerias 
Público-Privadas: Avaliação e Perspecti-
vas”, que contará com a palestras de Mar-
çal Justen Filho e Fernando Vernalha 
Guimarães e com a moderação de Rafael 
Wallbach Schwind. Logo em seguida, será 
lançada a obra coletiva Parcerias Público-
-Privadas - Reflexões sobre os 10 anos da 

Lei 11.079/2004, coordenada por Marçal e 
Rafael e na qual Vernalha figura como um 
dos autores.

   Em 15/04/2015, Fernando Vernalha 
Guimarães e Luiz Fernando Pereira, 
sócios fundadores do VG&P, foram os 
palestrantes do evento Legislação Anticor-
rupção e Gestão de Compliance. O evento, 
organizado em parceria do VG&P com o 
SINDUSCONPR, ainda contou com a pre-
sença dos debatedores Bruno Marcondes, 
Carolina Mizuta e Mariana Guimarães 
(coordenadores, respectivamente, dos de-
partamentos de direito societário, direito tri-
butário e direito administrativo do VG&P).

NOTAS E AGENDA

D i r e i t o  T r a b a l h i s t a

O CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO E A 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 479 DA CLT.

 O trabalho temporário tem suas diretrizes na Lei nº 
6.019/74. Como espécie de contrato de trabalho por prazo determi-
nado, tem por finalidade atender a uma necessidade transitória de 
substituição de seu pessoal regular e permanente ou a um  acréscimo 
extraordinário de serviços, conforme artigo 2° da referida lei (estas 
hipóteses se inserem naquelas previstas pela alínea “a” do parágrafo 
2° do artigo 443 da CLT).

 A duração do contrato de trabalho temporário não poderá 
exceder de 03 (três) meses, salvo autorização conferida pelo órgão 
local do Ministério do Trabalho e Previdência Social (conforme arti-
go 10 da Lei nº 6.019/71).

 Ressalte-se que o prazo legal acima estabelecido foi mo-
dificado, de forma questionável (por uma questão de competência 
legislativa), pela Portaria nº 789/2014 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (que estabeleceu a possibilidade de extensão, para 09 me-
ses, do prazo máximo de contratação).

 Uma vez cessado o motivo que deu causa à contratação 
temporária ou alcançado o seu termo final, este automaticamente se 
extingue, sob pena de descaracterização.

 Os efeitos da dispensa antecipada do temporário sempre 
foi motivo de discussão, tendo em vista o que dispõe o artigo 12, 
letra “f”, da Lei nº 6.019/71 que, para alguns, conflita com o artigo 
479 da CLT (ambos tratam de indenização em caso de dispensa).

 A discussão é constante, pois a Constituição Federal tor-
nou obrigatória a opção pelo FGTS, o que atrairia a derrogação do 
artigo 12, letra “f”, da Lei nº 6.019/71 (que garante uma indenização 

em caso de dispensa ou término do contrato). Nesse aspecto, haveria 
uma incompatibilidade  entre os dois sistemas.

 O artigo 479 da CLT estabelece que, quando da rescisão 
antecipada do contrato de trabalho temporário, tal dispositivo afirma 
ser devida uma indenização (igual à metade da remuneração que te-
ria direito até o fim do contrato). 

 A controvérsia reside saber se o a indenização prevista no 
artigo 479 da CLT continua ou não sendo devida nos contrato por 
prazo determinado, ante a extinção do regime de estabilidade dece-
nal (que foi substituído pelo FGTS) e a revogação do antigo Decreto 
59.820/66 (que regulamentava o FGTS e fazia alusão ao artigo 479 
da CLT).

 Para parte da doutrina, a partir a Constituição de 1988, não 
há direito à indenização do artigo 479, da CLT, pois foi substituída 
pelo FGTS (cabendo ao empregador apenas liberar o FGTS).

 De outro lado, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) en-
tende que a indenização do artigo 479 da CLT em nada se confunde 
com a obrigatoriedade dos depósitos do FGTS. Em decisão proferida 
no dia 30/04/2015, o TST entendeu ser inaplicável ao contrato tem-
porário a indenização prevista no artigo 479 da CLT.

 Logo, para a Corte Trabalhista, o entendimento de que o 
contrato temporário é uma forma especial de contratação, regulada 
por lei especial, não se lhe aplicando as normas da CLT, está paci-
ficado jurisprudencialmente (RR-1342-91.2010.5.02.0203, SBDI-I, 
Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa).

Maria Fernanda Sbrissia
Advogada do Departamento de Direito do Trabalho do VG&P


