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A concessionária foi proibida de
contratar com o poder público após
condenação por improbidade

STJ nega liminar
para empresa
disputar licitação
DE CISÃO

Da Redação
São Paulo
r e d ac a o @ d c i . c o m . b r

�O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) rejeitou a solicitação
de uma empresa de transporte
público, que tentava partici-
par de licitação na cidade de
Atibaia, interior de São Paulo.

Segundo nota divulgada
no site, a decisão foi da presi-
dente do STJ, ministra Lauri-
ta Vaz. Ela indeferiu o pedido
de tutela provisória feito pela
Viação Atibaia, proibida de
contratar com o poder públi-
co após condenação por im-
probidade administrativa.

A tutela de urgência foi so-
licitada para que o STJ decla-
rasse que a proibição de con-
tratar com o poder público só
produz efeitos após o trânsito
em julgado da ação em que
houve a condenação por im-
probidade, conforme nota.

Dessa forma, a empresa
poderia participar de uma
contratação emergencial pa-
ra a concessão de transporte
público no município paulis-
ta, marcada para o dia 17 de
janeiro. A condenação é obje-
to de um agravo interno,
pendente de julgamento no
próprio STJ.

Após a tentativa frustrada
de repactuar o contrato en-
cerrado em julho de 2016, a
empresa não assinou a pror-
rogação nos mesmos termos
do inicial e buscou na Justiça
a prorrogação com cláusulas
diferentes, a fim de reequili-
brar financeiramente o con-
trato. No entanto, segundo
consta nos autos, o pleito foi
negado pelo Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJSP).

A decisão possibilitou que
o município de Atibaia desse
continuidade ao processo de
contratação de uma nova

empresa, já que até o julga-
mento o contrato com a Via-
ção Atibaia era mantido por
força de uma liminar.

Para a ministra Laurita Vaz,
o STJ não pode se manifestar
sobre o caso, já que a discus-
são sobre o cumprimento da
pena de improbidade adminis-
trativa não influi na participa-
ção da empresa no procedi-
mento emergencial. A questão,
segundo a magistrada, é a sen-
tença que negou a prorrogação
do contrato de concessão de
transporte público.

“Esse pedido só poderia ser
feito junto ao TJSP, competen-
te para a apreciação de even-
tual recurso de apelação con-
tra a sentença de
improcedência da ação visan-
do à prorrogação do contrato
de concessão de transporte
p ú b l i c o”, argumentou a minis-
tra, de acordo com nota.

Laurita Vaz destacou ainda
que a abertura de um procedi-
mento emergencial para a
concessão dos serviços de
transporte publico é uma de-
corrência lógica da improce-
dência da ação que buscou a
prorrogação do contrato.

A presidente do STJ assina-
lou ainda que a empresa já en-
trou com um pedido de limi-
nar no TJSP contra a decisão
que rejeitou a prorrogação do
contrato, pleito ainda penden-
te de julgamento.

Improbidade
O caso resultou na condena-
ção de um dos sócios da Via-
ção Atibaia e do ex-prefeito do
município José Roberto Trícoli.
Ambos foram condenados por
improbidade administrativa,
por fraudarem licitações.

De acordo com a denúncia
do Ministério Público de São
Paulo, o gestor teria forjado si-
tuações de emergência para
dispensar licitações no perío-
do de 2001 a 2006, benefician-
do a Viação Atibaia.

Advogados alertam para os riscos de se assinarem
contratos de trabalho diferenciados ou de alterar a
jornada de trabalho sem obter a anuência do sindicato

Justiça veta contrato
individual de emprego
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� Estabelecer um contrato de
diferenciado para um empre-
gado ou acordar questões co-
mo jornada de trabalho e re-
muneração individualmente é
um grave risco para as empre-
sas na Justiça Trabalhista,
apontam advogados.

Os juízes do trabalho, se-
gundo os especialistas, costu-
mam colocar a o texto da lei
acima de qualquer caso espe-
cífico se não houver pelo me-
nos uma negociação sindical
envolvida na alteração das
condições de trabalho.

De acordo com o sócio da
área trabalhista do Ba r b o s a ,
Müssnich, Aragão (BMA),
Luiz Marcelo Góis, como a lei
é construída para defender o
trabalhador, o empresário
deve sempre ter cuidado com
acordos firmados individual-
mente, pois podem eventual-
mente ferir o princípio da ir-
renunciabilidade à proteção
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). “Quando as
partes atuam de comum
acordo com um ato de re-
núncia a um direito, a empre-
sa pode sofrer no futuro se o
empregado voltar atrás e en-
trar com ação”, explica.

Assim, na opinião dele, a
companhia deve sempre
priorizar as negociações cole-
tivas com o sindicato em ca-
sos de alteração na carga ho-
rária de trabalho ou de redu-
ção de remuneração. “Qu a n -
do a empresa faz alterações
dessa natureza sem a presen-
ça do sindicato, o risco de in-
correr em um passivo judicial
é muito alto”, avalia Góis.

Um caso recente exempli-
fica isso. Um restaurante fast
food da cidade de Pelotas
(RS) foi condenado a pagar
uma hora e meia a mais de
trabalho para uma funcioná-
ria que fazia intervalo para o
jantar pouco depois do co-
meço do expediente. A lan-

chonete deixava a empregada
ter a pausa de uma hora para
alimentação e descanso às
16h30, meia hora depois do
início do trabalho. O entendi-
mento da 11ª Turma do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª
Região (TRT4), foi de que o in-
tervalo fruído nesses termos
não atende à finalidade da
norma que prevê um período
de repouso e alimentação para
recuperação das energias.

Caso a caso
O advogado trabalhista do
Adib Abdouni Advogados, Aki-
ra Sassaki, lembra que esse
processo se torna mais com-
plexo por conta da especifici-
dade do horário da funcioná-
ria. “O intervalo clássico é en-
tre 12h e 14h para a jornada de
8h às 17h. Mas quem trabalha,
por exemplo, das 17h às 00h,
vai quase sempre fazer o inter-
valo logo no início da jornada,
porque muitas vezes não have-
rá mais restaurantes abertos
quando o empregado estiver
no meio do dia de trabalho”,
observa o especialista.

Para Sassaki, não é tão sim-
ples nesse caso enxergar al-
gum dano à trabalhadora que
justificasse a sentença negati-
va, mas a simples infração ao
artigo 71 da CLT serviu para
que a empresa fosse condena-
da, já que não houve conven-
ção coletiva que legitimasse
aquela jornada alternativa.

Góis lembra de outro caso,
ocorrido no Rio de Janeiro, que
é semelhante a esse. “Os traba-
lhadores de uma farmácia que
ficava localizada em uma co-
munidade concordaram com
uma redução de 30 minutos no
intervalo do almoço para que
pudessem sair meia hora mais
cedo. O pedido foi realizado
porque às 19h começava o mo-
vimento de uma boca de fumo
que ficava perto do estabeleci-
mento, e a redução do horário
de trabalho dos funcionários
para às 19h30 teria um efeito
benéfico em termos de segu-
ra n ç a”, conta o advogado.

Mesmo assim, a Justiça do
Trabalho, condenou a empresa
quando um ex-empregado en-

trou com processo para rece-
ber indenização por causa des-
se menor intervalo de almoço.

“Muitas vezes, a coisa se
agrava mais quando a negocia-
ção é entre um único emprega-
do e o empregador, porque pa-
rece que houve coação. Quan-
do os funcionários decidem
em assembleia e o sindicato
não concorda, em tese, há o
amparo da coletividade dos
empregados para levar à dian-
te a alteração”, afirma Góis.

Apesar disso, o sócio do
BMA ressalva que mesmo ca-
sos assim, se são judicializa-
dos, enfrentam um entendi-
mento do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) de que não dá
para afirmar com segurança
que a coletividade dos empre-
gados foi respeitada se o órgão
que defende os funcionários
não deu seu aval.

Reforma
O sócio trabalhista do Ma t t o s
Fi l h o, Domingos Fortunato,
acredita que problemas como
esses poderão ter soluções me-
lhores com a Reforma Traba-
lhista enviada ao Congresso
pelo governo Michel Temer.
Segundo ele, o ponto que mais
agrada no texto é o da preva-
lência do acordado sobre o le-
gislado. “É um avanço consi-
derável, mas vamos ter que
olhar para uma possível refor-
ma sindical”, ressalva.

Fortunato considera ser pe-
rigoso dar mais força para os
acordos se os sindicatos forem
fracos já que a lei brasileira só
permite um órgão de defesa
dos trabalhadores por região.
“Poderia existir 15 [sindicatos],
mas apenas o melhor sobrevi-
veria. Todo monopólio piora a
qualidade do serviço”, aponta.

A sócia do Andrade Maia
Ad vo g a d o s, Maria Carolina
Seifriz Lima, vê racionalidade
na flexibilização de assuntos
como a questão dos intervalos.
“Às vezes algumas indústrias
ficam longe dos centros e é
melhor reduzir o intervalo, re-
duzindo também a carga horá-
ria. Com a reforma, as empre-
sas vão poder se adequar me-
l h o r”, conclui a advogada.
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Fast food teve de pagar a mais para empregada que tinha intervalo logo depois de iniciar o expediente

Pregão eletrônico nº 146/ 2016
A Defensoria Pública-Geral da União, por intermédio do Pregoeiro, torna 

público o resultado do Pregão Eletrônico nº 146/2016 – Objeto Registro de 

confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners 

vários formatos e gramaturas, incluindo prova de impressão, acabamento, 
embalagem, empacotamento, etiquetagem e entrega, para atendimento das 
diversas demandas da Defensoria Pública da União – DPU, do Processo nº 

sendo a presente contratação adjudicada e homologada pelas autoridades 
competentes em 20 de janeiro de 2017 e publicada no D.O.U. em 24 de janeiro 
de 2017 - Seção 3.

O Pregoeiro informa ainda que os autos do processo se encontram com 
vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos 

FERNANDO ZOBY DA VEIGA PESSOA
Pregoeiro / DPGU

RESULTADO DE LICITAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO


