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A r g u m e n t o

EM EVENTO SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA NO BRASIL, VERNALHA FALA 

DOS PROGNÓSTICOS PARA AS CONCESSÕES E PPPS

Ao lado do jornalista do O GLOBO e da CBN Carlos 

Alberto Sardenberg, do economista da FIESP Roberto Gianetti 

da Fonseca e do Presidente da CBIC, José Carlos Martins, Fer-

nando Vernalha, sócio fundador do VG&P, participou do evento 

“A reorganização do Mercado da Infraestrutura no Brasil”, promovi-

do pela LIDE/PR, onde falou sobre os desafios para o próximo ciclo 

de concessões e PPPs. 

O evento aconteceu no Castelo do Batel, em Curitiba, no dia 

24 de agosto, e contou com a participação de diversos especialistas e 

autoridades, inclusive do Governador do Estado do Paraná, Beto 

Richa. Fabricio de Macedo foi o responsável por moderar as pales-

tras, que tiveram como foco diagnosticar o cenário macroeconômico 

como pano de fundo para o desenvolvimento de programas de infra-

estrutura e os desafios e propostas para o aperfeiçoamento do marco 

legal das concessões e PPPs.

Fernando Vernalha afirmou que o sucesso de programas 

estruturantes depende de ajustes na legislação e da mudança de cul-

tura do regulador e dos controladores. “Em primeiro lugar, é neces-

sário melhorar a capacitação técnica das Administrações Públicas, 

especialmente aqueles de menor porte, para minorar a assimetria de 

informação e reduzir o chamado risco de captura do interesse públi-

co pelo interesse privado. Para que tenham condições de desencade-

arem PMIs e programas e concessões e PPPs, necessitam estar capa-

citadas para as avaliações técnicas e econômicas necessárias. Em 

segundo lugar, e principalmente, é necessário melhorar a segurança 

jurídica. Instrumentos como a arbitragem, os dispute boards e os veri-

ficadores independentes para a medição dos indicadores de serviços 

são essenciais para dar-se mais conforto para os investidores. Além 

disso, necessitamos de políticas regulatórias de longo prazo e de um 

controle mais responsável e consequente. Por fim, é preciso avançar 

nos instrumentos de financiamento dos projetos. Vivemos um mo-

mento de retração do mercado financiador. Mas precisamos criar 

soluções de estímulo para o financiamento em infraestrutura, pois 

sem isso os programas simplesmente não sairão do papel”. 
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ASPECTOS SOBRE A AÇÃO RENOVATÓRIA DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

Wyvianne Rech
Advogada do Departamento de Direito Cível VG&P

A Lei nº 8.245/91, que dispõe sobre 

as locações de imóveis urbanos, assegura 

expressamente em seu artigo 4º que o con-

trato de locação por prazo determinado não 

poderá ser rescindido antes do prazo pactua-

do entre as partes. Existem, porém, algumas 

exceções legais que permitem ao locador 

retomar o imóvel do locatário mesmo na 

vigência do contrato de locação por prazo 

determinado. 

Tais exceções dizem respeito a situ-

ações relacionadas ao descumprimento de 

cláusulas contratuais, a prática de eventual 

ilícito civil, por cumprimento de determina-

ção do Poder Público ou mesmo por mútuo 

acordo entre as partes. Além das exceções 

legais, é possível ainda estabelecer contratu-

almente outras possibilidades de rescisão 

contratual. 

Nenhuma cláusula contratual, no 

entanto, poderá impedir ou afastar o direito 

à renovação do contrato de locação, na hipó-

tese do artigo 51 da Lei, que trata de contra-

tos de locação de imóvel não residencial por 

prazo determinado. 

Isso porque, ainda que contratual-

mente as partes possam acordar livremente 

os termos que melhor se adaptem à sua rea-

lidade fática e econômica, inclusive sobre as 

formas de rescisão contratual, a Lei de Loca-

ções expressamente declara que serão nulas 

de pleno direito todas as disposições contra-

tuais que visem suprimir os objetivos da le-

gislação e que proíbam ou afastem o direito 

à ação renovatória. 

Outro ponto a ser ressaltado, e que 

demonstra a intenção da Lei em proteger 

fundamentalmente a continuidade da ativi-

dade econômica e comercial e, por conse-

quência, o próprio locatário desse tipo de 

imóvel, é a ressalva contida no artigo 8º à 

possibilidade de denúncia do contrato de 

locação pelo adquirente do imóvel. 

O artigo 8º, nesse sentido, estabele-

ce que se o imóvel for alienado durante a 

locação, o comprador poderá denunciar o 

contrato, para que o locatário desocupe o 

imóvel dentro do prazo legal estabelecido 

nesses casos (90 dias). Ressalvada, porém, a 

situação de o contrato vigente ser por prazo 

determinado e o contrato possuir cláusula de 

validade e permanência em caso de aliena-

ção e, cumulativamente, este contrato esti-

ver averbado junto à matrícula do imóvel. 

A conduta preventiva de o locatário 

de imóvel utilizado para fins comerciais 

inserir tais cláusulas e averbar o contrato à 

matrícula do imóvel afastará a possibilidade 

de um eventual comprador do imóvel de-

nunciar o contrato e exigir a sua desocupa-

ção antes do término de vigência. Garantin-

do a plena utilização do imóvel por todo o 

período contratado e a proteção de seu fun-

do de comércio. 

No que diz respeito ao direito de 

renovação do contrato de locação não resi-

dencial, o artigo 51 da Lei de Locações esta-

belece alguns requisitos indispensáveis a 

serem cumpridos. Para que o locatário tenha 

esse direito seu contrato vigente deverá ter 

sido realizado por escrito e por prazo deter-

minado. Além disso, o prazo mínimo do con-

trato a ser renovado, ou a soma dos prazos 

ininterruptos dos contratos escritos, deverá 

ser de cinco anos. Por fim, é necessário que 

o locatário esteja explorando sua atividade 

comercial, no mesmo ramo, pelo prazo míni-

mo e também ininterrupto de três anos. 

Com isso, o locatário terá direito à 

renovação do contrato, desde que exerça tal 

direito por meio da propositura da ação reno-

vatória, no prazo de um ano, no máximo, até 

seis meses, no mínimo, anteriores ao termo 

final do contrato vigente. 

Além dos pressupostos previstos no 

art. 51, a lei ainda estabelece requisitos pro-

cessuais e instrutórios para o recebimento da 

ação renovatória, que estão enumerados no 

artigo 71 da Lei de Locações. 

O que significa dizer que, adquirido 

o direito à renovação do contrato de locação, 

o locatário deverá apresentar provas sobre: 

1) o cumprimento e adimplemento integral 

do contrato; 2) a regularidade fiscal do imó-

vel (quando o pagamento dos tributos for de 

sua incumbência); 3) a indicação clara e ob-

jetiva das condições propostas para a reno-

vação; 4) a indicação do fiador, quando 

houver, sua idoneidade financeira e o aceite



dos encargos da fiança; 5) a demonstração 

de ser cessionário ou sucessor se for o caso. 

 Cumpridas todas as exigências lega-

is e proposta a ação renovatória, o locatário 

não poderá ser despejado imotivadamente 

do imóvel. O locador, no entanto, pode con-

testar a renovação do contrato de locação 

apenas e estritamente nas hipóteses previs-

tas nos artigos 52 e 72. 

A obrigação do locador será então 

afastada se, por exemplo, ele declarar a ne-

cessidade de utilizar o imóvel para seu uso 

próprio (desde que não o utilize para realizar 

atividade no mesmo ramo do locatário). Ou-

tra possibilidade que desobriga o locador é a 

existência de determinação do Poder Públi-

co, para a realização de obras no imóvel, que 

importem em transformação ou modifica-

ção significativas e que alterem o valor da 

propriedade. Poderá também o locador de-

monstrar que o locatário não cumpre as exi-

gências legais para o exercício do direito ple-

iteado, ou que sua proposta não atende ao 

valor locativo do bem, ou ainda que exista 

proposta de terceiro em melhores condições 

para a locação. Nessa última hipótese, o loca-

tário poderá aceitar tais condições para obter 

a renovação pretendida. 

No entanto, importante ressaltar que 

a legislação prevê no §3º do art. 72 a possi-

bilidade de indenização do locatário em situ-

ação específica, quando o locador não ob-

servar estritamente as permissões legais ou 

se utilizar delas para, imotivadamente, não 

renovar o contrato. 

Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência tem entendido pela obrigato-

riedade de ressarcimento do fundo de co-

mércio do locatário pelo locador na hipótese 

de a locação não residencial, por prazo de-

terminado, deixar de ser renovada por qual-

quer das razões permitidas em lei e o loca-

dor dar destinação diversa da alegada na 

ação judicial, ou seja, agindo de má fé ou de-

sídia. 

Por fim, importante igualmente 

pontuar que com o aceite da renovação do 

contrato pelo locador, na própria ação reno-

vatória poderá ser discutido, revisto e fixado 

o valor do aluguel, na medida em que o loca-

tário poderá requerer a avaliação de sua pro-

posta e a revisão do valor mensal contrata-

do, a ser apurado em perícia, caso as partes 

não cheguem a um acordo.

Tr a b a l h i s t a

A QUESTÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO PISO 

SALARIAL DOS ENGENHEIROS E A JURISPRUDÊNCIA 

TRABALHISTA

Pedro Campana Neme
Advogado do Departamento de Direito do Trabalho VG&P

A Lei 4.950-A de 1966 instituiu o piso salarial dos profissio-

nais diplomados em Escolas de Engenharia, Química, Arquitetura, 

Agronomia e Veterinária.

 Entende-se por Piso Salarial a remuneração mínima a que 

tem direito determinada categoria profissional em razão de imposi-

ção legal, que pode ter um espectro de abrangência Estadual ou Fede-

ral.

Na situação dos Engenheiros, aqui tratada, percebe-se mani-

festação da figura do Salário Profissional, assim considerado pela 

doutrina, por tratar de patamar salarial mínimo genérico, instituído 

por Lei Federal em toda a ordem jurídica brasileira. 

Nesse sentido, aponte-se que o regramento que incide sobre 

o pagamento salarial dos Engenheiros desfere a esta categoria profis-

sional o direito de receber salário de, pelo menos, 6 (seis) vezes o 

mínimo legal  para profissionais com quatro anos ou mais de forma-

ção, desde que se submetam a jornada de 6 (seis) horas de trabalho.

D i re i t o I m o b i l i á r i o
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Em se tratando de engenheiros que cumpram jornada de oito horas 

de trabalho, a Lei estabeleceu um piso salarial de 8,5 vezes o mínimo 

legal.

Com o advento da nova Ordem Constitucional de 1988, o Pi-

so Salarial conferido à classe profissional da Engenharia passou a ser 

fortemente criticado pela doutrina e jurisprudência especializadas.

O legislador constituinte originário entendeu por bem inserir 

cláusula de limitação no artigo 7º, inciso IV, rechaçando a possibili-

dade de o salário mínimo ser vinculado ao cálculo de qualquer outra 

parcela.

Essa limitação de vinculação do salário mínimo tem esteio 

no momento econômico vivenciado pela nação na ocasião da pro-

mulgação da Constituição, situação em que se percebeu forte des-

controle inflacionário – chegando ao patamar de 980% em 1988. 

Caso se permitisse a vinculação do salário mínimo para o cál-

culo de outras parcelas (dentre as quais se insere o piso salarial) tor-

nar-se-ia impossível o controle e estabilização da inflação, já que o 

reajuste anual do salário 

mínimo sempre superou 

o IPCA (indicador oficial 

da inflação brasileira).

Esse é o contexto 

em que se permitiu le-

vantar a bandeira de in-

constitucionalidade de to-

do ato normativo que de-

termine a adoção do salá-

rio mínimo como base de 

cálculo de qualquer va-

lor.

Não obstante a 

Lei dos Engenheiros ter 

definido, expressamente, 

que o piso salarial é calculado em múltiplos do salário mínimo, o Tri-

bunal Superior do Trabalho editou (em 2004) a Orientação Jurispru-

dencial nº 71 da SBDI-II, adotando o entendimento de que a fixação 

do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o 

artigo 7º, inciso IV da Constituição. 

A Corte Superior trabalhista partiu da premissa de que o salá-

rio mínimo é utilizado somente para a definição inaugural do valor a 

ser percebido pelo Engenheiro, inexistindo inconstitucionalidade, já 

que a lei supostamente não gera a correção salarial anual automática 

em decorrência do reajuste do salário mínimo.

Todavia, o posicionamento fixado pelo TST deixou de con-

siderar alguns problemas práticos oriundos dessa declaração de cons-

titucionalidade da Lei dos Engenheiros.

Ainda que se admita que o salário mínimo não seja utilizado 

automática e oficialmente como índice de reajuste salarial dos Enge-

nheiros, cumpre registrar a seguinte problemática: amparados no ins-

tituto da equiparação salarial, muitos Engenheiros que tiveram seus 

salários ajustados por outros índices de correção (como o IPCA, por 

exemplo) acabam buscando o Judiciário pleiteando diferenças sala-

riais apontando como Paradigmas Engenheiros contratados posteri-

ormente. 

De forma indireta, essas ações equiparatórias acabam por 

conferir ao Engenheiro o reajuste salarial automático e anual em ra-

zão da atualização do salário mínimo. Foi justamente isso que o le-

gislador constituinte visou coibir quando da edição do inciso IV, do 

artigo 7º da Constituição da República. Vale dizer que o Supremo Tri-

bunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 04 que reforça esse dis-

positivo constitucional.

Outra impropriedade prática que se observa como conse-

quência da aplicação do piso salarial do Engenheiro como se consti-

tucional fosse é a seguinte: considerando que o salário mínimo tem 

média de reajuste anual muito superior aos índices utilizados para a 

correção salarial de diversas categorias profissionais, é de fácil visu-

alização um cenário em que um Engenheiro contratado em 2005 per-

ceba remuneração inferior a um Engenheiro contratado em 2010, 

por exemplo. Essa situa-

ção ampara o pedido judi-

cial de equiparação sala-

rial exposto anteriormen-

te. Como se admitir que 

um empregado mais anti-

go aufira salário inferior 

que um empregado mais 

recente, considerando 

que ambos mantenham 

identidade funcional (nos 

termos do artigo 461 da 

CLT)?

Amparado nessa 

linha argumentativa, o 

Tribunal Superior do Tra-

balho, considerando possível violação constitucional na aplicabili-

dade da Lei 4.950-A de 1966, deferiu liminar em Ação Rescisória 

(AR - 9856-07.2016.5.00.0000) para suspender execuções de dife-

renças salariais em uma ação coletiva que teve como fundamento o 

desrespeito ao piso salarial dos engenheiros. 

O E. STF, por sua vez, ao se debruçar sobre a matéria, prin-

cipalmente em caso envolvendo a administração pública direta, con-

firmou a tese da inconstitucionalidade do salário profissional da 

classe da engenharia. Nessa oportunidade a Corte Constitucional va-

leu-se da impossibilidade de se permitir a indigitada discrepância sa-

larial gerada a cada nova contratação (Medida Cautelar na Reclama-

ção 18.807, Mato Grosso).

Desta exposição se percebe a necessidade de mudança do en-

tendimento até agora consolidado pela jurisprudência trabalhista. 

Entender em sentido diverso geraria abertura para uma infinidade de 

ações equiparatórias em cadeia, promovendo severos prejuízos à par-

te Empregadora pelo simples fato de, em última análise, ter seguido 

à risca as disposições legais e jurisprudenciais vigentes.
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STJ CONSIDERA QUE, EM CRIMES CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA, A PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO 

AUTORIZA A EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL

Andressa Saizaki
Advogada do Departamento de Direito Tributário VG&P

Não é novidade o emprego do poder 

coativo do direito criminal para compelir os 

contribuintes em falta com o Fisco ao paga-

mento de suas obrigações. Entre outras, uma 

evidência do caráter arrecadatório é que a 

legislação penal incrimina a sonegação fis-

cal e as fraudes tributárias e, ao mesmo tem-

po, contém dispositivos que preveem o paga-

mento do débito como causa de extinção da 

punibilidade.

  Neste cenário, o processamento dos 

crimes contra a ordem tributária guarda algu-

mas particularidades e disparidades de or-

dem procedimental que merecem especial 

atenção.

  O Superior Tribunal de Justiça re-

centemente proferiu decisão reafirmando a 

posição da Corte sobre a extinção da punibi-

lidade nos crimes tributários. O caso anali-

sado pela Corte impugnava uma decisão 

que extinguiu a punibilidade dos contribuin-

tes - condenados em primeiro grau pela prá-

tica de crimes contra a ordem tributária pre-

vistos no art. 1º da Lei n. 8.137/90-, pela 

ocorrência de prescrição tributária. A deci-

são recorrida, originária do TJ/MG, consi-

derou que, uma vez prescrita a pretensão 

tributária, seria inviável o prosseguimento 

da ação penal. A corte estadual aplicou o 

parágrafo 2º, do art. 9º, da Lei n.º 10.684-

/2003 por analogia. O dispositivo prevê que 

a punibilidade no âmbito criminal se extin-

gue no caso de extinção do crédito tributário 

por pagamento integral do valor do tributo 

devido. 

  Vale esclarecer que, para o direito 

tributário, a prescrição e o pagamento, entre 

outras, são causas extintivas do crédito tri-

butário.

A Relatora do caso, Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, ao declarar seu 

voto, ponderou que “a prescrição é uma 

causa de extinção do crédito tributário 

(CTN, art. 156, V). Uma vez caracterizada a 

prescrição, portanto, o crédito desaparece 

do mundo jurídico.” Concluiu, no entanto, 

que “isso não significa que a obrigação 

tributária não tenha nascido regularmente, 

gerando, a seu tempo, o dever de pagamen-

to do tributo; este, apenas, deixou de ser 

devido, a posteriori, por razões pertinentes 

apenas ao processo de cobrança. Por con-

sequência, o delito tributário já consumado 

não será afetado”.

  Seguindo orientação que tem se con-

solidado naquela Corte, a Turma decidiu 

que a extinção do crédito tributário por pres-

crição intercorrente do crédito tributário é 

circunstância superveniente que não se rela-

ciona com a consumação da conduta crimi-

nosa. Ademais, considerou-se indevida a 

aplicação da analogia para estender os efei-

tos da extinção por pagamento do débito à 

extinção por prescrição. 

  Assim, não obstante a prescrição 

tenha sido causa efetiva de extinção da pre-

tensão tributária, o STJ entendeu que este 

fato não acarreta a extinção da punibilidade 

criminal, tal como ocorre com o pagamento 

integral do débito. 

  O que objetivamente se nota é que a 

orientação do STJ diverge quanto às hipóte-

ses de extinção da ação penal em crimes tri-

butários. Se o contribuinte-réu quitar a dívi-

da com o Fisco, será extinta a sua punibili-

dade. Já se o mesmo crédito tributário for 

atingido pela prescrição, a persecução penal 

prossegue.
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A jornada de trabalho, para traba-

lhadores que se enquadram na condição de 

empregados, é regulamentada pela Consti-

tuição Federal de 1988 em seu artigo 7º e 

pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) em seu Capítulo II. Ambas delimitam 

o limite de 8 horas de dedicação ao labor no 

período de um dia e 44 horas no período de 

uma semana. 

A jornada semanal é distribuída, 

geralmente, de acordo com a chamada “se-

mana inglesa”, na qual o trabalhador deve 

laborar durante 8 horas de segunda à sexta-

feira e durante 4 horas nos sábados. Todas as 

horas trabalhadas para além desse limite são 

consideradas jornada extraordinária e deve-

rão ser remuneradas monetariamente, com 

adicional de no mínimo 50%.

Contudo, a própria Constituição 

permite que haja a distribuição dessas horas 

de forma diferenciada. Nisso consiste o acor-

do de compensação de horas – as horas rea-

lizadas na forma de jornada extraordinária 

poderão ser compensadas com folga em ou-

tros dias de trabalho. 

Inicialmente, ressalta-se que o acor-

do de compensação não se confunde com o 

acordo de prorrogação – este corresponde a 

um ajuste fixado entre o empregado e o 

empregador objetivando a realização de ho-

ras extras mediante pagamento. Já o acordo 

de compensação permite que as horas exce-

dentes trabalhadas em um dia sejam com-

pensadas em forma de folga. 

Importante frisar que o empregador 

que tiver firmado com o empregado um 

acordo de prorrogação não poderá firmar 

acordo de compensação concomitante, ou 

seja, não é possível que o empregado cum-

pra horas extras objetivando suprimir o tra-

balho de um dia, mas, ao mesmo tempo, vá 

trabalhar nesse dia que seria suprimido medi-

ante pagamento da hora com adicional.

O acordo de compensação compre-

ende duas modalidades, quais sejam: a com-

pensação semanal e a anual. A primeira con-

siste na compensação de horas de trabalho 

suprimidas dentro de uma única semana, 

enquanto a segunda prevê a possibilidade 

realização horas extraordinárias para su-

pressão de horas ordinárias no período de 

até um ano. O segundo cenário configura o 

sistema denominado “Banco de Horas”.

Tanto o acordo de prorrogação quan-

to o acordo de compensação, independente-

mente da modalidade, devem respeitar os 

limites impostos pela legislação. Um desses 

limites determina um máximo de 10 horas a 

serem dedicadas ao labor – desta forma, o 

trabalhador poderá fazer apenas até 2 horas 

extras por dia. 

O segundo versa sobre a limitação 

semanal de 44 horas. No caso da compensa-

ção semanal, o limite é verificado ao final de 

cada semana; já no caso em que a compen-

sação é pelo sistema de banco de horas, a 

jornada não poderá ultrapassar a soma de 44 

horas semanais durante o período acordado, 

que pode ser de até um ano.

A compensação semanal poderá ser 

acordada de forma individual (inclusive sob 

a forma tácita) ou mediante negociação cole-

tiva, de acordo com a previsão do artigo 59, 

§ 2º da CLT e entendimento pacificado do 

Tribunal Superior do Trabalho, conforme a 

Súmula nº 85.

Entretanto, é importante frisar que 

se houver norma coletiva de trabalho esta-

belecendo a proibição da compensação de 

jornada, o contrato firmado individualmente 

nesse sentido será inválido, visto que a nor-

ma coletiva prevalece sobre o acordo indivi-

dual. Tal entendimento tem respaldo na pre-

sunção de que a norma coletiva permite a 

efetivação dos direitos trabalhistas de forma 

mais segura do que acordos individuais, 

uma vez que o Sindicato não é considerado 

um ente hipossuficiente, como ocorre com o 

empregado em relação ao empregador.

O acordo anual (banco de horas) 

tem suas peculiaridades e requisitos mais 

severos. Dessa forma, sua implementação 

(embora aparente ser benéfica) é um pouco 

arriscada, vez que pode ser declarada, mais 

facilmente, a sua nulidade. 

Primeiramente, tem-se que o banco 

de horas só poderá ser acordado mediante 

negociação coletiva, sendo que tal acordo 

coletivo deverá ter a aprovação dos empre-

gados devidamente representados pelo Sin-

dicato da Categoria.

Em seguida, além do respeito aos 

limites estabelecidos pela legislação, já des-

critos acima, a empresa deve manter contro-

le individual do saldo de banco de horas, 

bem como dar o acesso e acompanhamento 

do saldo de horas pelo empregado (para que 

o empregado possa, inclusive, saber com 

antecedência, o momento em que ocorrerão 

as folgas).

Essa situação enseja um controle 

rigoroso por parte do empregador, que deve-

rá discriminar em cada cartão ponto o saldo 

de horas do empregado naquele mês. Tal 

processo é necessário para permitir que o 

trabalhador possa cumprir com as suas obri-

gações e garantir o respeito de seus direitos.

Caso haja horas extras que não fo-

ram devidamente compensadas no período 

de um ano (ou outro prazo inferior estipula-

do pela norma coletiva), os valores corres-

pondentes a essa jornada extraordinária de-

verão ser pagos ao término deste período. O 

mesmo ocorre caso haja saldo positivo no 

tempo da rescisão contratual de trabalho.

Para o pagamento de tais valores, 

deve ser feita uma análise sobre as horas 

trabalhadas extraordinariamente: é obriga-

ção do empregador verificar qual parte das 

horas excedentes corresponde a dias úteis e 

qual parte corresponde à jornada de domin-

gos e feriados.

A FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Maria Clara Maia de Souza
Trainee do Departamento de Direito do Trabalho VG&P
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NOTAS E AGENDA

■ No dia 01 de agosto Luiz Fernando Casa-

grande Pereira, sócio do VG&P, falou sobre 

Gestão na Advocacia em tempos de crise 

durante a Semana do Advogado Iniciante da 

OAB/PR em Curitiba. 

■ O Presidente do STF, Ministro Ricardo 

Lewandowski, recebeu em audiência o sócio 

VG&P, Luiz Fernando Casagrande Pereira. 

O tema do encontro foi o julgamento da ADPF 

nº 165 – que trata dos expurgos dos planos eco-

nômicos. Pereira é advogado do caso e foi o res-

ponsável pela sustentação oral no início do jul-

gamento. Também estavam na audiência os 

representantes e advogados do IDEC.

■ Luiz Fernando Casagrande Pereira profe-

riu palestra sobre “negócios processuais e jus-

tiça eleitoral” durante o Fórum Brasileiro de 

Direito Eleitoral. Promovido pela Editora 

Fórum, o evento aconteceu nos dias 08 e 09 de 

agosto em Belo Horizonte/MG.

■ No dia 24 de agosto Fernando Vernalha 

Guimarães, sócio do VG&P, falou no Senado 

da República sobre a modernização da Lei de 

Licitações, na qualidade de representante da 

CBIC.

■ Fernando Vernalha Guimarães palestrou 

sobre administração pública e gestão dos con-

tratos administrativos durante o XVII Con-

gresso Paranaense de Direito Administrativo. 

O evento foi realizado no dia 25 de agosto na 

sede da OAB/PR em Curitiba.

■ Luiz Fernando Casagrande Pereira foi 

palestrante no II Congresso de Direito Proces-

sual do Instituto dos Advogados do Paraná. 

Pereira falou no dia 02 de setembro sobre tute-

la provisória no Novo Código de Processo 

Civil. O evento foi para mais de 500 pessoas 

no Hotel Bourbon, em Curitiba/PR.

■ No dia 07 de setembro, Fernando Vernalha 

Guimarães participou como palestrante con-

vidado da CBIC e SENAI no Seminário Con-

cessões e PPPs em Belo Horizonte/MG. O 

evento aconteceu durante o Minascon 2016 

(13º Encontro Unificado da Cadeia Produtiva 

da Indústria da Construção). 

■ No dia 15 de setembro, Patrick Rocha de 

Carvalho, advogado coordenador do departa-

mento de direito do trabalho VG&P, foi pales-

trante no evento Café com a Gerar. Carvalho 

falou sobre poder disciplinar do empregador. 

O evento foi realizado no Hotel Slavieiro em 

Curitiba/PR.

■ No dia 27 de setembro, Fernando Vernalha 

Guimarães ministrará aula expositiva na Fun-

dação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro/RJ. 

Vernalha falará sobre aspectos gerais dos con-

tratos de concessão de serviço público, espéci-

es de concessões, entre outros temas da área de 

infraestrutura.

Tr a b a l h i s t a 

Após essa verificação, cabe ao empregador realizar o paga-

mento de tais valores, respeitando os respectivos percentuais previs-

tos nas negociações coletivas.

No caso do descumprimento de qualquer um dos requisitos 

supracitados, há a declaração imediata de nulidade. Para além desta 

sanção, o empregador fica obrigado a responder pelo valor equiva-

lente aos adicionais devidos e, caso haja previsão em negociação 

coletiva, poderá também ser condenado ao pagamento de multas 

convencionais, ou seja, multas estabelecidas para o descumprimento 

de obrigações contratuais previstas em Convenção ou Acordo Cole-

tivo de Trabalho.

Verifica-se, portanto, que a compensação de horas é acolhida 

pela legislação brasileira e benéfica tanto ao empregado como ao 

empregador, vez que permite o remanejamento da jornada. Todavia, 

além de garantir o cumprimento de todos os requisitos explanados 

acima, é importante que o empregador certifique-se de que o empre-

gado não realizará horas extras, ainda que remuneradas, para além 

das horas negociadas em acordo de compensação de jornada, pois 

isso ensejaria a nulidade absoluta do referido acordo.
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