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O autor demonstra em seu estudo como uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi 
acatada pela Justiça do Trabalho como uma interpretação errônea a respeito do entendimento 
do Supremo sobre a possibilidade da aplicação do IPCA-E para atualização dos créditos ou 
débitos trabalhistas com base em julgamentos realizados no final de 2016. Confira! 
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Caro leitor,
Após dez anos à frente do Grupo Consulex, um dos mais expressivos do Brasil no 

setor de publicações de manuais e periódicos jurídicos, seguiremos novos rumos. A 
rica experiência adquirida motivou-me a deixar a Revista do Direito Trabalhista (RDT) 
para criar outra totalmente inovadora.

Vale registrar que o legado de um trabalho editorial do fundador da RDT, Luiz 
Fernando Zakarewicz, o pioneiro do ramo de publicações técnicas jurídicas que 
não se ateve apenas à veiculação de métodos únicos de indexação da legislação, 
jurisprudência e doutrina, mas, principalmente, preocupou-se em debater os mais 
relevantes e polêmicos temas trabalhistas, sindicais e previdenciários, antevendo 
importantes decisões, tomadas posteriormente pelos tribunais superiores, ainda 
serão o nosso alicerce.

E é por vivemos numa era de grandes avanços e, como não poderia deixar de 
ser, o mercado editorial também “grita” por mudanças. Assim sendo, temos a grata 
satisfação de apresentar a nova Revista Conceito Jurídico Trabalhista, Sindical e 
Previdenciário.

Esse inovador periódico foi concebido para quem precisa estar em sintonia com 
as mais recentes decisões governamentais na mesma velocidade em que atua nas 
áreas dos Direitos Trabalhista, Sindical e Previdenciário. A partir de agora, a sociedade 
brasileira conta com uma excelente oportunidade para acessar conteúdos 
atualizados e responsáveis em plataforma digital, fator que muito contribuirá para a 
realização de trabalhos jurídicos ou acadêmicos. 

Certamente, a Revista Conceito Jurídico Trabalhista, Sindical e Previdenciário se 
constituirá em um dos principais instrumentos de trabalho do profissional do Direito, 
não apenas como fonte de atualização, mas também para a utilização prática em 
seu mister.

O desafio de oferecer um produto de excelência ao leitor não é pequeno, mas 
possível de ser concretizado quando se tem como lema o respeito, a disciplina e a 
responsabilidade pelo trabalho a ser realizado.

Neste ponto, cumpre assinalar o reconhecimento pessoal de que o sucesso de 
uma nova empreitada não se faz com mãos únicas, mas, sim, com a união de muitas 
outras em torno de um ideal comum, que é oferecer ao mercado de publicações 
jurídicas uma revista inigualável em termos de qualidade e variedade de disciplinas, 
como a Revista Conceito Jurídico Trabalhista, Sindical e Previdenciário foi idealizada.

Adriana Zakarewicz

EDITORIAL
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POR  ALmIR PAzzIANOTTO PINTO

DESTAQUE

E
m entrevista, o presidente da Volkswagen do Brasil David Powels falou sobre a estratégia 
da empresa para voltar a ser líder no mercado automotivo brasileiro afirmando que não se 
ocuparia do assunto se dela não constasse a fórmula adotada para reagir à crise. O executi-
vo declarou que a Volks viu-se obrigada a “fazer uma reestruturação dura, mas necessária, 

para adaptar o negócio à realidade. Hoje, as quatro fábricas têm 18 mil trabalhadores. Há dois anos, 
eram 22 mil. São 4 mil pessoas a menos, mas todas saíram por meio de programas de demissão in-
centivada, explicou Powels. A resposta do entrevistado é digna de registro. Não tergiversou. Admitiu 
as dificuldades provocadas pela queda de vendas e o corte de, aproximadamente, 20% da força de 
trabalho, para o qual, provavelmente, contribuem mudanças nas linhas de montagem.

Milhares de empresas enfrentam problemas semelhantes e se utilizam do mesmo expediente, 
reduzindo o quadro de empregados para diminuir o peso da folha de pagamento. Algumas colocam 
em prática programa de demissões voluntárias (PDV). Outras cortam fundo sem anestesia: dispensam 
e pagam o determinado em lei, ou, o que é pior, sem quitação dos débitos, à espera de inevitável recla-
mação trabalhista. Veja-se a notícia relativa à Caixa Econômica Federal, “que prevê poder economizar 
até R$ 1,5 bilhão, com o plano de demissão voluntária (PDV) desenhado para este ano”. O programa 
tem como alvo desligar cerca de 10 mil funcionários, ou quase 10%.

Na outra ponta da linha temos a declaração do ministro Ives Gandra Martins Filho, presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho. Em entrevista, S. Exa. calculou em três milhões o número de reclamações 
trabalhistas que deram entrada no ano passado. A Volkswagen, não obstante integre o rol dos emprega-
dores que respeitam a legislação, é uma daquelas que enfrentam o maior número de ações. 

A patológica litigiosidade na esfera das relações do trabalho, aliada aos avanços da tecnologia da 
informática, tornou-se poderoso fator de desestímulo à manutenção do volume de empregados. Não 
se trata mais da geração de vagas destinadas a receber 1,5 milhão de jovens que desembarcam anu-
almente no mercado à procura de colocação. A ociosidade deixou de ser drama da mão de obra não 
qualificada. Tornou-se pesadelo de rapazes e moças de idade superior a 18 anos com curso médio, ou 
diplomados em faculdades e universidades. A solução, para a imensa maioria, consistia no concurso 
público, independentemente de vocação. São os concurseiros, conhecidos dos poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. A fonte, porém, secou por falta de dinheiro.

O desaparecimento do trabalho deixou de ser mera hipótese. Converteu-se em amarga realidade. 
Máquinas agrícolas semeiam, cultivam e colhem, independentemente da presença na cabine de ope-
rador especializado. A robotização continua em evolução. “A popularização dos robôs e a inteligência 
artificial ganham forças e causam impactos notáveis na distribuição do trabalho pelo mundo. É a quar-
ta revolução industrial”, escreveu a jornalista Larissa Baltazar. A matéria trata de fábrica robotizada de 
calçados desportivos, situada na Alemanha, onde 160 empregados produzirão 500 mil pares por ano. 
Bancário, profissão outrora ambicionada, encontra-se em fase de extinção.

Alheio ao fenômeno, o Brasil fertiliza o desemprego com legislação arcaica e punitiva, que vê o em-
pregador – micro, pequeno, médio, grande, da esfera pública ou privada – como fera que se alimenta do 
sangue do empregado. O que de fato existe e prospera é a indústria das reclamações trabalhistas, explo-
rada por escritórios que ajuízam milhares de ações todos os meses.

Dois passos devem ser dados de imediato, como início da construção de barragem destinada a 
conter o desemprego: 1º) aprovação do projeto de lei sobre terceirização, paralisado no Senado; 2º) 
admitir a prevalência do negociado sobre o legislado, como prescreve o art. 7º, XXVI, da Constituição, 
dispositivo autoaplicável. Sugiro, como medidas necessárias, a valorização do recibo de quitação e a 
redução dos prazos prescricionais. Diante do perigo representado por 12,1 milhões de desempregados, 
o Brasil não deve ser negligente.  

Deter o desemprego: 
o desafio

Almir PAzziAnotto Pinto é advogado, foi ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

arquivo pessoaL



ano I - nº 2 - fevereiro de 20178 ano I - nº 2 - fevereiro de 20178

A correção monetária na 
Justiça do Trabalho e a 
prevalência do negociado 
sobre o legislado
POR JORGE PINhEIRO CASTELO

“Não se pode legitimamente pretender a prevalência do negociado 
sobre o legislado num pais onde os trabalhadores sequer conseguem 
que o Poder Judiciário lhes garanta a efetiva recomposição das 
perdas inflacionária do seu crédito decorrente da demora da tutela 
jurisdicional.”
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S
egundo a famosa expressão cunhada por Chiovenda: “na medida do que for prati-
camente possível, o processo deve proporcionar a quem tem um direito tudo aquilo 
e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter”, a utilização do processo e o 
reclamo à atividade jurisdicional não deve proporcionar prejuízo ao credor e nem 

beneficiar o devedor, com um ganho derivado da demora da prestação jurisdicional coadju-
vada com a inflação do período que decorreu entre o inadimplemento e/ou do ato ilícito e a 
satisfação da prestação jurisdicional e que, se desconsiderada na sua realidade, não garantirá 
o efetivo resultado econômico do título judicial (coisa julgada), trazendo violação ao direito 
de propriedade assegurado na coisa julgada.

Atento a essa situação, o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, a partir da arguição de 
inconstitucionalidade suscitada no processo 0000479-60-2011.5.04.0231, no julgamento pro-
ferido no dia 14.08.2015, determinou a aplicação do IPCA-E para atualização dos créditos tra-
balhistas, inclusive, orientando o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no sentido de dar 
efeito prospectivo a essa decisão, a observar a mudança de critério da Tabela única editada pelo 
referido CSJT.

Ocorre que, por conta da Reclamação STF nº 22.012/RS, proposta pela Fenaban, houve 
por bem o ministro Dias Toffoli em decisão monocrática deferir, liminarmente, a suspensão da 
mencionada decisão do plenário do TST. 

A partir de então, equivocadamente, a nosso juízo, passou-se a fixar na Justiça do Traba-
lho uma interpretação errônea a respeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal so-
bre a possibilidade da aplicação, ou não, do IPCA-E para atualização dos créditos ou débitos 
trabalhistas, bem como acerca da extensão e do efeito da liminar proferida na Reclamação 
STF nº 22.012/RS.

A seguir, numa apertada síntese, trataremos deste tema, objetivando esclarecer o equívoco, 
mais chamando à atenção para o “obter dictum”, que, no nosso sentir, pode ser extraído dos 
julgamentos realizados no final de 2016, pelas 1ª e 2ª Turmas do STF, nas Rcls. STF Nº 25.015/
RS, 23.644/RS e 23.655/RS, cujas decisões se deram no sentido de que a aplicação do IPCA-E 
pela Justiça do Trabalho igualmente se prestaria a dar densidade ao direito de propriedade e ao 
princípio da isonomia garantidos constitucionalmente.

Fundamentos da decisão do ministro dias toFFoli na reclamação 
stF nº 22.012/rs

O primeiro equivocado fundamento na decisão monocrática proferida na Reclamação STF 
nº 22.012/RS, para o conhecimento da reclamação e deferimento da liminar que suspendeu 
a decisão do plenário do TST foi no sentido de entender que, em se tratando de julgamento 
pelo sistema de recurso repetitivo não caberia ou haveria dificuldade na interposição de recurso 
extraordinário no STF contra a referida decisão, limitando o conhecimento pelo Supremo na 
matéria constitucional, relacionada à declaração de inconstitucionalidade proferida em con-
formidade com o art. 97 da CRFB/1988.

 Data vênia, errônea é a premissa que pautou a fundamentação da decisão liminar mono-
crática proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, nos seguintes termos: 

[...] na justiça trabalhista, o tst, em recurso repetitivo, a corte de origem poderá declarar 
prejudicados os recursos sobrestados – quando a decisão recorrida estiver em consonância 
com a tese firmada pela instância extraordinária ou especial, conforme o caso – ou retratar-
-se (art. 543-B, § 3º e art. 543-c, § 7º, ambos do cpc) [...] por conseguinte, dessa perspecti-
va, após julgado o tema de acordo com as novas sistemáticas (repercussão geral e recurso 
repetitivo), a última palavra permanece com o órgão do poder judiciário competente para 
conhecer da matéria como última instância. [...] em razão do efeito prospectivo da tese fir-
mada, no entanto, nos processos de matéria idêntica, a jurisdição passa a se encerrar nas 
instâncias ordinárias, as quais são competentes para proceder à análise de fatos e provas 
dos casos concretos, solucionando-os em conformidade com a tese firmada na corte ex-
traordinária (matéria constitucional) ou superior (matéria de direito). [...] em juízo de estrita 
delibação, portanto, entendo que a concessão de eficácia prospectiva às decisões do tst 
firmadas de acordo com a nova sistemática, quando referente a matéria constitucional, tem 
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o potencial de usurpar a competência do stF para decidir como última instância controvérsia 
com fundamento na constituição Federal surgida nas instâncias ordinárias da justiça do tra-
balho, porquanto limitada a possibilidade de conhecimento da matéria pela suprema corte 
ao caso concreto erigido pelo tst como representativo da controvérsia, na hipótese de ser in-
terposto o recurso extraordinário. [...] por não terem sido a constitucionalidade nem a incons-
titucionalidade do caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91 submetidas à sistemática da repercussão 
geral ou apreciadas em sede de ação do controle concentrado, diferentemente da conclusão 
exarada no ato reclamado, nem mesmo a eficácia prospectiva decorrente da nova sistemática 
de processamento de recursos com idêntica controvérsia poderia ser conferida de forma válida 
pelo tst à sua decisão, sob pena de, conforme anteriormente consignado, usurpar aquele tri-
bunal a competência do stF para decidir, como última instância, controvérsia com fundamento 
na constituição Federal.

Sem razão, porque, ainda, que a decisão do Plenário do TST, objeto da Reclamação STF nº 
22.012/RS, tivesse sido proferida em sede da sistemática do julgamento de recurso repetitivo com 
efeito erga omnes – o que, no presente caso, sequer ocorreu, posto que a decisão foi oriunda de in-
cidente de arguição de inconstitucionalidade – não haveria óbice algum ou qualquer limitação do 
STF ao amplo e pleno conhecimento da matéria/questão constitucional a ser veiculada por meio 
de recurso extraordinário.

De fato, considerando a existência de questão constitucional, ainda que a decisão do Plenário 
do TST fosse derivada do sistema de julgamento de recursos repetitivos, não obstaria ou tampouco 
limitaria o amplo e pleno conhecimento pelo STF da matéria/questão constitucional a ser aviada 
por meio do recurso extraordinário – cognição essa do STF não limitada sequer pelo recurso afeta-
do como representativo –, como é expresso e literal o disposto nos incisos II e III do art. 1035, §§ 4º, 
5º e 6º do art. 1036 e incisos I e III do art. 1037 do NCPC c/c o § 13 do art. 896-C da CLT.  

Ademais, além de inexistir óbice, conforme expresso nos §§ 13 e 14 do art. 896-C da CLT, de-
verá o presidente ou vice-presidente do TST encaminhar o recurso extraordinário que envolva a 
questão constitucional para pronunciamento definitivo pelo STF.

Sendo que a decisão final, essa sim, do STF, na apreciação do recurso extraordinário interposto 
no sistema de recursos repetitivos sobre a matéria constitucional terá, ao final, aplicação erga om-
nes, nos moldes do que estabelece o art. 1035 do NCPC.

Até porque, conforme dispõem os incisos II e III do § 3º do art. 1035 do NCPC, haverá repercus-
são geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de 
lei federal, nos termos do art. 97 da CF, ou que tenha sido proferido pelo sistema de recurso repetitivo.

Portanto, sempre, em qualquer circunstância, mesmo que pelo sistema de recurso repetitivo, 
no caso de questão constitucional estará assegurada a ampla cognição e plena competência do STF 
(§§ 4º, 5º e 6º do art. 1036 e incisos I e III do art. 1037 do NCPC), inclusive dentro das sistemáticas 
processual e recursal trabalhista caberá ao STF dar a palavra final e proferir a decisão final, em todo 
sua plenitude, com efeito erga omnes e repercussão geral.

dos incisos ii e iii do § 3º do art. 1035 do cPc/2015: a rePercussão geral 

Sempre que houver sido a inconstitucionalidade de lei federal pelo plenário de qualquer tribu-
nal, especialmente em sede de recurso repetitivo, e, em tais casos, da constante garantia do proces-
samento do recurso extraordinário, dispõe o § 3º do art. 1035 do NCPC o seguinte:

art. 1.035. o supremo tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extra-
ordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos 
deste artigo.
§ 1º para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes 
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos 
do processo.
§ 2º o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva 
pelo supremo tribunal Federal.
§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
i – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do supremo tribunal Federal;
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ii – tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos;
ii – (revogado)
iii – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 
97 da constituição Federal. 

da imPossibilidade jurídica de usurPação ou limitação da 
comPetência do stF 

Sempre que houver sido a inconstitucionalidade de lei federal pelo plenário TST, ou sem-
pre que o TST julgar no sistema de recursos repetitivos, nos termos do art. 97 da CF restará 
garantida – e, portanto, jamais poderá ser usurpada ou limitada – a competência do STF para 
apreciar a questão constitucional, posto que, em tal situação, sempre haverá repercussão geral 
a habilitar e autorizar o processamento do recurso extraordinário, conforme dispõe o inciso III 
do § 3º do art. 1035 do NCPC.

Da mesma forma, sempre que o TST julgar no regime de casos repetitivos haverá reper-
cussão geral a autorizar o processamento do recurso extraordinário, nos termos do que dispõe 
o inciso II do § 3º do art. 1035 do CPC, – e, portanto, jamais poderá ser usurpada ou limitada a 
competência do STF para apreciar a questão constitucional.

dos §§ 4º, 5º e 6º do art. 1036 e incisos i e iii do art. 1037 do ncPc

Dispõem os §§ 4º, 5º e 6º do art. 1036 do NCPC:

art. 1.036.  sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com 
as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do supremo tri-
bunal Federal e no do superior tribunal de justiça.
§ 1o o presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal se-
lecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados 
ao supremo tribunal Federal ou ao superior tribunal de justiça para fins de afetação, determi-
nando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
tramitem no estado ou na região, conforme o caso.
[...]
§ 4o a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal 
regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros 
recursos representativos da controvérsia.
§ 5o o relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos re-
presentativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da 
iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.
§ 6o somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argu-
mentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.

Já os incisos I e III do art. 1037 do NCPC dispõem que:

art. 1.037.  selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença 
do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:
i – identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;
[...]
iii – poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos 
tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

Desse modo, o julgamento procedido sob o regime de casos repetitivos em nada limitará 
a plenitude e a amplitude do conhecimento da matéria/questão constitucional pelo STF, inde-
pendentemente da afetação original que tenha sido feita pelo TST, nos termos do que dispõem 
os §§ 4º, 5º e 6º do art. 1036 e os incisos I e III do art. 1037 do NCPC, e, portanto, jamais poderá 
ser usurpada ou limitada  a competência do STF para apreciar a questão constitucional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1036
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da ratiFicação da garantia do Processamento do recurso extraordinário na 
esFera trabalhista

 
Em conformidade com o disposto nos incisos II e III do § 3º do art. 1035 e §§ 4º, 5º e 6º do 

art. 1036, I e III, do art. 1037 do NCPC, sempre e, mesmo que no sistema de julgamento de recurso 
repetitivo que envolva questão constitucional, particularmente no caso de declaração de incons-
titucionalidade, pelo Plenário do TST, respeitadas a plenitude da cognição e competência do STF, 
dispõe o § 13º do art. 896-C da CLT que:

 
art. 896-c. quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão 
de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao 
tribunal pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um 
dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a 
existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribu-
nal. (incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
[...]
§ 13. caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha ques-
tão constitucional, a decisão proferida pelo tribunal pleno não obstará o conhecimento de even-
tuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. 

Dessa maneira, sempre que o julgamento de Plenário do Tribunal Superior do Trabalho houver 
declarado a inconstitucionalidade de lei federal, nos termos do art. 97 da CF, ainda que sob o siste-
ma de recurso repetitivo, sempre restará garantido o direito à interposição e ao processamento de 
recurso extraordinário e, assim, restará garantida e, portanto, jamais poderá ser usurpada pelo TST 
a competência do STF para apreciar a questão constitucional.

Noutras palavras, sempre que o TST julgar sob o regime de casos repetitivos haverá repercus-
são geral a autorizar o processamento do recurso extraordinário, nos termos do que dispõem o 
inciso II do § 3º do art. 1035 do NCPC (e ainda os §§ 4º, 5º e 6º do art. 1036 e os incisos I e III do art. 
1037 do NCPC) e os §§ 13 e 14 do art. 896 da CLT.

o segundo ilegal Fundamento da decisão monocrática ProFerida na 
reclamação nº 22.012/rs

Na direção de que teria havido usurpação de competência pelo STF, face a declaração de in-
constitucionalidade, na sistemática do art. 97 da CF, e no exercício do controle difuso de constitu-
cionalidade, é igualmente errônea a segunda premissa que pautou a fundamentação da decisão 
liminar monocrática proferida, no sentido de que: 

o fato de a sistemática processual no âmbito da justiça especializada exigir, para o acesso da via 
extraordinária, o esgotamento de instância perante o tribunal superior do trabalho, não transfere 
ao órgão superior a competência exclusiva desta suprema corte para apreciar a existência de re-
percussão geral da matéria constitucional, bem como não autoriza o tst conferir efeito prospectivo 
a seu pronunciamento de mérito em tema constitucional ainda não decidido pelo stF segundo a 
nova sistemática. [...] ainda da perspectiva de um juízo provisório, concluo que fica ressalvada a 
possibilidade de o tst conferir eficácia prospectiva a suas decisões em matéria constitucional – en-
cerrando a jurisdição nas instâncias ordinárias, em casos com fundamento em idêntica controvérsia 
– quando esta suprema corte já se tenha manifestado, segundo a nova sistemática, i) sobre o mé-
rito da questão constitucional ou ii) pela negativa de repercussão geral, atentando-se, nessa última 
hipótese, que a demonstração da existência da repercussão geral é requisito de admissibilidade 
apenas do recurso extraordinário. [...] por não terem sido a constitucionalidade nem a inconstitucio-
nalidade do caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91 submetidas à sistemática da repercussão geral ou 
apreciadas em sede de ação do controle concentrado, diferentemente da conclusão exarada no ato 
reclamado, nem mesmo a eficácia prospectiva decorrente da nova sistemática de processamento 
de recursos com idêntica controvérsia poderia ser conferida de forma válida pelo tst à sua decisão, 
sob pena de, conforme anteriormente consignado, usurpar aquele tribunal a competência do stF 
para decidir, como última instância, controvérsia com fundamento na constituição Federal.
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controle diFuso de constitucionalidade adotado Pelo ordenamento 
jurídico brasileiro 

Cabe lembrar o que dispõe o art. 97 da CF:

Art. 97. somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do res-
pectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do poder público. 

Portanto, a própria Constituição Federal autoriza o sistema misto de controle de constitu-
cionalidade que se dá ou por via de ação direta, em que a competência é concentrada, ou por 
via incidental, em que a competência é difusa. 

Dessa forma, ao contrário do declarou a decisão monocrática proferida pelo STF, pelo con-
trole incidental brasileiro, todos os juízes possuem competência para a declaração de incons-
titucionalidade de lei no âmbito da resolução de um caso concreto, em que a alegação da in-
constitucionalidade de uma norma figure como causa de pedir ou questão prejudicial à decisão 
sobre o pedido deduzido. 

controle diFuso de constitucionalidade adotado Pelo Provimento do 
Plenário do tst

De forma absolutamente regular e legal, sem nenhuma invasão ou usurpação de compe-
tência do STF, o Plenário do TST, órgão reclamado, com base em tese firmada pelo STF no julga-
mento de mérito das ADI nºs 4.357 e 4.425, em sede de controle difuso e observando a reserva 
de plenário, afirmou a inconstitucionalidade do uso da TR como índice de correção monetária 
dos créditos/débitos trabalhistas (art. 39 da Lei nº 8.177/1991). 

Desse modo, na verdade, a decisão monocrática proferida na Reclamação 22.012/RS, de 
forma ilegal e injustificável está a impugnar e negar (violando o art. 97 da CF) a possibilidade 
de realização do regular controle difuso realizado por órgão jurisdicional, no caso, pelo Plenário 
do TST, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade estabelecido a partir de um 
caso concreto.

da inexistência de usurPação da comPetência do stF no Provimento de 
controle diFuso de constitucionalidade do Plenário do tst

Correta ou não, a decisão proferida pelo Plenário do TST, a partir da arguição de incons-
titucionalidade suscitada no processo nº 0000479-60-2011.5.04.0231, certamente não usurpou 
a competência do STF no caso, posto que não procedeu ao controle concentrado de constitu-
cionalidade ou inconstitucionalidade de lei e nem se valeu do regime de repercussão geral, de 
competência do STF.

da inexistência de usurPação da comPetência do stF Face a existência 
de recurso extraordinário Para atacar a decisão ProFerida Pelo 

Plenário do tst

Por conseguinte, correta ou incorreta a decisão do Plenário do TST, objeto da Reclamação 
STF nº 22.012/RS, deve ser impugnada por via recursal própria, do recurso extraordinário, nos 
termos do que dispõem os arts. 15, 1029, incisos II e III do § 3º do art. 1035, e §§ 4º, 5º e 6º do 
art. 1036, incisos I e III do art. 1037 e art. 1046 (§ 3º) do NCPC e os §§ 13º e 14º do art. 896 da 
CLT, sendo inadmissível sua revisão em sede de reclamação, como ilegal e injustificavelmente 
procedeu a decisão monocrática proferida na Reclamação nº 22.012/RS.

Até porque a reclamação não é sucedâneo de recurso, e, assim, a correção ou incorreção 
da justiça ou do mérito propriamente dito da referida decisão somente poderia ser apreciada 
em sede de recurso, e não pela via da reclamação, a qual cuida exclusivamente de usurpação de 
competência, ofensa à autoridade das decisões e contrariedade à Súmula do STF.
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Assim, a decisão do Plenário do TST jamais poderia limitar a cognição da matéria constitucio-
nal ou usurpar a competência do STF para decidir, em última instância, controvérsia com funda-
mento na Constituição Federal, considerando o que dispõem os arts. 15, incisos II e III do 1035 e §§ 
4º, 5º e 6º do art. 1036, incisos I e III do art. 1037 e o art. 1046 (§ 3º) do NCPC e os §§ 13º e 14º do art. 
896 da CLT, no sentido de que havendo questão constitucional ou julgamento pelo sistema de re-
curso repetitivo, particularmente no caso de declaração de inconstitucionalidade, sempre existirá 
a repercussão geral autorizadora do processamento do recurso extraordinário e do conhecimento 
da matéria pelo STF em sua total plenitude.

entendimento da Primeira turma do stF na reclamação 23.644/rs, em acórdão 
da lavra do ministro luís roberto barroso 

Destaque-se que na Reclamação STF nº 23.644/RS, a 1ª Turma do STF, em acórdão da lavra do 
ministro Luís Roberto Barroso, oposta ao entendimento adotado pela decisão monocrática pro-
ferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, declarou inexistir usurpação de competência do STF na 
declaração, da Justiça do Trabalho, de inconstitucionalidade do art. 39 da lei 8.177/1991, com base 
na tese firmada no julgamento de mérito das ADI nºs 4.357 e 4.425, e a consequente aplicação do 
IPCA-E para atualização dos créditos/débitos trabalhistas:

como se sabe, o direito brasileiro adota o sistema misto de controle de constitucionalidade: por 
via de ação direta (em que a competência é concentrada) ou por via incidental (em que a com-
petência é difusa). no controle incidental brasileiro, todos os juízes possuem competência para a 
declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no âmbito da resolução de um caso 
concreto, em que a alegação da inconstitucionalidade de uma norma figure como causa de pedir 
ou questão prejudicial à decisão sobre o pedido deduzido. dito isso, a questão trazida não se 
confunde com aquela objeto da rcl 22.012, apesar da semelhança da questão de fundo dos autos 
originários. com efeito, naquela reclamação discute-se a validade de alteração da Facdt/csjt, 
que parece ter atribuído efeito erga omnes a controle difuso de constitucionalidade. no presente 
caso, porém, se impugna regular controle difuso realizado por órgão jurisdicional. É dizer, o órgão 
reclamado, com base em tese firmada pelo stF no julgamento de mérito das adis 4.357 e 4.425, 
afirmou a inconstitucionalidade do uso da tr como índice de correção monetária dos débitos 
trabalhistas (art. 39 da Lei nº 8.177/91). correta ou não a decisão, ela não usurpou a competência 
do stF no caso. assim, o provimento deve ser impugnado por via recursal própria, sendo inadmis-
sível sua revisão em sede de reclamação. 

o terceiro injustiFicável Fundamento aPlicado na decisão monocrática na 
reclamação 22.012/rs

A decisão do Plenário do TST deferiu a aplicação do IPCA-E para atualização dos créditos/
débitos trabalhistas em hipótese diversa daquela mencionada nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. A 
Decisão monocrática proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, ainda, para fundamentar a limi-
nar, erroneamente declarou que:

ademais, essa tabela implementa o ipca-e como índice de atualização monetária de débitos em 
hipóteses diversas da que foi submetida à análise desta suprema corte nas adi nºs 4.357/dF e 
4.425/dF – dívida da Fazenda pública no período entre a inscrição do débito em precatório e seu 
efetivo pagamento.

É ilegal tal entendimento, posto que adentra o mérito da justiça da decisão e não existe maté-
ria para a reclamação. Isto porque, como a própria decisão monocrática proferida na Reclamação 
STF nº 22.012/RS, declara, caso tenha efetivamente havido na decisão objeto da reclamação deter-
minação de aplicação do IPCA-E para hipótese diversa daquela referida pelas ADI nºs 4357/DF e 
4425/DF – dívida da Fazenda Pública – que não haveria como se falar de afronta ou usurpação de 
competência, justamente por tratar de matéria diversa.

Até porque em nenhum momento nas referidas ADIs foi dito que o IPCA-E não seria aplicável 
aos débitos trabalhistas.
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entendimento da Primeira turma do stF na reclamação 25.015/rs, em 
acórdão da lavra do ministro luís Fux (relator das adi nºs 4357/dF e adi 

4425/dF)

Ressalte-se, pois, que apreciando a matéria na Reclamação STF Nº 25.015/RS, a 1ª Turma 
do STF, em Acórdão da lavra do ministro Luis Fux, oposta ao entendimento adotado pela de-
cisão monocrática proferida na Reclamação 22.012/RS, declarou inexistir afronta ao decidido 
nas ADI nºs 4.425/DF e 4357/DF e nem usurpação de competência do STF na declaração, pela 
Justiça do Trabalho, da aplicação do IPCA-E, inclusive, para fins de execução de crédito/débito 
trabalhista privado, assim decidindo:

nesse ponto, cumpre esclarecer no que consiste o decidido nas adi 4.357 e 4.425. ao julgar, 
em conjunto, as referidas ações, esta corte declarou que a atualização monetária dos débitos 
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta 
de poupança viola o direito fundamental de propriedade (cF, art. 5º, XXii) na medida em que 
é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. [...] 
ademais, ao contrário do que afirma o agravante, o supremo tribunal Federal, no julgamento 
das adi 4.357 e 4.425, da minha relatoria, em momento algum determinou que “todas as exe-
cuções trabalhistas deverão observar, quanto ao índice de atualização monetária, a TR e, jamais, 
o IPCA-E”. trata-se de afirmação totalmente desvinculada da realidade e do julgamento apon-
tado como paradigma. 

o quarto injustiFicável Fundamento aPlicado na decisão monocrática na 
reclamação 22.012/rs

No sentido de que a tabela editada pelo CSTJ ao orientar que todas as execuções na Justiça 
do Trabalho esvaziariam a força normativa do caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, a decisão 
monocrática proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, mais ainda, para fundamentar a limi-
nar, equivocadamente declara que:

ocorre que, ao ordenar a “expedição de ofício ao exmo. ministro presidente do conselho su-
perior da justiça do trabalho a fim de que determine a retificação da tabela de atualização 
monetária da justiça do trabalho (tabela única)”, o tst foi além do efeito prospectivo possí-
vel, em tese, de ser conferido a sua decisão em sede de recurso de revista representativo da 
controvérsia. essa “tabela única” consiste em providência do conselho superior da justiça do 
trabalho (csjt), por meio da resolução nº 8/2005 (doc. eletrônico 40), no sentido de conferir 
uniformidade aos cálculos trabalhistas, tendo em vista a adoção de critérios diferenciados 
pelos órgãos regionais da justiça do trabalho para fins de apuração do índice de atualização. 
assim, a decisão objeto da presente reclamação alcança execuções na justiça do trabalho 
independentemente de a constitucionalidade do art. 39 da Lei nº 8.177/91 estar sendo ques-
tionada nos autos principais. em juízo preliminar, concluo que a “tabela única” editada pelo 
csjt por ordem contida na decisão ação trabalhista nº 0000479- 60.2011.5.04.0231 não se 
limita a orientar os cálculos no caso concreto; antes, possui caráter normativo geral, ou seja, 
tem o condão de esvaziar a força normativa da expressão “equivalentes à trd” contida no ca-
put do art. 39 da Lei nº 8.177/91, orientando todas as execuções na justiça do trabalho, razão 
pela qual assento a presença do requisito do periculum in mora para o deferimento do pedido 
cautelar formulado

Mais uma vez, é ilegal tal entendimento, posto que adentrar o mérito ou a justiça da deci-
são e não existir matéria para a reclamação. Isto porque, como a própria decisão monocrática 
proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, declara a tabela expedida pelo CSJT, por conta da 
ordem emanada da decisão objeto da reclamação no sentido de orientar a aplicação do IPCA-
-E para os créditos/débitos trabalhistas não afronta e nem usurpa a competência do STF, não 
só pelo que acima já foi elencando, mas também, e, justamente, por tratar de matéria diversa e 
não resolvida pelo STF, conforme já declarado pelo Supremo nas Reclamações nº 25015/RS, nº 
23.644/RS e nº 23.655/RS.
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Ademais, a referida tabela expedida pelo CSJT, como mencionado pela própria decisão mo-
nocrática proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, não é obrigatória e nem vinculante – não se 
insere nas hipóteses específicas fixadas pelo § 2º do art. 102 e do art. 103 da CF e tampouco do art. 
927 do NCPC – é meramente orientação!

entendimento da segunda turma do stF na reclamação stF nº 25.015/rs, em 
acórdão da lavra do ministro teori Zavascki 

Ressalte-se, pois, que apreciando a matéria em na Reclamação STF nº 23.655/RS, a 2ª Turma 
do STF, em acórdão da lavra do ministro Teori Zavascki, oposta ao entendimento adotado pela de-
cisão monocrática, proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, declarou inexistir afronta ao decidi-
do nas ADI nºs 4.425/DF e 4357/DF, ou, na própria Reclamação STF nº 22.012/RS, nem usurpação 
de competência do STF na declaração, pela Justiça do Trabalho, da aplicação do IPCA-E, inclusive 
para fins de execução de crédito/débito trabalhista:

no caso, há ausência de correlação entre a decisão apontada como paradigma e o ato reclamado. 
É que na rcl 22.012, foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e da tabela 
única editada pelo CSJT em atenção a ordem nela contida, sem prejuízo do regular trâmite da Ação 
Trabalhista nº 0000479-60.2011.5.04.0231, inclusive prazos recursais. por outro lado, o acórdão im-
pugnado, no ponto, tem o seguinte teor: […] considerando a existência de decisão judicial do 
stF declarando a inconsistência jurídica da adoção da tr como fator de atualização de débitos 
judiciais, bem como a exigência normativa de substituição desse índice por outro que reflita pre-
cisamente a desvalorização da moeda em nome da preservação do direito subjetivo do credor e 
da eficácia das decisões judiciais, entende-se que o índice para atualização monetária dos débitos 
trabalhistas na fase de liquidação de sentença até 29.6.2009, deve ser a trd (Facdt) e, a partir de 
30.6.2009, o ipca-e. neste contexto, dá-se provimento ao agravo de petição para excluir o inpc 
como índice de atualização de débitos trabalhistas e determinar que os débitos trabalhistas de-
vem ser corrigidos a partir de 30.06.2009, pelo ipca-e [...] com efeito, o trt da 4ª região não invo-
cou o decidido na arguição de inconstitucionalidade no processo 000047960.2011.5.04.0231 para 
determinar a incidência do ipca-e, daí porque não está presente a necessária aderência estrita 
entre o ato reclamado e o paradigma invocado pela parte reclamante. [...] as razões recursais não 
conseguem infirmar esses fundamentos. com efeito, se o ato reclamado não invocou o julgado 
do tst cujos efeitos foram suspensos pela decisão indicada como paradigma, não há a necessária 
estrita aderência para o cabimento da reclamação. 

a reclamação stF nº 22.012/rs Foi ilegal e injustiFicadamente utiliZada como 
sucedâneo do recurso extraordinário existente e cabível em Face da decisão 

objeto da reclamação

A decisão monocrática proferida na Reclamação nº 22.012/RS, conhecendo e acolhendo o 
pleito, adentrando o mérito da correção ou incorreção (justiça) da decisão reclamada, tendo em 
vista que claramente não existe afronta e nem usurpação de competência do STF diante da decisão 
da Justiça do Trabalho em decidir pela aplicação do IPCA-E ao débitos/créditos trabalhistas em 
vez da TR, conforme já decidido pelas 1ª e 2º Turmas do STF nas Reclamações STF nº 25.015/RS, nº 
23.644/RS e nº 23.655/RS.

A decisão monocrática proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS deixa claro – e ilegal e injus-
tificavelmente admite tal procedimento – que a reclamação está sendo utilizada como sucedâneo 
de recurso, inadmissível “ex vi” do que dispõe a alínea “c” do inciso I do art. 9º e art. 156 do Regi-
mento Interno do STF, bem como do art. 988 do NCPC.

Aliás, a fundamentação da decisão monocrática proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, 
claramente adentra o mérito da decisão objeto da reclamação, o que é próprio e só tem cabimento 
em sede recursal, jamais em sede de reclamação que apenas e tão somente comporta a verificação 
da usurpação de competência ou afronta à decisão ou súmula da Suprema Corte.

Esta forma abusiva e ilegal de utilização da reclamação fica clara, quando a decisão monocrá-
tica proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, declara que:
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não procede a conclusão da corte superior da justiça do trabalho de que a declaração de 
inconstitucionalidade da expressão “equivalentes à trd” contida no caput do art. 39 da Lei nº 
8.177/91 ocorreu “por arrastamento (ou por atração, consequência, decorrente, reverbera-
ção normativa)” da decisão desta suprema corte nos autos das adis nºs 4.357/dF e 4.425/dF. 
isso porque a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento alcança dispositivo cuja 
eficácia normativa dependa da norma objeto da declaração de inconstitucionalidade e, por-
tanto, se relaciona com os limites objetivos da coisa julgada (sarLet, ingo Wolfgang; marino-
ni, Luiz Gulherme; mitidiero, daniel. curso de direito constitucional. 2. ed. rev. atual e ampl. 
são paulo: editora revista dos tribunais, 2013. p. 1130). [...] ademais, essa tabela implementa 
o ipca-e como índice de atualização monetária de débitos em hipóteses diversas da que foi 
submetida à análise desta suprema corte nas adi nºs 4.357/dF e 4.425/dF – dívida da Fazen-
da pública no período entre a inscrição do débito em precatório e seu efetivo pagamento. 

Da leitura desses fundamentos resta claro que a decisão monocrática proferida na Recla-
mação STF nº 22.012/RS está questionando a correção, a legalidade ou a justiça da decisão obje-
to da reclamação e não se limitando às hipóteses de cabimento que são a usurpação de compe-
tência e a afronta à decisão ou súmula do STF, até porque, como se viu acima, nas Reclamações 
STF nº 25.015/RS, nº 23.644/RS e nº 23.655/RS, julgadas tanto pela 1ª quanto pela 2ª Turma do 
STF, por unanimidade, já se decidiu que a aplicação do IPCA-E pela Justiça do Trabalho, em si 
mesma, não configura usurpação de competência e nem afronta a nenhuma decisão do STF.

Precedentes da Primeira e segunda turmas do stF derivados das 
reclamações stF nº 25.015/rs, nº 23.644/rs e nº 23.655/rs

Primeiro precedente – Acórdão da 1ª Turma do STF derivado da Reclamação STF nº 25.015/
RS e da Reclamação STF 23.971-AgR, da lavra do ministro Luiz Fux – de 30.09.2016 – RCL 25.015/
RS (e no mesmo sentido na Reclamação 23.971-AgR, julgada em 11.11.2016).

Na Reclamação STF nº 25.015/RS, julgada pelo STF, em 30.09.2016, cujo relator foi o minis-
tro Luiz Fux, a 1ª Turma do STF, apreciando outra reclamação que impugnou a aplicação pela 
Justiça do Trabalho do índice de correção monetária IPCA-E, no oposto do que entendeu a de-
cisão monocrática proferida na Reclamação 22.012/RS, em acórdão unanime declarou inexistir 
afronta ao decidido nas ADI nºs 4.425/DF e 4357/DF, nem usurpação de competência do STF na 
declaração, pela Justiça do Trabalho da aplicação do IPCA-E, inclusive, para fins de execução de 
crédito/débito trabalhista privado, decidindo que:

[...] AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 25.015 RIO GRANDE DO SUL. V O T O. O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX 
(RELATOR): Cabível e tempestivo, conheço do recurso, presentes os demais pressupostos processu-
ais. De saída, cumpre ressaltar que o recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do 
Código de Processo Civil, deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, 
verbis: “Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo 
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribu-
nal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamen-
tos da decisão agravada.” Nada obstante, o impetrante se limitou a reiterar os argumentos expos-
tos na petição inicial e já refutados exaustivamente na decisão ora agravada, que negou 
seguimento à reclamação. Com efeito, o agravante se limita a afirmar “os efeitos prospectivos, 
vinculantes e gerais (erga omnes) decorrentes das decisões dessa Eg. Suprema Corte nas ADI´s 
4.357 e 4.425 e na Rcl 22.012” (item II.2 da petição de agravo interno) e “a identidade entre as deci-
sões reclamadas e os paradig3mas jurisprudenciais apontados pela reclamante como violados” 
(item II.3 da petição de agravo interno). verifica-se que as teses sustentadas na petição de agra-
vo interno não impugnaram especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, 
quais sejam: i) trata-se de débito trabalhista atribuído a pessoa jurídica de direito público pri-
vado; ii) ausência de identidade material entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas 
(adi 4.357 e 4.425, da minha relatoria); iii) o reclamante não integrou a relação processual das 
recl 22.012-mc rel. min dias toffoli e 23.035-mc, rel. min dias toffoli, processos subjetivos 
apontados como paradigma e; iv) o reclamante manejou a reclamação como sucedâneo de 
recurso. Ademais, ao contrário do que afirma o agravante, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no 
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julgamento das ADI 4.357 e 4.425, da minha relatoria, EM MOMENTO ALGUM DETERMINOU QUE ´to-
das as execuções trabalhistas, deverão observar, quanto ao índice de atualização monetária, a TR E, 
JAMAIS, o IPCA-E´. Trata-se de afirmação totalmente desvinculada da realidade e do julgamento 
apontado como paradigma... nesse ponto, cumpre esclarecer no que consiste o decidido nas adi 
4.333357 e 4.425. ao julgar, em conjunto, as referidas ações, esta corte decLarou que a atu-
aLiZaçÃo monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios seGundo o índice oFi-
ciaL de remuneraçÃo da caderneta de poupança vioLa o direito FundamentaL de 
propriedade (cF., art. 5º, XXii) na medida que É maniFestamente incapaZ de preservar o 
vaLor reaL do crÉdito de que É tituLar o cidadÃo.  outrossim, decidiu que a quantificação 
dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de 
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (cF, art. 
5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detri-
mento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pe-
los juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do estado (ex vi do art. 161, §1º, ctn), 
pelo que foi declarada inconstitucional parcialmente sem redução da expressão independente-
mente de sua natureza, contida no art. 100, § 12, da cF, incluído pela ec nº 62/09, para determinar 
que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora 
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. o plenário do stF assentou ainda que o art. 
1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da ec nº 
62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em 
precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da cF, razão 
pela qual se revela inconstitucional por arrastamento. posteriormente, diante de notícia veiculada 
pelo conselho Federal da ordem dos advogados do Brasil acerca da paralisação do pagamento 
de precatórios por alguns tribunais de justiça do país, determinada após o julgamento conjunto 
das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425 para que se aguardasse a modulação 
dos efeitos da decisão, em 11/4/2013, mediante provimento cautelar, determinei aos tribunais de 
justiça de todos os estados e do distrito Federal que dessem imediata continuidade aos paga-
mentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo supre-
mo tribunal Federal em 14/3/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vin-
culação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro. essa cautelar 
foi ratificada pelo plenário deste tribunal em 24/10/2013. saliento, por oportuno, que, em 
25/3/2015, o tribunal pleno resolveu a questão de ordem referente à modulação dos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade nos autos das adi’s 4.357 e 4.425, tendo sido acórdão assim 
ementado, verbis: “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DE-
CLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. 
REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEM-
PORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade de-
corre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada 
entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, 
notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro tam-
bém no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 
2.501; ADI nº  2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316;  ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; 
ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 
4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferi-
das nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios 
instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de pri-
meiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos 
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presen-
te questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta 
data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) 
os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda 
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Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âm-
bito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, 
que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de paga-
mento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pa-
gamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, 
desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de preca-
tórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, ob-
servada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, 
com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 
2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao 
pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação 
tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Dele-
ga-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de pro-
posta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depó-
sitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação 
de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida 
ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho 
Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes 
públicos na forma da presente decisão. ” Verifica-se, na linha do que já exposto na decisão agrava-
da, total descompasso entre o ato paradigma e a decisão reclamada. A determinação de vincula-
ção do IPCA para fins de execução de débito trabalhista privado não guarda qualquer relação com 
as ADI 4.357 e 4.425. Ademais, na esteira do que já afirmado na decisão agravada, as reclamações 
apontadas como atos paradigma não servem para a finalidade desta ação constitucional. Com 
efeito, o agravante não integrou as relações processuais subjetivas naqueles processos, de forma 
a impossibilitar sua transcendência ao caso em exame. Nesse sentido, transcrevo trecho da deci-
são agravada: “Ademais, a empresa reclamante afirma que o juízo reclamado não cumpriu com o 
que foi decidido por esta Corte, no julgamento da Rcl’s 22.012-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 
16/10/2015 e 23.035-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/03/2016. Nota-se que as partes que figu-
raram nos referidos paradigmas, tidos como violados, são respectivamente: a Federação Nacional 
dos Bancos (reclamante) e o Tribunal Superior do Trabalho (reclamado); e Borealis Brasil (recla-
mante) e Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Triunfo (reclamado). Portanto, a empresa recla-
mante não possui legitimidade para arguir o descumprimento dos referidos julgados, uma vez 
que proferidos em ação de índole subjetiva (Rcl´s 22.012-MC e 23.035-MC), cuja relação processu-
al não integrou como parte. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são legitimados à 
propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrá-
rios às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por 
violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da re-
clamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Confira-se, a título 
ilustrativo, o seguinte precedente da Corte Suprema: EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. 
SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO 
DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS 
PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DI-
VERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genéri-
ca ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia 
vinculante e ‘erga omnes’ e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram 
parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica cir-
cunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação. 2. Segun-
do orientação firmada por esta Corte, caracteriza-se violação da autoridade da ADI 1.662 ordem 
de seqüestro de verbas públicas, baseada em quebra de ordem cronológica ou de preterição do 
direito de preferência do credor, se o crédito tido por privilegiado (paradigmático) for devido por 
ente diverso do sujeito passivo do crédito tido por preterido (Rcl 3.219-AgR, rel. min. Cezar Peluso). 
Reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. Medida liminar 
confirmada.” (RCL 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23/10/2009). ressalte-se, 
por fim, que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, 
em obediência ao princípio da celeridade processual e por não se verificar prejuízo à parte ora 
agravada, uma vez que voto pela manutenção da decisão recorrida (artigo 6º c/c artigo 9º do 
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cpc/2015). ex positis, nego provimento ao agravo interno. É como voto. (...)” (stF ag. reg recl. 
22.015. min. rel. Luiz Fux.  julgado em 30.09.2016. disponível em:    http://www.stf.jus.br/portal/
autenticacao/ sob o número 11924018)

Ressalte-se, pois, que apreciando matéria idêntica a objeto da Reclamação STF nº 22.012/RS, 
na Reclamação STF nº 25.015/RS, a 1ª Turma do STF, em acórdão da lavra do ministro Luis Fux, 
no oposto do entendimento adotado pela decisão monocrática proferida na Reclamação STF nº 
22.012/RS, declarou inexistir afronta ao decidido nas ADI nºs 4.425/DF e 4357/DF, nem usurpação 
de competência na declaração pela Justiça do Trabalho da aplicação do IPCA-E, inclusive, para fins 
de execução de crédito/débito trabalhista privado, decidindo que:

ademais, ao contrário do que afirma o agravante, o supremo tribunal Federal, no julgamento das 
adi 4.357 e 4.425, da minha relatoria, em momento algum determinou que “todas as execuções 
trabalhistas deverão observar, quanto ao índice de atualização monetária, a TR e, jamais, o IPCA-E”. 
trata-se de afirmação totalmente desvinculada da realidade e do julgamento apontado como 
paradigma. [...] nesse ponto, cumpre esclarecer no que consiste o decidido nas adi 4.357 e 4.425. 
ao julgar, em conjunto, as referidas ações, esta corte declarou que a atualização monetária dos 
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da cader-
neta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (cF, art. 5º, XXii) na medida em que 
é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão.

Segundo precedente – acórdão da 1ª Turma do STF derivado da Reclamação STF nº 23.644/RS, 
da lavra do ministro Luís Roberto Barroso– de 09.08.2016 – RCL 23.644/RS.

Na Reclamação STF Nº 23.644/RS, julgada pelo STF em 09.08.2016, cujo relator foi o ministro 
Luis Roberto Barroso, a 1ª Turma do STF, apreciando a reclamação que impugnou a aplicação pela 
Justiça do Trabalho do índice de correção monetária IPCA-E, no oposto do que entendeu a decisão 
monocrática, proferida na Reclamação STF nº 22.012/RS, proferiu acórdão em que declarou ine-
xistir afronta ao decidido nas ADI nºs 4.425/DF e 4357/DF, nem usurpação de competência do STF 
na declaração, pela Justiça do Trabalho da aplicação do IPCA-E, inclusive, para fins de execução de 
crédito/débito trabalhista, decidindo que:

reLatÓrio o senHor ministro Luís roBerto Barroso (reLator): Trata-se de agravo regimen-
tal contra a seguinte decisão monocrática: “trata-se de reclamação em que se impugna decisão 
que afastou a incidência do art. 39 da Lei 8.177/91 do cálculo de correção monetária de débito 
trabalhista de empresa privada. transcrevo: “À apreciação. com a devida vênia do entendimen-
to de origem, não há falar em preclusão no caso em tela, visto que o exequente apresentou a 
inconformidade no quinquídio posterior à liberação do alvará (fl. 1464), ou seja, de modo hábil 
e tempestivo. considerando a existência de decisão judicial do stF declarando a inconsistência 
jurídica da adoção da tr como fator de atualização de débitos judiciais, bem como a exigência 
normativa de substituição desse índice por outro que reflita precisamente a desvalorização da 
moeda em nome da preservação do direito subjetivo do credor e da eficácia  das  decisões  judi-
ciais,  entende-se  que  o   índice para atualização monetária dos débitos trabalhistas na  fase de 
liquidação de sentença até 29-06-2009, deve ser a trd (Facdt) e, a partir de 30.6.2009, o ipca-e. 
porém, em se tratando de agravo de petição em que o exequente pretende a correção pelo inpc, 
índice  inferior ao do ipca-e, limitando o deferimento à pretensão recursal, é de dar provimento 
ao apelo para deferir a atualização monetária, desde 14/03/2013, pelo inpc. neste contexto, dá-
-se provimento ao agravo de petição do exequente”. a parte reclamante invoca os fundamen-
tos de decidir da rcl 22.012-mc, pela qual o min. dias toffoli suspendeu ordem de alteração da 
tabela Única para atualização e conversão dos débitos trabalhistas (Facdt) editada pelo csjt, 
que acabaria por atribuir eficácia erga omnes a controle difuso de constitucionalidade realizado 
pelo tst (autos nº 479- 60.2011.5.04.0231) – em que afastou-se a aplicação da tr como índice de 
correção monetária de débitos trabalhistas (art. 39 da Lei 8.177/90). assim, afirma que o órgão 
ora reclamado substitui-se ao stF, usurpando-lhe a competência para o controle concentrado de 
constitucionalidade. defende, ademais, a não incidência da tese firmada no julgamento de mé-
rito das adis 4.357 e 4.425 à correção monetária de débitos trabalhistas. a autoridade reclamada 
prestou as informações. a tentativa de citação da parte contrária, conforme endereço informado 
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nos autos de origem, restou frustrada (doc. 25). decido. dispenso a manifestação ministerial, 
em razão do caráter reiterado    da    matéria (ri/stF, art. 52, parágrafo único). dispenso, ade-
mais, a citação da parte contrária, em face da manifesta inviabilidade do pedido. como se 
sabe, o direito brasileiro adota o sistema misto de controle de constitucionalidade: por via de 
ação direta (em que a competência é concentrada) ou por via incidental (em que a com-
petência é difusa). no controle incidental brasileiro, todos os juízes possuem competência 
para a declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo no âmbito da resolução 
de um caso concreto, em que a alegação da inconstitucionalidade de uma norma figure como 
causa de pedir ou questão prejudicial à decisão sobre o pedido deduzido. dito isso, a questão 
trazida não se confunde com aquele objeto da rcl 22.012, apesar da semelhança da questão 
de fundo dos autos originários. com efeito, naquela reclamação discute- se a validade de alte-
ração da Facdt/csjt, que parece ter atribuído efeito erga omnes a no presente caso, porém, se 
impugna regular controle difuso realizado por órgão jurisdicional. É dizer, o órgão reclamado, 
com base em tese firmada pelo stF no julgamento de mérito das adis 4.357 e 4.425, afirmou 
a inconstitucionalidade do uso da tr como índice de correção monetária dos débitos traba-
lhistas (art. 39 da Lei nº 8.177/91), controle difuso de constitucionalidade. correta ou não a 
decisão, ela não usurpou a competência do stF no caso. assim, o provimento deve ser impug-
nado por via recursal própria, sendo inadmissível sua revisão em sede de reclamação. diante 
do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do ri/stF, nego seguimento à reclamação. sem 
honorários, porquanto não citada a parte contrária. publique-se. (stF ag. reg. recl. 23.644. 
min. rel. roberto Barroso. julgado em 09.08.2016. disponível em:  http://www.stf.jus.br/por-
tal/autenticacao/sob o número 11512987).

Impende destacar e reiterar, assim, que apreciando matéria idêntica, em outra Reclama-
ção nº 23.644/RS, a 1ª Turma do STF, em acórdão da lavra do ministro Luis Roberto Barroso, no 
oposto do entendimento adotado pela decisão monocrática proferida na Reclamação STF nº 
22.012/RS, em acórdão unânime declarou inexistir usurpação de competência na declaração, 
pela Justiça do Trabalho, de inconstitucionalidade do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, com base 
na tese firmada no julgamento de mérito das ADI nºs 4.357 e 4.425 e aplicação do IPCA-E para 
atualização dos créditos/débitos laborais que:

como se sabe, o direito brasileiro adota o sistema misto de controle de constitucionalidade: 
por via de ação direta (em que a competência é concentrada) ou por via incidental (em que a 
competência é difusa). no controle incidental brasileiro, todos os juízes possuem competên-
cia para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no âmbito da resolução 
de um caso concreto, em que a alegação da inconstitucionalidade de uma norma figure como 
causa de pedir ou questão prejudicial à decisão sobre o pedido deduzido. dito isso, a questão 
trazida não se confunde com aquele objeto da rcl 22.012, apesar da semelhança da questão 
de fundo dos autos originários. com efeito, naquela reclamação discute-se a validade de alte-
ração da Facdt/csjt, que parece ter atribuído efeito erga omnes a controle difuso de constitu-
cionalidade. no presente caso, porém, se impugna regular controle difuso realizado por órgão 
jurisdicional. É dizer, o órgão reclamado, com base em tese firmada pelo stF no julgamento de 
mérito das adis 4.357 e 4.425, afirmou a inconstitucionalidade do uso da tr como índice de 
correção monetária dos débitos trabalhistas (art. 39 da Lei nº 8.177/91). correta ou não a deci-
são, ela não usurpou a competência do stF no caso. assim, o provimento deve ser impugnado 
por via recursal própria, sendo inadmissível sua revisão em sede de reclamação.

Terceiro precedente – acórdão da Segunda Turma do STF derivado da Reclamação STF nº 
23.655/RS, da lavra do ministro Teori Zavascki – de 14.10.2016 – RCL 23.655/RS.

Ainda na Reclamação STF Nº 23.655/RS, julgada pela 2ª Turma do STF, em 14.10.2016, cujo 
relator foi o ministro Teori Zavascki, a 2ª Turma do STF apreciou a reclamação impugnando a 
aplicação pela Justiça do Trabalho do índice de correção monetária IPCA-E, no oposto do que 
entendeu a decisão monocrática proferida na Reclamação 22.012/RS, em acórdão, unânime, 
declarou inexistir afronta e nem usurpação de competência do STF diante da declaração, pela 
Justiça do Trabalho, da aplicação do IPCA-E, inclusive, para fins de execução de crédito/débito 
trabalhista, decidindo que:

 http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/
 http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/
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o senHor ministro teori ZavascKi (reLator): trata-se de agravo regimental contra decisão que 
negou seguimento ao pedido em razão da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o 
paradigma invocado – daí a manutenção do acórdão reclamado que, em sede de cumprimento de 
sentença, excluiu o inpc como índice de atualização de débitos trabalhista e determinou, a partir de 
30/6/2009, a correção do débito pelo ipca-e. sustenta a parte agravante, em síntese, a conformida-
de da hipótese dos autos com a decisão liminar proferida na rcl 22.012, pois: (a) a sua pretensão é a 
de afastar a aplicação do ipca-e a débitos trabalhistas e, no apontado paradigma, houve suspensão 
erga omnes da decisão do csjt que determinara a incidência desse parâmetro de correção monetá-
ria em substituição à taxa referencial diária; e (b) os equívocos na argumentação do trt da 4ª re-
gião seriam similares aos do tst, uma vez que a premissa de ambos é a de não discriminar os débitos 
trabalhistas da hipótese submetida ao supremo tribunal Federal nas adis 4.357/dF e  4.425/dF (dí-
vidas da Fazenda pública). É o relatório. v o t o o senHor ministro teori ZavascKi (reLator): 1. 
inicialmente, cumpre rememorar que, anteriormente à decisão agravada, a presidência desta corte 
não acatou a proposta desta relatoria de remessa dos autos ao min. dias toffoli, que estaria preven-
to em razão do decidido na rcl  22.012 mc. para tanto, ponderou o min. ricardo Lewandowski, então 
presidente, o seguinte: (…) conforme apontado pelo ministro teori Zavascki, o reclamante suscita 
desrespeito a autoridade da decisão proferida nos autos da rcl 22.012-mc/rs, de relatoria do minis-
tro dias toffoli.  muito bem. compulsando os autos da referida reclamação, é possível constatar que 
a segunda parte dispositiva da liminar deferida é dotada de efeito erga omnes, pois suspendeu a 
aplicação da tabela única de correção monetária do conselho superior da justiça do trabalho – 
csjt. entendeu o ministro relator que a tabela “possui caráter normativo geral, ou seja, tem o condão 
de esvaziar a força normativa da expressão ‘equivalentes à trd’ contida no ‘caput’ do art. 39 da Lei nº 
8.177/91, orientando todas as execuções na Justiça do Trabalho, razão pela qual assento a presença do 
requisito do ‘periculum in’ mora para o deferimento do pedido cautelar formulado” (grifos nossos). o 
artigo 70, caput, do ristF possui regramento expresso no sentido de que a reclamação será distribu-
ída ao mesmo relator que tiver apreciado o mérito da ação principal, in verbis: “Art. 70. Será distribuí-
da ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de de-
cisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. por sua vez o § 1º do artigo 70 do regimento interno do 
stF determina que “será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o 
descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, o que se dá na es-
pécie. isso posto, determino o retorno dos autos ao gabinete do ministro teori Zavascki, nos termos 
do art. 70, § 1º, do ristF (doc. 15). 2. quanto à decisão agravada, o seu teor é o seguinte: trata-se de 
reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão do tribunal regional do trabalho da 4ª região 
que, em sede de cumprimento de sentença, deu provimento a agravo de petição para excluir o INPC 
como índice de atualização de débitos trabalhistas e determinar que os débitos trabalhistas devem ser 
corrigidos a partir de 30.06.2009 pelo IPCA-E (doc. 11, fl. 8). argumenta o reclamante, em síntese, que 
(a) em sede de incidente de inconstitucionalidade, o tribunal superior do trabalho declarou a in-
constitucionalidade por arrastamento do termo equivalentes à TRD (art. 39 da Lei 8.177/91) e fixou o 
índice de preços ao consumidor amplo especial (ipca-e) como fator de atualização monetária a 
partir de 30/6/2009; (b) na rcl 22.012, houve deferimento de liminar, com a suspensão de referida 
determinação e da tabela única editada pelo CSJT em atenção a ordem nela contida (rel. min. dias 
toffoli, dje de 16/10/2015); (c) o ato reclamado contraria essa ordem e não há outros meios impug-
nativos, haja vista a preclusão da decisão proferida em embargos à execução naqueles autos (doc. 
5, fls. 12 e doc. 8, fl. 3); (d) submeteu a mesma irresignação ao tst por meio de recurso de revista 
(doc. 1; fl. 4); (e) apesar de o conselho superior da justiça do trabalho modificar sua tabela única nos 
termos da cautelar, o acórdão reclamado se respaldou na oj transitória n. 1, do trt4, que contém 
disposição similar à da determinação do tst suspensa. ao final, pede a cassação do acórdão, com o 
restabelecimento dos cálculos. 2 o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza consti-
tucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para pre-
servação da competência do tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, i, l , 
cF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 
103-a, § 3º, cF/88).  É da jurisprudência da corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao 
conteúdo das suas decisões:  (...) os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que 
se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do supremo tribunal Federal hão de se ajustar, com 
exatidão e pertinência, aos julgamentos desta suprema corte invocados como paradigmas de con-
fronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da 
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deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste tribunal 
(rcl 6534-agr, rel. min. celso de mello, pleno, dje de 17.10.2008, ementário 2337-1).  no caso, 
há ausência de correlação entre a decisão apontada como paradigma e o ato reclamado. É que 
na rcl 22.012, foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e da tabela única 
editada pelo CSJT em atenção a ordem nela contida, sem prejuízo do regular trâmite da Ação Traba-
lhista nº 0000479-60.2011.5.04.0231, inclusive prazos recursais. por outro lado, o acórdão impug-
nado, no ponto, tem o seguinte teor:  […] considerando a existência de decisão judicial do stF 
declarando a inconsistência jurídica da adoção da tr como fator de atualização de débitos judi-
ciais, bem como a exigência normativa de substituição desse índice por outro que reflita preci-
samente a desvalorização da moeda em nome da preservação do direito subjetivo do credor e 
da  eficácia das decisões judiciais, entende-se que o índice para atualização monetária dos débi-
tos trabalhistas na fase de liquidação de sentença até 29.6.2009, deve ser a trd (Facdt) e, a 
partir de 30.6.2009, o ipca-e. neste contexto, dá-se provimento ao agravo de petição para ex-
cluir o inpc como índice de atualização de débitos trabalhistas e determinar que os débitos 
trabalhistas devem ser corrigidos a partir de 30.06.2009, pelo ipca-e.´  com efeito, o trt da 4ª 
região não invocou o decidido na arguição de inconstitucionalidade no processo 
000047960.2011.5.04.0231 para determinar a incidência do ipca-e, daí porque não está presen-
te a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado pela parte recla-
mante.  as razões recursais não conseguem infirmar esses fundamentos. com efeito, se o ato 
reclamado não invocou o julgado do tst cujos efeitos foram suspensos pela decisão indicada 
como paradigma, não há a necessária estrita aderência para o cabimento da reclamação. 3. 
diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto. 4 eXtrato de ata aG.reG. 
na recLamaçÃo 23.655 proced.: rio Grande do suL reLator: min. teori ZavascKi aGte.
(s): Banco Bradesco s/a adv.(a/s): GisaLdo do nascimento pereira (008971/dF) e 
outro(a/s) aGdo.(a/s): mara reGina urBano da siLva adv.(a/s): carLos norBerto Bar-
Bosa dos santos (26354/rs) e outro(a/s) intdo.(a/s): triBunaL reGionaL do traBaLHo 
da 4ª reGiÃo adv.(a/s): sem representaçÃo nos autos decisão: a turma, por unanimidade, 
negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. impedido o senhor 
ministro dias toffoli. 2ª turma, sessão virtual de 7 a 13.10.2016. composição: ministros Gilmar 
mendes (presidente), celso de mello, ricardo Lewandowski, dias toffoli e teori Zavascki.

a tr e as violações do direito de ProPriedade (inciso xxii do art. 5º da cF), 
da coisa julgada (inciso xxxvi do art. 5º da cF) e da isonomia 

(caPut do art. 5º da cF) 

Tal violação decorrente da correção pela TR não reflete a variação da taxa inflacionária, 
acarretando perdas crescentes do crédito do trabalhador, atentando contra o direito de proprie-
dade e a isonomia, garantidos constitucionalmente.

Observe-se que a título exemplificativo, R$ 1.000,00 no período de 01.01.2000 à 31.12.2016, 
corrigido pela TR importaria ao final o valor de R$ 1.336,95. Ou seja, um acréscimo de 33,69% no 
período de 17 anos, conforme o cálculo abaixo extraído do site do Bacen:
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Já o mesmo valor corrigido no mesmo período (01.01.2000 a 31.12.2016), porém pelo IPCA-E, 
importaria ao final o valor de R$3.007,31. Ou seja, um acréscimo de 200,73% no período de 17 anos, 
conforme o cálculo abaixo extraído do site do Bacen:

 

Como pode-se observar, os cálculos foram extraídos no site do próprio Banco Central do Brasil.

 

No gráfico acima a correção pela TR apresenta correção de apenas 33,69% no lapso de 17 anos. 
Ou seja, a TR não conseguiu recompor a inflação ao longo do tempo quer era de 200,73%.
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outros Fundamentos que Podem ser invocados Pela justiça do trabalho 
Para a aPlicação da recomPosição inFlacionária

 
Dispõem o caput e o § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, que:

art. 39. os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empre-
gador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença 
normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à trd acumulada no 
período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
§ 1° aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela justiça do trabalho ou decor-
rentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições 
homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora 
previstos no caput juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória 
e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação. 

Por conseguinte, a rigor, nem o caput e tampouco o § 1º do art. 39 da Lei nº 8.177/1991 
tratam de correção monetária, apenas disciplinam juros de mora, que deverão observar a TRD 
desde o vencimento da obrigação, mais 1% a partir da distribuição da ação.

Desse modo, na realidade, a Lei nº 8.177/1991 é omissa no que diz respeito a correção mo-
netária dos processos trabalhistas.

 Daí ser aplicável a regra do art. 15 do novo CPC, a qual estabelece que “Na ausência de 
normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.

Por consequência, é aplicável o disposto no § 1º do art. 322 do CPC/2015, o qual determina 
que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária [...]”.

Por conseguinte, é possível se deferir a aplicação da correção monetária a observância do 
índice de atualização monetária aplicável aos processos civis, podendo ser o IGPM-GV, INPC-
-IBGE, IPCA-E, ou outro compatível com a inflação efetiva do período, por força do disposto no 
art. 15 c/c art. 325 do CPC.

Perdas e danos e indeniZação suPlementar

Dispõe o art. 402 do CCB que “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas 
e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente 
deixou de lucrar”.

Expressamente estabelece o art. 404 do Código Civil Brasileiro que “As perdas e danos, nas 
obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária, segundo índi-
ces oficias, regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas, honorários advocatícios, sem 
prejuízo da pena convencional”. 

E, ainda, destaque-se o § único do art. 404 do CCB, o qual determina que “Provado que os 
juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder 
ao credor indenização suplementar.

Por conseguinte, é possível invocar como fundamento a indenização por perdas e danos 
(dano emergente e lucros cessantes) cumulada com indenização suplementar, pela corrosão 
inflacionária dos direitos trabalhistas não pagos em decorrente de inadimplemento ou ato ilíci-
to patronal, com a observância do índice inflacionário, do período do inadimplemento da obri-
gação até o seu efetivo pagamento em juízo, adotando-se o índice que melhor reflita a inflação 
do período, podendo ser o IGPM-GV, INPC-IBGE, IPCA-E ou outro compatível com a inflação 
efetiva do período.

conclusão

Do exposto, conclui-se ser equivocado o entendimento da liminar proferida na Recla-
mação STF nº 22.012/RS. Isto porque, conforme ampla e exaustivamente demonstrado, não 
ocorreu e não há a menor hipótese ou possibilidade de a decisão do Plenário do TST, objeto 
da Reclamação STF nº 22.012/RS ter em qualquer medida usurpado ou limitado a cognição 
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da matéria/questão constitucional do STF, nos termos do que dispõe o inciso II do § 3º do art. 
1035, os §§ 4º, 5º e 6º do art. 1036 e os incisos I e III do art. 1037 do NCPC c/c os §§ 13 e 14 do art. 
896 da CLT.

Aliás, esta conclusão está em conformidade com os precedentes do próprio STF, conforme se 
constata do já decidido pela 1ª e 2ª Turmas do STF nas Reclamações STF nºs 25.015/RS, 23.644/RS 
e 23.655/RS, respectivamente, da lavra dos ilustres ministros Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Teori 
Zavascki. Precedentes esses claramente em contraste e no oposto do que foi decidido pela decisão 
monocrática (proferida pelo ilustre ministro Dias Táffoli na Reclamação 22.012/RS).

Do exposto, ainda concluímos ser equivocado o entendimento que passou a se fixar na Justiça 
do Trabalho sobre a impossibilidade da aplicação do IPCA-E para atualização dos créditos/débitos 
trabalhistas, bem como em torno da real extensão e o efeito da liminar proferida na Reclamação 
STF nº 22.012/RS.

Isto porque o Supremo Tribunal Federal em nenhum momento proibiu a aplicação do IPCA-E 
para fins de atualização dos créditos/débitos trabalhistas. Ao contrário, conforme se constata do 
decidido pela 1ª e 2ª Turmas do STF nas Reclamações STF nºs 25.015/RS, 23.644/RS e 23.655/RS, 
respectivamente, da lavra dos ministros Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Teori Zavascki. 

Além disso, nas Reclamações STF nºs 25.015/RS, 23.644/RS e 23.655/RS, a 1ª e a 2ª Turmas do 
Supremo Tribunal Federal declararam, em contraste e no oposto do que foi decidido pela decisão 
monocrática (proferida pelo Ministro Dias Tóffoli) na Reclamação 22.012/RS, que a determina-
ção da aplicação do IPCA-E, pela Justiça do Trabalho, para fim de atualização dos créditos/débi-
tos trabalhistas não configurava usurpação de competência do STF e nem afronta a nenhuma de 
suas decisões.

Nas mencionadas Reclamações STF nºs 25.015/RS, 23.644/RS e 23.655/RS, a 1ª e a 2ª Turmas 
do Supremo Tribunal Federal declararam que a concessão, pela Justiça Laboral, da aplicação do 
IPCA-E para atualização dos créditos/débitos trabalhistas não configuraria sequer ofensa a decisão 
monocrática proferida pelo ministro Dias Toffoli na Reclamação STF nº 22.012/RS – e, por conse-
quência, tampouco a Reclamação STF nº 23.035/RS, bastando que se tivesse adotado outro funda-
mento qualquer, e que não se invocasse o decidido (ou a decisão do Plenário do TST) na arguição 
de inconstitucionalidade no processo nº 00047960.2011.5.04.0231.

O “obter dictum” que, no nosso sentir, pode ser extraído dos julgamentos das Reclamações 
STF nºs 25.015/RS, 23.644/RS e 23.655/RS é no sentido de que a aplicação do IPCA-E, pela Justiça 
do Trabalho, igualmente, se prestaria a dar densidade ao direito de propriedade e ao princípio da 
isonomia garantidos constitucionalmente.

A negativa da atualização monetária do crédito trabalhista priva o autor da utilidade econô-
mica que o adimplemento do seu direito poderia propiciar-lhe se não tivesse havido o descumpri-
mento da lei ou da obrigação, causando prejuízo ao credor por ser obrigado a se utilizar da tutela 
jurisdicional para obter a satisfação da sua pretensão e gerando enriquecimento sem causa ao de-
vedor que se beneficia da demora do curso do processo.

E, pior, acaba por impor um aumento do ciclo vicioso na esfera trabalhista, posto que estimula 
o descumprimento da lei trabalhista e retarda a satisfação da prestação jurisdicional da Justiça do 
Trabalho, que, a despeito de lidar com o bem maior do nosso ordenamento (a pessoa humana) e 
o crédito de maior dignidade (crédito trabalhista), se apequena como Poder, ao se tornar o único 
ramo do Poder Judiciário que não dá cumprimento ao princípio chiovendiano: “de proporcionar 
a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter”, ao não 
conferir a efetiva recomposição das perdas inflacionária ao demandante.

Toda essa análise é fundamental justamente no momento que surgem propostas da prevalência 
dos acordos coletivos sobre a lei e a Constituição e ao princípio da proibição do retrocesso social.

De fato, não se pode legitimamente pretender a prevalência do negociado sobre o legislado num 
pais onde os trabalhadores sequer conseguem que o Poder Judiciário lhes garanta a efetiva recompo-
sição das perdas inflacionária do seu crédito decorrente da demora da tutela jurisdicional.  
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DOUTRINA

Contrato de parceria 
em salão de beleza
POR GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA
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“Além da necessidade de serem observados os requisitos formais 
do mencionado contrato de parceria, deve prevalecer o princípio da 
primazia da realidade, inerente ao Direito do Trabalho. Cabe, portanto, 
acompanhar a aplicação prática dessa novidade legislativa, não se 
admitindo desvirtuamentos que pretendam afastar a formalização de 
autênticos contratos de trabalho, no caso, em atividades envolvendo 
os salões de beleza e os respectivos profissionais.”

A 
Lei nº 13.352, de 27 de outubro de 2016, alterou a Lei nº 12.592/2012, para dispor sobre 
o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, 
barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador e pessoas jurídicas 
registradas como salão de beleza. O mencionado diploma legal entrou em vigor 90 dias 

após a sua publicação oficial, ocorrida em 28.10.2016.
Desse modo, os salões de beleza podem celebrar contratos de parceria, por escrito, com os pro-

fissionais que desempenham as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicu-
re, depilador e maquiador (art. 1º-A da Lei nº 12.592/2012, acrescentado pela Lei nº 13.352/2016).

Os estabelecimentos e os profissionais mencionados são denominados salão-parceiro e pro-
fissional-parceiro, respectivamente, para todos os efeitos jurídicos.

O salão-parceiro é responsável pela centralização dos pagamentos e recebimentos decorren-
tes das atividades de prestação de serviços de beleza realizadas pelo profissional-parceiro.

O salão-parceiro deve realizar a retenção de sua cota-parte percentual, fixada no contrato de par-
ceria, bem como dos valores de recolhimento de tributos e contribuições sociais e previdenciárias 
devidos pelo profissional-parceiro incidentes sobre a cota-parte que a este couber na parceria.

A cota-parte retida pelo salão-parceiro deve ocorrer a título de atividade de aluguel de bens 
móveis e de utensílios para o desempenho das atividades de serviços de beleza e/ou a título de 
serviços de gestão, de apoio administrativo, de escritório, de cobrança e de recebimentos de valores 
transitórios recebidos de clientes das atividades de serviços de beleza.

A cota-parte destinada ao profissional-parceiro, por sua vez, deve ocorrer a título de atividades 
de prestação de serviços de beleza.

A cota-parte destinada ao profissional-parceiro não será considerada para o cômputo da re-
ceita bruta do salão-parceiro ainda que adotado sistema de emissão de nota fiscal unificada ao 
consumidor.

No mesmo sentido, o art. 13, § 1º-A, da Lei Complementar nº 123/2006, acrescentado pela 
recente Lei Complementar nº 155/2016, prevê que os valores repassados aos profissionais de que 
trata a Lei nº 12.592/2012, contratados por meio de parceria, nos termos da legislação civil, não 
integrarão a receita bruta da empresa contratante para fins de tributação, cabendo ao contratante 
a retenção e o recolhimento dos tributos devidos pelo contratado.

Cabe frisar que o profissional-parceiro não pode assumir as responsabilidades e obrigações de-
correntes da administração da pessoa jurídica do salão-parceiro de ordens contábil, fiscal, trabalhista 
e previdenciária incidentes, ou quaisquer outras relativas ao funcionamento do negócio.

Esclareça-se que os profissionais-parceiros podem ser qualificados, perante as autoridades fa-
zendárias, como pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais.

O mencionado contrato de parceria deve ser firmado entre as partes, mediante ato escrito, ho-
mologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral e, na ausência desses, pelo órgão local 
competente do Ministério do Trabalho, perante duas testemunhas.

O profissional-parceiro, mesmo que inscrito como pessoa jurídica, deve ser assistido pelo seu 
sindicato de categoria profissional e, na ausência deste, pelo órgão local competente do Ministério 
do Trabalho.

São cláusulas obrigatórias do referido contrato de parceria as que estabeleçam:
a) percentual das retenções pelo salão-parceiro dos valores recebidos por cada serviço presta-

do pelo profissional-parceiro;
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b) obrigação, por parte do salão-parceiro, de retenção e de recolhimento dos tributos e 
contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional-parceiro em decorrên-
cia da atividade deste na parceria;

c) condições e periodicidade do pagamento do profissional-parceiro, por tipo de serviço 
oferecido;

d) direitos do profissional-parceiro quanto ao uso de bens materiais necessários ao desem-
penho das atividades profissionais, bem como sobre o acesso e circulação nas depen-
dências do estabelecimento;

e) possibilidade de rescisão unilateral do contrato, no caso de não subsistir interesse na 
sua continuidade, mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 dias;

f) responsabilidades de ambas as partes com a manutenção e higiene de materiais e equipa-
mentos, das condições de funcionamento do negócio e do bom atendimento dos clientes;

g) obrigação, por parte do profissional-parceiro, de manutenção da regularidade de sua 
inscrição perante as autoridades fazendárias.

O profissional-parceiro não terá relação de emprego ou de sociedade com o salão-parceiro 
enquanto perdurar a relação de parceria tratada na Lei nº 12.592/2012 e modificada pela Lei nº 
13.352/2016.

Como se pode notar, segundo o critério legal, a relação jurídica em questão, em tese, envol-
ve prestação de serviço de natureza autônoma.

Observa-se, na verdade, a nítida influência da teoria da parassubordinação, em que a ativi-
dade é realizada de forma coordenada, ou seja, em regime de colaboração entre o profissional 
autônomo e o ente tomador, presentes a continuidade e certa pessoalidade1.

Mesmo com essa coordenação, salvo hipótese de fraude, o trabalho é exercido pelo profis-
sional (que exerce a atividade de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depila-
dor e maquiador) por conta própria, isto é, sem a sujeição aos poderes de organização, controle 
e disciplinar da pessoa jurídica (registrada como salão de beleza), por não ser empregador.

Ao salão-parceiro cabe a preservação e a manutenção das adequadas condições de trabalho 
do profissional-parceiro, especialmente quanto aos seus equipamentos e instalações, possibilitan-
do as condições adequadas ao cumprimento das normas de segurança e saúde estabelecidas no 
art. 4º da Lei nº 12.592/2012, ao prever que os profissionais de que trata esse diploma legal devem 
obedecer às normas sanitárias, efetuando a esterilização de materiais e utensílios utilizados no 
atendimento a seus clientes (art. 1º-B da Lei nº 12.592/2012, acrescentado pela Lei nº 13.352/2016).

Entretanto, configura-se vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o 
profissional-parceiro quando: não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita na 
Lei nº 12.592/2012 e modificada pela Lei nº 13.352/2016; o profissional-parceiro desempenhar 
funções diferentes das descritas no contrato de parceria (art. 1º-C da Lei nº 12.592/2012, acres-
centado pela Lei nº 13.352/2016).

Em verdade, além da necessidade de serem observados os requisitos formais do mencio-
nado contrato de parceria, deve prevalecer o princípio da primazia da realidade, inerente ao 
Direito do Trabalho.

Com isso, se presentes os elementos da relação de emprego, com destaque à subordinação, 
esta deve ser reconhecida, nos termos dos arts. 9º e 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Tanto é assim que o processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas rege-
-se pelo disposto no Título VII da CLT (art. 1º-D da Lei nº 12.592/2012, acrescentado pela Lei nº 
13.352/2016).

Cabe, portanto, acompanhar a aplicação prática dessa novidade legislativa, não se admi-
tindo desvirtuamentos que pretendam afastar a formalização de autênticos contratos de tra-
balho, no caso, em atividades envolvendo os salões de beleza e os respectivos profissionais.  

noTa
1 Cf. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. p. 337-338.
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consultor jurídico. Foi juiz do Trabalho das 2ª, 8ª e 24ª Regiões, ex-procurador do Trabalho do Ministério Público da União e  
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N
o sistema jurídico brasileiro, a aprendizagem é uma modalidade especial de 
contrato de trabalho, ajustado por escrito e por prazo determinado (máximo 
de dois anos), em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 
quatorze e menor de vinte e quatro anos inscrito em programa de aprendiza-

gem uma formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento 
físico, moral e psicológico. De outro lado, ao aprendiz cabe executar com zelo e diligência 
as incumbências necessárias a essa formação, que se caracteriza por atividades teóricas e 
práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, desenvolvidas no ambiente 
de trabalho.

A sua previsão legal está no art. 428 e seguintes da CLT, os quais passaram por modifica-
ções advindas da Lei nº 10.097/2000, a chamada Lei do Aprendiz, a qual foi modificada pela 
Medida Provisória nº 251/2005, convertida na Lei nº 11.180/2005, que instituiu o Projeto Es-
cola de Fábrica, autorizando a concessão de bolsas a estudantes do Programa Universidade 
para Todos (Prouni).

Todas as empresas, de qualquer segmento econômico, estão obrigadas a empregar e ma-
tricular, nos cursos de aprendizagem dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, de 5% a 15% 
de aprendizes.

O art. 429, caput, da CLT, ressalva que o número de aprendizes equivalente a 5%, no míni-
mo, e 15%, no máximo, é calculado em relação ao número de trabalhadores em cada estabeleci-
mento cujas funções demandem formação profissional.

O cálculo destes percentuais mínimo e máximo vale para cada um dos estabelecimentos da 
empresa e tem por base as funções que demandam formação profissional.

A Lei nº 13.420, de 13 de março de 2017, a mais recente alteração da legislação aplicável ao 
aprendiz, alterou dispositivos da CLT para incentivar a formação técnico-profissional de adoles-
centes e jovens em áreas relacionadas à gestão e à prática de atividades desportivas.

Na redação anterior à Lei nº 13.420, o contrato de aprendizagem poderia se dar entre a em-
presa e o aprendiz (art. 429 – Serviço Nacional de Aprendizagem – “Sistema S”) ou pelas escolas 

POR FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, JOUBERTO DE QUADROS PESSOA CAVALCANTE e LETÍCIA COSTA mOTA

“De acordo com o art. 431, caput, da CLT, a contratação do aprendiz 
pelas entidades mencionadas nos incisos I a III do art. 430 não 
gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços. 
Contudo, nada obsta que possa ser reconhecida a responsabilidade 
subsidiária da empresa tomadora caso a entidade não pague os 
direitos trabalhistas do aprendiz. Trata-se da aplicação da Súmula 
331, IV, do TST, visto que há um contrato de prestação de serviços 
entre a entidade prestadora e a tomadora, configurando-se, assim, 
uma relação triangular análoga à terceirização.”
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técnicas de educação e entidades sem fins lucrativos que tivessem por objetivo a assistência ao 
adolescente e à educação profissional (arts. 430 e 431). 

Na primeira hipótese, tratava-se da aprendizagem típica, com o surgimento do contrato de 
trabalho especial (aprendiz) entre a empresa e o aprendiz. 

Na segunda hipótese, tinha-se a formulação do vínculo entre o menor e a entidade sem fins 
lucrativos que tivessem por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional, além 
de empresa tomadora na qual o menor prestasse os serviços. 

Com a Lei nº 13.420/2017 foi incluído o inciso III ao art. 430 da CLT, que passou a prever que, 
além das escolas técnicas de educação e entidades sem fins lucrativos, “as entidades de prática 
desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos Sistemas de 
Desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

O autor do Projeto de Lei nº 742/2011, que deu origem à lei, o deputado federal André Fi-
gueiredo, justificou a inclusão das entidades de prática desportiva, tendo “[...] como foco a pro-
moção da democratização do acesso ao esporte por adolescentes de baixa renda e a formação 
de quadros profissionais que deverão atuar nas atividades de preparação e suporte aos grandes 
eventos esportivos”.

Com a nova lei, caso os serviços de aprendizagem não forneçam a quantidade de cursos ou va-
gas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, os aprendizes terão a opção de fazer 
cursos em outras instituições além dos Serviços Nacionais de Aprendizagem e nas escolas técnicas 
e entidades sem fins lucrativos, já autorizadas desde 2000 (Lei nº 10.097, a qual incluiu os incisos I e 
II ao art. 430 da CLT), nas entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sis-
tema Nacional do Desporto, as quais podem agora cadastrar seus programas pedagógicos e serem 
reconhecidas como entidades habilitadas no Cadastro Nacional da Aprendizagem do Ministério do 
Trabalho e Emprego, ofertando cursos na área do esporte e afins.

Para que esses cursos recebam matrículas de empregadores, independente da área econômica 
a que estejam vinculados, e estes tenham a garantia de que os contratos serão considerados parte de 
sua obrigação legal de contratação de aprendizes, de modo a atender o percentual previsto no art. 
429 da CLT, é permitido que a empresa contratante possa destinar sua cota à formação de atletas.

A inclusão dos §§ 3º e 4º ao art. 430 da CLT confere às entidades de prática desportiva igualda-
de de tratamento em relação às entidades sem fins lucrativos mencionadas no inciso II do referido 
dispositivo legal, obrigando-as a cadastrar os cursos, turmas e aprendizes, a fim de manter o con-
trole de qualidade realizado pelo Ministério do Trabalho.

De acordo com o art. 431, caput, da CLT, a contratação do aprendiz pelas entidades mencio-
nadas nos incisos I a III do art. 430 não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos ser-
viços. Contudo, nada obsta que possa ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da empresa 
tomadora caso a entidade não pague os direitos trabalhistas do aprendiz. Trata-se da aplicação da 
Súmula 331, IV, do TST, visto que há um contrato de prestação de serviços entre a entidade presta-
dora e a tomadora, configurando-se, assim, uma relação triangular análoga à terceirização. 

Em que pese o Projeto de Lei que deu origem à Lei nº 13.420/17, elaborado em 2011, com vistas 
a atender à demanda de profissionais para os eventos esportivos sediados no Brasil nos anos de 
2014 e 2016 (Copa do Mundo e Olimpíadas) ter sido vetado parcialmente em relação à alocação de 
aprendizes em atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações es-
portivas por colidir com a proibição dessas atividades de construção a menores de 18 anos, não se 
pode deixar de reconhecer que a alteração legislativa incentivará a formação técnico-profissional 
de adolescentes e jovens em áreas desportivas.  
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10 razões para tornar 
inconstitucional a lei da 
terceirização irrestrita

POR  GERARDO ALVES LImA FILhO
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F
oi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.302/1998, que autoriza 
ampla terceirização tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. O presi-
dente da República sancionou a nova lei com apenas três vetos. O primeiro veto à Lei 
nº 13.429/2017  recusou a possibilidade de prorrogação do prazo de 270 dias dos con-

tratos temporários ou de experiência (art. 10), enquanto os outros dois retiraram os artigos 11 
e 12 em razão de repetirem comandos normativos já explicitados no art. 7º da Carta Magna.

Assim, esse é um momento crucial para o aprofundamento dos debates acerca da constitu-
cionalidade ou não da Lei nº 13.429/2017, bem como da sua eventual contrariedade ao interesse 
público. Para tanto, é imprescindível a compreensão do que foi estabelecido no Pacto Político de 
1988, no que tange aos direitos do trabalhador.

Analisaremos a nova lei sob a perspectiva do sistema protetivo consagrado no legado dei-
xado pela Assembleia Nacional Constituinte para o trabalhador. Isso porque o art. 1º, IV, que 
trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, aponta como um dos seus princípios 
fundantes “os valores sociais do trabalho”. Já os arts. 6º a 11 da Carta Magna elencam o trabalho 
como um direito social básico e arrolam diversos outros direitos dos trabalhadores de naturezas 
individual e coletiva.

Além disso, como uma demonstração cabal do compromisso com os direitos do trabalhador, 
o constituinte ainda manteve uma Justiça Especializada (Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais 
Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho, conforme o art. 111) para processar e julgar as causas 
envolvendo as relações trabalhistas. Do mesmo modo, a CF previu a existência do Ministério Públi-
co do Trabalho para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas. A preocupação foi tamanha 
com esse tema que o poder de legislar sobre matéria trabalhista foi reservado privativamente à 
União Federal, a qual ficou com a competência de realizar, organizar, manter e executar a inspeção 
do trabalho.

No núcleo estruturante do capítulo da ordem econômica da CF, contido no art. 170, mais uma 
vez o trabalho recebe posição de destaque. Em um texto condensador dos valores da organização 
da economia no Brasil, o primeiro princípio citado pelo constituinte é o da “valorização do trabalho 
humano”. Acrescente-se que esse dispositivo expressamente faz referência ao objetivo da ordem 
econômica de garantir a todos existência digna e estabelece ainda que essa finalidade será realiza-
da “conforme os ditames da justiça social”.

Já nos termos do art. 186 da CF, a função social da propriedade apenas é atendida quando 
ocorrer o respeito aos direitos trabalhistas. Inclusive, o trabalho constitui um dos pressupostos 
para a usucapião, estabelecida no art. 191.

A seu turno, a ordem social da Constituição é inaugurada com o art. 193 afirmando, perempto-
riamente, que a sua base consiste no “primado do trabalho”. Acrescenta ainda este relevante dispo-
sitivo que o desiderato da ordem social repousa no “bem-estar e na justiça sociais”.

“A Justiça do Trabalho assume um papel fundamental como uma das 
últimas trincheiras na proteção dos direitos do trabalhador, por meio 
do estrito cumprimento da legislação trabalhista. O desafio está posto 
para o sistema do controle de constitucionalidade no Brasil, tanto 
político quanto jurisdicional, nos modelos concentrado e difuso. Há 
algum tempo que não se vê a aprovação de um projeto tão contrário 
ao espírito da Constituição de 1988. Agora, aguarda-se uma resposta à 
altura por parte dos juristas. A população clama por justiça!”
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Com relação à proteção da saúde do trabalhador, o art. 200, VIII, da CF estabelece que é 
atribuição do Sistema Único de Saúde a colaboração na proteção do meio ambiente, nele com-
preendido o ambiente de trabalho. Além disso, o sistema de Previdência Social é instituído com 
o escopo de proteger o trabalhador, principalmente quando não possuir condições de exercer 
suas atividades laborais. O § 10 do art. 201 ainda impõe a edição de lei para tratar da cobertura 
de risco de acidente de trabalho.

No âmbito da assistência social, o constituinte ainda deixou claro no art. 203, III, o seu 
objetivo de promover a integração da pessoa no mercado de trabalho. A educação no Brasil visa 
ao desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para 
o trabalho (art. 205), o que é reiterado no art. 214, que cuida do Plano Nacional de Educação.

Como forma de incentivar o desenvolvimento nacional, a CF, no art. 218 prevê meios e 
condições especiais de trabalho para os empregados das áreas de ciência, pesquisa, tecnologia 
e inovação. Além disso, assegura que esses trabalhadores perceberão ganhos em virtude da pro-
dutividade do seu trabalho.

O constituinte, ademais, estabeleceu o financiamento do seguro-desemprego pelo Progra-
ma de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP) no art. 239. Ressalte-se que o § 4º deste dispositivo ainda determina uma contribuição 
adicional para o empresário com rotatividade da força de trabalho superior ao do setor.

A proteção ao trabalho é tão relevante na Constituição Federal que o art. 243 impõe como 
sanção para a exploração de trabalho escravo a expropriação da propriedade urbana ou rural, 
sem qualquer indenização ao proprietário. O parágrafo único estende tal pena para todo bem de 
valor econômico apreendido em situação semelhante. Isso demonstra até mesmo a flexibilização 
do tradicional direito de propriedade em decorrência de grave violação da legislação trabalhista.

Enfim, esse é o arcabouço normativo da Constituição de 1988, o qual demonstra a preocu-
pação com a proteção ao trabalhador. Trata-se, portanto, do paradigma a ser utilizado para fins 
de aferição da constitucionalidade – ou não – da Lei nº 13.429/2017, recentemente sancionada 
pelo presidente da República, bem como da sua adequação ou inadequação ao interesse público.

De plano, com base nos dados apresentados em virtude da terceirização, percebe-se que 
sua inconstitucionalidade salta aos olhos. Isso porque, ao revés de promover a “valorização do 
trabalho”, como determinado pela Constituição, o modelo proposto pelo legislador infracons-
titucional precariza as relações de trabalho. Antes, contudo, de apontar as razões pelas quais 
se pode chegar a esse entendimento, faz-se necessário examinar o regime jurídico determina-
do pelo Constituinte para os servidores públicos, uma vez que a terceirização da forma como 
está na nova lei também poderá ser amplamente utilizada no serviço público. Aprofundemos  
essa análise.

Os arts. 37 a 42 da Constituição fixam as balizas para o desempenho de funções públicas, 
de maneira que a população brasileira tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Nesse 
sentido, o art. 37, II, estabelece a necessidade de aprovação em concurso público para ingresso 
em cargo ou emprego público. Com isso, observam-se os princípios da impessoalidade, mora-
lidade, eficiência, entre outros.

Quanto à disciplina jurídica dos servidores, o art. 39 impõe para os entes federados a ins-
tituição de regime jurídico único e plano de carreira para os seus servidores. Além disso, como 
uma das prerrogativas mais relevantes para que o ofício do servidor seja cumprido adequada-
mente, o art. 41 assegura a estabilidade para quem tenha mais de três anos de efetivo exercício.

Diferente do que possa parecer à primeira vista, tais regras especiais não são instituídas 
como um privilégio para o servidor. Trata-se de um mecanismo que permite a prática do ato ad-
ministrativo de maneira imparcial, mesmo contra autoridades, preservando a impessoalidade 
do serviço público e a aplicação da lei de forma isonômica para todos os cidadãos. A título de 
ilustração, um oficial de Justiça que não possuísse as prerrogativas de servidor público e fosse 
praticar um ato constritivo na residência de um ministro de Tribunal Superior em que atuassr, 
correria risco de demissão, ainda que se mantivesse estritamente dentro da legalidade.

Pois bem. À luz do panorama do sistema protetivo do trabalhador e do regime jurídico 
específico para os servidores públicos, pode-se investigar se a lei da terceirização ampla é ou 
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não compatível com esse modelo. Após essa verificação, chega-se à conclusão de que da Lei nº 
13.429/2017 se mostra inconstitucional e fere o interesse público conforme as razões expostas 
a seguir.

 1 aProvação do Pl 4.302/98 violou o 
 Processo legislativo

O primeiro vício de inconstitucionalidade da Lei nº 13.429/2017 ocorreu na sua própria trami-
tação. Isso porque no dia 19 de agosto de 2003 houve o pedido de retirada do projeto pelo presiden-
te da República, autor da matéria.

Com efeito, o art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê que, na hipótese 
de haver pedido de retirada de proposição do autor, a solicitação deve ser submetida à decisão do 
presidente da Casa Legislativa, com recurso ao Plenário. No entanto, em nenhum momento isso 
ocorreu. Desse modo, houve a impetração dos Mandados de Segurança 34.711 (partidos Rede, PDT 
e PT); o 34.708 (deputado André Figueiredo); e o 34.714 (deputado Carlos Zarattini) no Supremo 
Tribunal Federal e o relator, Ministro Celso de Mello, determinou que a Câmara se pronunciasse.

 2  a terceiriZação amPla PrecariZa as relações de 
trabalho

Em diversos aspectos a terceirização irrestrita compromete os direitos trabalhistas. A título 
de ilustração, pode ser citado o fato de que os terceirizados percebem remuneração em média 25 
a 30% menor do que os trabalhadores diretos e trabalham três horas a mais por semana, conforme 
dados da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho.

Ainda que a jurisprudência possa corrigir alguns abusos por meio da teoria do salário equâni-
me, igualando a remuneração de trabalhadores diretos e terceirizados, a irregularidade é mantida 
de maneira ampla. Ainda é possível burlar a sistemática, contratando trabalhadores de localidade 
próxima em que o piso salarial seja menor.

Exatamente para evitar esses abusos, o Tribunal Superior do Trabalho há alguns anos havia 
editado a Súmula 331. Neste enunciado, a Corte Trabalhista declarou a ilegalidade da terceirização, 
salvo no que diz respeito aos serviços de limpeza e conservação e de vigilância, bem como quando 
se tratasse da atividade-meio.

Agora, com a liberação da terceirização na atividade-fim, há uma grande probabilidade de se 
estabelecer uma subordinação direta do trabalhador à tomadora dos serviços. Com isso, haverá 
mais uma forma de burlar a legislação laboral. Portanto, a Lei da Terceirização é flagrantemente 
inconstitucional, uma vez que, ao invés de valorizar o trabalho, o precariza.

 3
  números demonstram que o trabalho 

terceiriZado está mais sujeito a acidentes do 
trabalho

Conforme dados da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, de cada 10 acidentes 
do trabalho, oito ocorrem com terceirizados. Na mesma linha, de cada cinco mortes por acidente 
de trabalho, quatro são de terceirizados. Isso acontece mesmo havendo no Brasil, atualmente, 12 
milhões de trabalhadores terceirizados e 35 milhões de contratados diretamente.

ENFOQUE
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Desse modo, fica evidente a violação ao art. 7º, XXII, da CF, que estabelece como direito do 
trabalhador a redução dos riscos do trabalho por meio de normas de saúde, higiene e seguran-
ça. Ora, se estatísticas demonstram que uma modalidade de trabalho eleva o risco de acidente, 
evidentemente que, nos termos da Constituição, essa espécie deve ser reduzida e não liberada 
amplamente. Portanto, também nesse ponto a Lei da Terceirização padece de vício flagrante de 
inconstitucionalidade.

 4   o Pl não Proibiu o Fenômeno da “PejotiZação”, 
 aFastando a Proteção trabalhista

Um dos piores problemas da Lei nº 13.429/2017 se refere à possibilidade de “pejotização”, 
a qual foi mantida. Este fenômeno trata da transformação do trabalhador em empresário como 
forma de burlar a legislação trabalhista. O termo se refere à substantivação da sigla “PJ”, de 
Pessoa Jurídica, porém, tecnicamente não necessariamente o trabalhador será pessoa jurídica, 
uma vez que pode optar pela modalidade de empresário individual e este ser a pessoa natural 
que exercerá a atividade empresária. Contudo, como recebe um CNPJ específico e mais alguns 
atributos de empresa, essa expressão se popularizou.  

Nesse caso, muitas vezes, o empresário individual, normalmente enquadrado como MEI 
(Microempreendedor Individual), realiza atividades com pessoalidade, subordinação, habi-
tualidade e onerosidade. No entanto, deixa de receber as verbas trabalhistas, uma vez que se 
encontrara prestando serviços e não “trabalhando”. A “pejotização” também ocorre quando o 
trabalhador é submetido à criação de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
(EIRELI) ou de uma sociedade empresária para prestar serviços sem a caracterização, em tese, 
do vínculo laboral (nessas hipóteses, ocorre realmente a criação de uma pessoa jurídica). No 
projeto de terceirização que tramita no Senado havia dispositivo que impedia a “pejotização”, 
estabelecendo restrições para que um trabalhador pudesse ser contratado como pessoa jurídica 
(ou prestador de serviços). O risco é tão grande com a “pejotização” que vozes no governo já se 
preocupavam com a perda de arrecadação decorrente.

O fato é que se trata de mais uma forma de burlar a legislação trabalhista. Assim, em virtu-
de da relevância que a Constituição Federal atribui ao trabalho, a lei da terceirização é incons-
titucional também por essa razão.

 5
  a lei da terceiriZação irrestrita imPõe 

resPonsabilidade subsidiária do emPregador, 
diFicultando o recebimento dos créditos 
trabalhistas

Outra falha grave da lei recentemente sancionada se refere à responsabilidade subsidiária 
que a instituiu. Deveras, o PLC 30 do Senado também tratava de terceirização e estipulava a 
responsabilidade solidária, com uma proteção mais ampla ao trabalhador.

Na responsabilidade subsidiária, como o trabalhador precisa acionar primeiro a em-
presa terceirizada para, apenas no caso de insuficiência de bens, dirigir sua demanda contra 
a tomadora de serviços, seus direitos ficam prejudicados. As verbas trabalhistas possuem 
natureza alimentar e, portanto, precisam de um sistema célere. Desse modo, também nesse 
aspecto a Lei da Terceirização apresenta vício de inconstitucionalidade e contraria o interes-
se público.
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 6 a terceiriZação amPla Prejudica a 
rePresentação sindical 

A representação sindical também é um ponto relevante que demonstra a incompatibilidade 

Lei nº 13.429/2017 com o interesse público. Nada ficou definido com relação ao sindicato que po-

derá representar a categoria dos terceirizados.

Essa lacuna na representação sindical retira do trabalhador a condição de negociação com o 

empresário em melhores condições. Não é à toa que a Constituição de 1988 atribuiu prerrogativas 

tão relevantes para os sindicatos, especialmente em seu art. 24. 

 7 a terceiriZação amPla viola o PrincíPio do 
concurso Público

A aprovação da Lei nº 13.429/2017 pode causar um efeito maléfico de reduzir drasticamen-
te a quantidade de concursos públicos. Com a possibilidade de terceirizar até mesmo a ativi- 
dade-fim, nada impede que o lugar dos servidores seja ocupado por terceirizados, inclusive “apa-
drinhados” de políticos.

Naturalmente, essa possibilidade viola frontalmente o princípio do concurso público. A 
Constituição Federal não criou aleatoriamente a disciplina do ingresso no serviço público e mui-
to menos passou um cheque em branco para o legislador infraconstitucional decidir ao seu alve-
drio se contrataria servidores públicos ou terceirizados. Portanto, se a terceirização de atividade-
-meio já padece de vício de inconstitucionalidade, a da atividade-fim fere de morte o espírito 
constitucional nesse tema.

 8
  a terceiriZação irrestrita reduZirá a 

qualidade dos serviços Públicos, uma veZ que 

os trabalhadores terceiriZados não Possuem a 

autonomia e nem a qualiFicação esPecíFica Para 

 o desemPenho da Função

Um problema grave decorrente da terceirização irrestrita na administração pública alude à 
impossibilidade de os trabalhadores terceirizados desempenharem as funções públicas com to-
tal independência. O vínculo laboral não oferece a segurança necessária para quem praticar atos 
constritivos, razão pela qual há a possibilidade de que pessoas poderosas e influentes consigam se 
evadir da correta aplicação da lei.

Ademais, uma triste realidade é que o nível de instrução dos trabalhadores terceirizados é bem 
inferior ao dos servidores públicos. De acordo com informações da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), 75,9% dos terceirizados possuem instrução que chega, no máximo, ao ensino mé-
dio. De outro lado, conforme dados da Escola Nacional de Administração Pública, menos de 30% 
dos servidores do Executivo têm nível médio.

Consequentemente, também o comprometimento da qualidade dos serviços públicos é mais 
uma razão que fundamenta a inconstitucionalidade da Lei nº 13.429/2017 .

ENFOQUE
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 9  a lei nº 13.429/2017 romPe com o modelo do 
 estado de bem-estar social 

Apesar de no Brasil não ter havido nada parecido com o Estado do Bem-Estar Social euro-
peu, é importante ressaltar que a Constituição de 1988 estabeleceu esse modelo como objetivo 
a ser perseguido. Assim, no texto constitucional a presença do Estado em muitos setores se 
mostra fundamental para o cumprimento das promessas de justiça social, redução das desi-
gualdades e existência digna de todos.

Nesse contexto, a Lei da Terceirização se mostra incompatível com esse paradigma. Isso 
porque o modelo constitucional valoriza o trabalho humano e reserva o desempenho de fun-
ções públicas para as pessoas aprovadas em concurso público. Portanto, ao reduzir a proteção 
do trabalhador e permitir o exercício de funções públicas sem concurso, a Lei nº 13.429/2017 se 
afasta do espírito do constituinte.

 10  a terceiriZação amPla viola o PrincíPio da 
vedação do retrocesso social  

O princípio da vedação do retrocesso social consiste na impossibilidade de retirada pelo 
poder público de direitos sociais conquistados por uma determinada sociedade. Ainda que esse 
postulado seja flexibilizado em momentos de crise, nada justifica a Lei da Terceirização.

Com efeito, não houve nenhum estudo detalhado que demonstrasse qual tipo de benefício 
a terceirização ampla traria à sociedade. Desse modo, a retirada de direitos trabalhistas não en-
contra fundamento, restando completamente inconstitucional Lei nº 13.429/2017.

considerações Finais

Por todas essas razões, teria sido um dever do presidente da República vetar integralmente 
o PL 4.302/1998 por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, nos termos 
do art. 66, § 1º, da CF. Entretanto, a responsabilidade política pela deflagração do controle de 
constitucionalidade passa a ser do rol de legitimados do art. 103 da Constituição, tais como uma 
ação direta de inconstitucionalidade pelo procurador-geral da República, o Conselho Federal 
da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou 
entidade de classe de âmbito nacional.

Para além do controle concentrado, o crivo de constitucionalidade difuso também será de 
suma importância para assegurar os direitos dos trabalhadores nos processos individuais. Assim, 
a Justiça do Trabalho assume um papel fundamental como uma das últimas trincheiras na prote-
ção dos direitos do trabalhador, por meio do estrito cumprimento da legislação trabalhista.

O desafio está posto para o sistema do controle de constitucionalidade no Brasil, tanto po-
lítico quanto jurisdicional, nos modelos concentrado e difuso. Há algum tempo que não se vê a 
aprovação de um projeto tão contrário ao espírito da Constituição de 1988. Agora, aguarda-se 
uma resposta à altura por parte dos juristas. A população clama por justiça!  
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PONTO DE VISTA

Reforma da Previdência 
Social na idade da razão
POR ALExANDRETRIChES

“A promoção de direitos sociais foi mitigada, pois saúde, educação 
e previdência tornaram-se consequências, e não a razão do 
desenvolvimento econômico. Fomenta-se o desenvolvimento do 
setor privado, em substituição ao Estado-providência. Contesta-se 
o papel do poder público na proteção do trabalhador, na resolução 
das questões sociais. Afirma-se que a Previdência é insustentável. A 
racionalidade alcança um nível ideológico completamente diferente 
da fase anterior, a desafiar a sociedade quanto ao futuro do Estado 
perante as próximas gerações.”
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P
ara compreender a problemática por detrás da reforma da previdência apresentada 
pela PEC 287/16, não é necessário entender apenas de conceitos econômicos ou atu-
ariais, conforme tem sido o objeto dos debates entre os defensores e os críticos das 
mudanças. Os números, em si, são exatos, e dificilmente geram dúvidas. Mas quan-

do eles se relacionam com outros números se transformam em uma política, e toda política, 
invariavelmente, é permeada por uma ideologia. 

Por isso, para entender de reforma previdenciária precisamos compreender a ideologia, 
notadamente aquela que predomina no período a ser objeto de nossa analise. Para compreen-
der ideologia precisamos entender a história. O Seguro Social foi desenvolvido na idade moder-
na por Otto Von Bismarck (1815-1898), o chanceler alemão que criou, em 1883, uma série de se-
guros para proteger o trabalhador contra os riscos dos acidentes do trabalho, das incapacidades 
e do advento da idade avançada. 

O contexto era do liberalismo econômico já em decadência após o auge da Revolução In-
dustrial, havendo uma mudança progressiva nas condições sociais da população. Conta-se que 
a intenção daquele que é conhecido como o pai da previdência, na verdade, não foi de tutelar os 
interesses dos trabalhadores. Chanceler hábil, Bismarck instituiu um sistema de previdência social 
para barganhar apoio político, diante da crise econômica e avanço dos ideais socialistas (crítica so-
cialdemocrata) que colocavam em risco a estabilidade política e a unidade da Alemanha na época. 

Assim, a saga previdenciária teve início no estado moderno. Mas, vejam, mais política do 
que social. Já na entrada do século XX, o liberalismo econômico foi rechaçado e ocorreu a afir-
mação do Estado como agente indispensável no desenvolvimento dos países. A teoria keyne-
siana influenciou a renovação das teorias clássicas e surgiu uma estrutura denominada “Estado 
de Bem-Estar Social” – uma política na qual o Estado é o responsável pela garantia dos mínimos 
sociais, como direitos trabalhistas, previdenciárias e de índole sanitária. 

Foi justamente nesse período que o setor Previdenciário teve seu grande impulso: trans-
formou-se em Seguridade Social, com proteção não apenas para quem contribuiu, mas para a 
universalidade da população. Tais ideais desembarcam no Brasil com a Constituinte de 1988, 
trazendo entusiasmo diante da promessa de que o país estaria focado prioritariamente na reso-
lução das questões sociais. 

Porém, no final da década de 1980, uma nova virada ocorreu (queda do Muro de Berlim) 
com o advento de um novo Estado liberal (denominado neoliberal). Diante do novo contexto, 
a diminuição do papel do Estado torna-se um pressuposto, havendo a desregulamentação da 
economia, a privatização de amplos setores estatais e uma nova dimensão na relação entre so-
ciedade e poder público. 

A promoção de direitos sociais foi mitigada, pois saúde, educação e previdência tornaram-se 
consequências, e não a razão do desenvolvimento econômico. Fomenta-se o desenvolvimento do 
setor privado, em substituição ao Estado-providência. Contesta-se o papel do poder público na 
proteção do trabalhador, na resolução das questões sociais. Afirma-se que a Previdência é insus-
tentável. A racionalidade alcança um nível ideológico completamente diferente da fase anterior, a 
desafiar a sociedade quanto ao futuro do Estado perante as próximas gerações. 

Talvez, por isso, mesmo certos em nossos argumentos, não seremos ouvidos em nossa de-
monstração de que a Previdência Social é fundamental para o país. Que sem a desvinculação 
das receitas da União a Previdência seria superavitária. Que se não houvesse uma política de de-
sonerações fiscais irresponsável sobraria dinheiro para pagar os benefícios sociais. Que o Brasil 
é um país de dimensões continentais e, talvez, diferente dos exemplos sempre citados, de países 
europeus, possua riquezas para manter uma Previdência forte. Que não é o pequeno produtor 
rural o vilão das contas públicas brasileiras

Talvez, por isso, assim como não foi para proteger a pessoa humana o mote de sir Bismarck, 
em 1883, ao propor a criação da Previdência Social, certamente no momento atual não é para 
preservá-la para as novas gerações a razão governamental por detrás das alterações na Previ-
dência Social.

alexandRe TRiCheS é advogado. Especialista em Direito Previdenciário.
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CONJUNTURA

Reforma trabalhista – 
inconsistências do 
projeto de lei

POR  PAULO SERGIO JOÃO

“A reforma trabalhista proposta deve merecer maiores reflexões e 
não deveria se deixar levar pela pressão política com pouco resultado 
efetivo para fomentar contratação de trabalhadores pelas empresas.”

E
m meio à crise econômica e à pressão política, em dezembro de 2016 o governo encami-
nhou o Projeto de Lei nº 6.787 com proposta de alteração da CLT.
Comentários em torno de projetos de lei não apresentam outro interesse senão o de con-
tribuir na reflexão e fazer uma avaliação crítica sobre possíveis efeitos da proposta. No 

caso da reforma trabalhista, sustenta-se o projeto na finalidade precípua de enfrentar a crise eco-
nômica e o desemprego, por meio de alteração da lei ou de introdução de novos modelos de rela-
ção de trabalho. E, preparado no afogadilho para dar uma resposta política, o projeto de lei parece 
quase tudo, menos um instrumento para fomentar a contratação de trabalhadores.

A proposta do governo se refere às multas por ausência de registro de empregado, contrato de 
trabalho a tempo parcial, eleição de representante de trabalhadores no local de trabalho, conteúdo 
de convenção e acordo coletivo e efeitos de normas convencionadas, além de contagem de prazos 
processuais e trabalho temporário.

A multa será aplicada ao empregador que não efetuar o registro do contrato de trabalho na 
CTPS do empregado. O valor sugerido é de 6 mil reais por empregado, em dobro em caso de reinci-
dência e de R$ 1 mil para empresas de pequeno porte.

Se o indicado ilícito for o mesmo para qualquer tipo de empregador, parece-nos que não se 
justifica a dosagem em função do tipo de empresa. Aliás, neste sentido a CLT já dispõe sobre o as-
sunto de forma criteriosa (art. 47). Também a multa pela ausência de registro já tem sido inserida 
em normas coletivas de trabalho em benefício do empregado prejudicado.

Parece tratar-se de viés arrecadatório, especialmente porque em 29 de dezembro de 2016, por 
meio da Medida Provisória nº 765, o governo criou a gratificação para a fiscalização como forma de 
incentivar as autuações.

Nas sugestões do contrato de trabalho a tempo parcial não há motivação para contratação de 
empregados nem é possível falar em contrato especial. 

O contrato em regime de tempo parcial surgiu como uma forma de preservar empregos de 
trabalhadores com contratos em curso que, após negociação coletiva, fariam a opção pela redução 
de jornada e salário (Medida Provisória nº 2.164/2001) todavia, sem contrapartida do Estado, que 
permanecia arrecadando sobre os salários pagos. Agora, o Projeto de Lei desfigurou ainda mais o 
contrato a tempo parcial, permitindo que o trabalhador seja submetido a horas suplementares, 
compensadas ou não. Foi preservada a atuação sindical para os contratos vigentes.

De novo, não há contrapartida do governo, que cobra os encargos e, com isso, desmotiva a 
contratação de empregados. A título exemplificativo, no ano de 2000, quando a França adotou o 
regime de 35 horas, incentivou as empresas com redução de encargos sociais.
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A eleição de representante de trabalhadores no local de trabalho (PL, art. 523-A), para cum-
primento do disposto no art. 11 da Constituição Federal traz uma novidade para os sindicatos e 
um paradoxo que deve ser sanado. 

Pela sugestão do PL o trabalhador será eleito e não estará vinculado, necessariamente, a 
sindicato. Portanto, trata-se de um representante de pessoal com funções relevantes: (i) a ga-
rantia de participação na mesa de negociação do acordo coletivo de trabalho; e (ii) o dever de 
atuar na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa, inclusive quanto ao paga-
mento de verbas trabalhistas, no curso do contrato de trabalho, ou de verbas rescisórias.

Entretanto, o PL obriga a empresa a arquivar a ata de eleição no sindicato representativo 
da categoria. Não parece que deva ser mantida a obrigação, porque, de um lado, não se trata de 
delegado sindical e, de outro, poderá ser eleito empregado que integre outra categoria que não 
seja a preponderante da empresa (mantido o modelo de organização sindical por categoria).

Sobre o tema de que o acordado deva prevalecer sobre o legislado, assunto tão esperado e 
debatido nos encontros jurídicos e trabalhistas, afirma o PL (art. 611-A) que a convenção ou o 
acordo coletivo “tem força de lei”, relacionando as hipóteses em que se aplicaria a afirmação. O 
PL ignorou que a Constituição Federal (art. 7º, XXVI) já manifestou o reconhecimento das con-
venções e acordos coletivos, tornando-se desnecessária a afirmação em lei ordinária.

Neste mesmo sentido, referindo-se ao reconhecimento da manifestação da autonomia pri-
vada coletiva, cuja decisão de assembleia dos interessados sempre foi a tônica da segurança 
jurídica, o PL (art. 611, § 1º) remete a validade do ato jurídico às condições do art. 104 do Código 
Civil (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou 
não defesa em lei). A julgar pela capacidade do agente, os sindicatos, por força da Constituição 
Federal, estão legitimados a comandar com exclusividade as negociações coletivas e, portanto, 
não poderá haver questionamento neste sentido. 

De outro lado, a Justiça do Trabalho, segundo dispõe o PL, atuará “pelo princípio da inter-
venção mínima na autonomia da vontade coletiva”, permitindo, portanto, questionamentos 
quanto à validade jurídica do negociado e, se for hipótese de flexibilização de redução de 
salário e compensação de jornada, a vantagem compensatória da redução necessariamente 
deverá ser explicitada.

Quanto ao trabalho temporário, melhor seria que o PL não tivesse tratado do assunto, por-
que, querendo ampliar a possibilidade de ganhos em situações de crise, o PL confundiu traba-
lho temporário com contrato a prazo e desconsiderou a natureza jurídica do trabalho temporá-
rio que justifica o modelo da Lei nº 6.019/1974.

Assim, o que define a natureza jurídica do trabalho temporário são as circunstâncias que o 
admite: acréscimo extraordinário de serviço e substituição de pessoal permanente. A duração 
do contrato não pode ser pré-definida porque deverá durar enquanto os serviços executados 
justificarem sua contratação, limitada hoje a três meses relativamente ao mesmo trabalhador, 
e não empregado, como diz o PL (art. 10). Portanto, não se pode dizer que se aplicariam ao 
trabalho temporário as mesmas disposições relativas ao contrato a prazo (PL art. 12), pois de 
contrato a prazo não se trata.

O PL (art. 10, § 1º) revela elaboração descuidada do tema por se referir a prazo de contrato 
e sua prorrogação, registro na CTPS (art. 11), sendo a cereja do bolo a referência à possibilidade 
de contratação direta de trabalho temporário pelo empregador (art. 19), hipótese, esta última, 
que traz duas impropriedades: uma, porque o trabalho temporário não seria objeto de contra-
tação mas de ocorrência anormal ou sazonal na atividade empresarial e que demanda reforço 
de mão de obra; outra, afirmar que a contratação de trabalhador para a execução de trabalho 
temporário possa se dar diretamente, atraindo a pessoalidade própria do vínculo de emprego.

Enfim, vale a iniciativa, mas a reforma trabalhista proposta deve merecer maiores reflexões 
e não deveria se deixar levar pela pressão política com pouco resultado efetivo para fomentar 
contratação de trabalhadores pelas empresas.  

PaUlo SeRgio João é advogado e professor de Direito Trabalhista da PUC-SP e FGV-Law.A
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FIChÁRIO JURÍDICO

Discriminação no ambiente 
de trabalho

POR NILTON CARLOS DE ALmEIDA COUTINhO

“Que leis mais eficazes venham a surgir e que a sociedade evolua 
sensivelmente, de modo que comportamentos e condutas racistas e 
discriminatórias passem a ser coibidas e punidas de forma severa, de 
modo a se proteger a cidadania e a dignidade dessas categorias  de 
trabalhadores.”
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A
pesar de a Constituição Brasileira de 1988 estabelecer que todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, observamos que várias são as situações 
nas quais os princípios da igualdade e da isonomia não são obedecidos.
Frequentemente, vemos situações nas quais pessoas são tratadas de modo diferente 

em razão de sua raça, cor, classe social, gênero, etc.
Especificamente em relação à igualdade no âmbito trabalhista observamos que o artigo 

7º, inciso XXX da Constituição Federal proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e 
de critério de admissão por motivo de gênero, idade, cor ou estado civil. Assim, gênero, idade, 
raça, etc. não são aspectos que devem ser observados na fixação de salários e de outros critérios.

No entanto, lamentavelmente, pesquisas demonstram que negros recebem salários menores 
quando comparados com trabalhadores brancos que desempenham as mesmas funções. O mes-
mo se diga em relação às mulheres, que continuam a receber salários inferiores aos dos homens. 
Segundo dados do IBGE, a diferença de salários pode chegar a quase 50% em alguns casos.

Talvez, por isso as empregadas domésticas (categoria profissional predominantemente 
formada por mulheres negras) sejam as trabalhadoras que mais sofrem em razão de práticas 
discriminatórias e violações de direitos fundamentais.

Para tentar coibir esses e outros abusos cometidos no ambiente de trabalho foi editada a 
Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, a qual proíbe a exigência de atestados de gravidez e este-
rilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da 
relação jurídica de trabalho, além de outras providências.

Segundo estabelece o art. 1o  da referida lei “é proibida a adoção de qualquer prática dis-
criminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, 
por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação 
profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao 
adolescente previstas na Constituição Federal”.

Tal lei sofreu recente alteração legislativa dada Lei nº 13.146, de 2015, a fim de expressa-
mente incluir as pessoas portadoras de deficiências no âmbito de proteção.

Do mesmo modo, segundo estabelece a referida lei, constituem crime as seguintes práticas 
discriminatórias: a exigência de teste; exame; perícia; laudo; atestado; declaração ou qualquer 
outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez e a adoção, pelo emprega-
dor, de quaisquer medidas que configurem a indução ou instigamento à esterilização genética 
ou promoção do controle de natalidade. Nestas hipóteses, o infrator estará sujeito a uma pena 
de detenção de um a dois anos e multa.

Trata-se de medida relevante, uma vez que a contratação (ou não) de mulheres em idade 
fértil não raras vezes leva os empregadores a considerarem o estado da empregada no momen-
to de decidir acerca da escolha de determinado profissional. Lamentavelmente, a prova do ato 
discriminatório nestas e outras hipóteses é bem difícil.

Registre-se, ainda, que a punição no âmbito penal não exclui a possibilidade de o infrator 
ser punido no âmbito civil (por meio de ação de reparação por danos materiais e/ou morais) e 
no âmbito administrativo. Aliás, a referida lei prevê a possibilidade de aplicação de multa ad-
ministrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em cinquenta 
por cento em caso de reincidência, além da proibição de obter empréstimo ou financiamento 
junto a instituições financeiras oficiais.

Lamentavelmente, apesar dos esforços legislativos ainda são frequentes as denúncias de 
discriminação e assédio moral no âmbito das relações trabalhistas, razão pela qual a atuação 
do poder público na defesa desses profissionais é fundamental para o respeito às leis que dis-
ciplinam o tema.

Esperamos, otimistas, que leis mais eficazes venham a surgir e que a sociedade evolua sen-
sivelmente, de modo que comportamentos e condutas racistas e discriminatórias passem a ser 
coibidas e punidas de forma severa, de modo a se proteger a cidadania e a dignidade dessas 
categorias  de trabalhadores.  

nilton cArlos de AlmeidA coutinho é procurador do Estado de São Paulo, com atuação perante os Tribunais Su-
periores. Doutor em Direito Político e Econômico pela universidade Presbiteriana Mackenzie e professor junto ao curso de 
mestrado em direito da Universidade Católica de Brasília.A
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P
ara responder a algumas questões precisamos inicialmente conceituar conhecimen-
to, sua gestão e sua utilização. Conhecimento é o ativo de maior valor que uma em-
presa pode ter. Reparem que utilizei o termo conhecimento e não informação, que o 
relacionei a um ativo e que também escrevi “pode ter” em vez de “tem”. Isso porque 

conhecimento é totalmente diferente de informação e, para possuí-lo, a empresa precisa se 
organizar e se preparar.

Nunca se teve acesso tão fácil à informação como atualmente (qualquer ferramenta de busca 
na internet responde, normalmente, a uma pesquisa com milhares de documentos, num tempo 
dificilmente superior a um segundo), o que não quer dizer que as empresas estão mais eficientes 
ou produtivas do que há dez anos por conta disso. Então, para que serve tanta informação?

A identificação exata das informações relevantes e, principalmente, sua utilização prática in-
corporada aos produtos e serviços de uma empresa é que vai alavancá-la no mercado. As informa-
ções somente terão utilidade se forem triadas, tratadas, organizadas, distribuídas internamente e 
seu uso prático incentivado. As informações assim selecionadas representam o conhecimento da 

Investir em gestão do 
conhecimento
POR  JOSé PAULO GRACIOTTI
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empresas, enquanto o processo compreendido entre sua identificação até sua utilização prática 
é a gestão desse conhecimento.

Fazendo uma analogia com os ativos tangíveis de uma empresa, a decisão de investimen-
tos nesses ativos normalmente tem como objetivo o aumento/otimização da produção; a mini-
mização dos custos de produção; a fabricação de novos produtos; a incorporação de inovações 
tecnológicas, ou seja, a criação de uma vantagem competitiva de seus produtos em relação à 
concorrência.

O “ativo” do qual estamos falando é o seguinte: conhecer o mercado melhor que os outros 
e reagir mais rapidamente a ele; conhecer os pontos fortes e fracos da concorrência; conhecer 
e incorporar rapidamente as inovações tecnológicas nos produtos; saber exatamente onde e 
como estão organizados os dados e as informações pertencentes à empresa e, finalmente, co-
nhecer as pessoas que detêm conhecimento relevante para a empresa.

Esse conhecimento é o nosso ativo!
No mercado atual, os produtos estão cada vez mais “homogeneizados” e ao mesmo tempo 

especializados em função das necessidades dos diferentes segmentos e estratificações da so-
ciedade. As diferenças por conta disso são cada vez mais sutis e a agilidade na identificação das 
necessidades específicas e a rapidez na incorporação dos pequenos diferenciais competitivos 
dos produtos (e serviços) é que coloca uma empresa na vanguarda do mercado. É nesse contex-
to que entra o conhecimento e sua gestão.

Um dos mais clássicos exemplos de aplicação prática da gestão do conhecimento é a de 
uma das maiores cadeias de supermercados do mundo, onde todas as compras de seus consu-
midores são tabuladas, organizadas das mais diversas formas e esse conhecimento é utilizado 
para basear todas as decisões da empresa, desde compras e estoques, estratificação e distribui-
ção dos produtos em suas filiais até suas promoções de vendas.

A decisão do investimento em ativos normalmente é tomada em função da taxa de retorno 
sobre o capital investido (ROI) num determinado tempo, calculada com base numa expectativa 
de aumento de receita causada por aquele investimento. Na gestão de conhecimento também 
há uma expectativa de aumento de receita. Porém, o processo é invertido, ou seja, o investimen-
to é que é calculado em função de uma taxa de retorno (valor máximo a ser investido).

Em outras palavras, na primeira situação o investimento é conhecido (novas máquinas, fábri-
cas, sistemas), o aumento de receita é uma expectativa e a taxa de retorno calculada. Ocorre, então, 
a decisão. Na segunda, o valor do investimento é que é calculado em função das mesmas variáveis.

Simples? Absolutamente NÃO!
Para ter uma ideia da dificuldade considere que a gestão do conhecimento:
•	 envolve	 todos	 os	 processos	 da	 empresa	 (desde	 pesquisas	 de	 mercado,	 passando	 por	

compras, materiais utilizados, processos construtivos, armazenagem, distribuição até 
marketing e vendas);

•	 envolve	principalmente	pessoas	e	seu	treinamento
•	 sua	utilização	afeta	os	resultados	da	empresa	como	um	todo,	e
•	 é	uma	filosofia	de	trabalho	e	por	isso	deve	ser	incorporada	com	o	modo	de	pensamento	

e atitude de todos as pessoas da empresa e, por fim a decisão de investimento nela se 
mescla com decisão de investimento em outros ativos.

A decisão de “investir” e de “quanto investir” em gestão do conhecimento, na realidade, 
não é uma situação estanque que se toma de vez em quando, como as decisões de investimento 
em outros ativos. É um processo constante e contínuo no qual todas as decisões diárias levam 
sempre em consideração a utilização de processos que contribuam para o fortalecimento do 
principal ativo da empresa: o conhecimento.

Como é contínuo, o processo decisório, na verdade, se transforma num conceito ou numa 
filosofia sobre onde e como investir os (normalmente) limitados recursos de uma empresa. É 
um processo de “refinamentos sucessivos”, em que o aprendizado anterior é utilizado para ba-
sear as decisões futuras.  

JoSé PaUlo gRaCioTTi é consultor com 27 anos de experiência na implantação e gestão de escritórios de advocacia.
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LEGISLAçÃO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Valor médio: 01/2017

Portaria nº 74, de 20.02.17 (dou 22.02.17)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro 

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, 
inciso II, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 25 da Portaria nº 6.209/MPS, de 16 
de dezembro de 1999, resolve: 

art. 1º Estabelecer que, para o mês de janeiro de 2017, o valor médio da renda mensal do total de 
benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é de R$ 1.199,74 (um mil, cento noventa 
e nove reais e setenta e quatro centavos). 

art. 2º O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV adotarão as 
providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria. 

art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Henrique de Campos Meirelles

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fatores de atualização: 02/2017

Portaria nº 76, de 24.02.17 (dou 01.03.17)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro 

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, e no art. 31 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, resolve: 

art. 1º Estabelecer que, para o mês de fevereiro de 2017, os fatores de atualização: 
I – das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecú-

lio (dupla cota) correspondente, serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 
1,001700 – Taxa Referencial – TR do mês de janeiro de 2017; 

II – das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (sim-
ples), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,005006 – Taxa Referencial 
– TR do mês de janeiro de 2017 mais juros; 

III – das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (novo), 
serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,001700 – Taxa Referencial – TR do 
mês de janeiro de 2017; e 

IV – dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de benefícios no âmbito de Acordos Inter-
nacionais, serão apurados mediante a aplicação do índice de 1,004200. 

art. 2º A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-bene-
fício, de que trata o art. 33 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, 
de 6 de maio de 1999, e a atualização monetária das parcelas relativas aos benefícios pagos com atraso, 
de que trata o art. 175 do referido Regulamento, no mês de fevereiro, será efetuada mediante a aplicação 
do índice de 1,004200. 

art. 3º A atualização de que tratam os §§ 2º a 5º do art. 154 do RPS, será efetuada com base no mes-
mo índice a que se refere o art. 2º. 

art. 4º Se após a atualização monetária dos valores de que tratam os §§ 2º a 5º do art. 154 e o art. 175 
do RPS, os valores devidos forem inferiores ao valor original da dívida, deverão ser mantidos os valores 
originais. 

art. 5º As respectivas tabelas com os fatores de atualização, mês a mês, encontram-se na rede mun-
dial de computadores, no sítio http://www.previdencia.gov.br, página “Legislação”. 
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art. 6º O Ministério da Fazenda, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cum-
primento do disposto nesta Portaria. 

art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Henrique de Campos Meirelles

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 
SERVIÇO (FGTS)

Contas vinculadas: saque – normas
decreto nº 8.989, de 14.02.17 (dou 15.02.17)

Altera o Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, que aprova o Regulamento Consolida-
do do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, para dispor sobre normas regulamentares 
do saque da conta vinculada do referido Fundo. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 

Decreta:
art. 1º O Anexo ao Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, passa a vigorar com as seguin-

tes alterações: 
“Art. 35. ................................................................................................................................................... 
§ 9º Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até 31 de dezembro 

de 2015, de que trata o § 22 do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, o cronograma de atendi-
mento, o critério, a forma e a data limite de pagamento serão estabelecidos pelo Agente Operador do 
FGTS, não podendo exceder 31 de julho de 2017, sendo permitido o crédito automático para a conta 
poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta na Caixa Econômica Federal, desde que 
o trabalhador não se manifeste negativamente. 

§ 10. Na hipótese do crédito automático de que trata o § 9º, o trabalhador poderá, até 31 de 
agosto de 2017, solicitar o desfazimento do crédito ou a transferência do valor para outra instituição 
financeira, independentemente do pagamento de qualquer tarifa, conforme procedimento a ser de-
finido pelo Agente Operador do FGTS.” (NR) 

art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 14 de fevereiro de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER 
Dyogo Henrique de Oliveira

PROFESSOR
Jornada de trabalho
lei nº 13.415, de 16.02.17 (dou 17.02.17)

Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e 
institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
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“Art. 24. ......................................................................................................................................................... 
I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o en-

sino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver; 

....................................................................................................................................................................... 
§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma 

progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, 
no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março 
de 2017. 

§ 2º Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino no-
turno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4º.” (NR) 

art. 2º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações: 

“Art. 26. .......................................................................................................................................................... 
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curri-

cular obrigatório da educação básica. 
....................................................................................................................................................................... 
§ 5º No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. 
....................................................................................................................................................................... 
§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesqui-

sas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. 
....................................................................................................................................................................... 
§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Co-

mum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo 
Ministro de Estado da Educação.” (NR) 

art. 3º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 35-A: 
“Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do 

ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conheci-
mento: 

I – linguagens e suas tecnologias; 
II – matemática e suas tecnologias; 
III – ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV – ciências humanas e sociais aplicadas.
§ 1º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, definida em cada sistema de 

ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contex-
to histórico, econômico, social, ambiental e cultural. 

§ 2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estu-
dos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. 

§ 3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, 
assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas. 

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e po-
derão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo 
com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. 

§ 5º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser 
superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição 
dos sistemas de ensino. 

§ 6º A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão 
referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. 

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a 
adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos 
físicos, cognitivos e socioemocionais. 

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organi-
zados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, 
projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.” 
art. 4º O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alte-

rações: 
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“Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 
por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 
curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a 
saber: 

I – linguagens e suas tecnologias; 
II – matemática e suas tecnologias; 
III – ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV – ciências humanas e sociais aplicadas; 
V – formação técnica e profissional.
§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades 

será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. 
I – (revogado); 
II – (revogado); 
................................................................................................................................................................. 
§ 39 A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que 

se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 
e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput. 

................................................................................................................................................................. 
§ 5º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno 

concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. 
§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional 

considerará: 
I – a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simu-

lação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela 
legislação sobre aprendizagem profissional; 

II – a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, 
quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. 

§ 7º A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que não 
constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconheci-
mento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo 
Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação. 

§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, realizada na 
própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo 
Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pe-
los sistemas de ensino. 

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o con-
cluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou 
formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. 

§ 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado 
em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. 

§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de 
ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a distân-
cia com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: 

I – demonstração prática; 
II – experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente 

escolar; 
III – atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas; 
IV – cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; 
V – estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; 
VI – cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial mediada por 

tecnologias. 
§ 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento 

ou de atuação profissional previstas no caput.” (NR) 
art. 5º O art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-

guinte § 3º: 
“Art. 44. ................................................................................................................................................... 
§ 3º O processo seletivo referido no inciso II considerará as competências e as habilidades defi-

nidas na Base Nacional Comum Curricular.” (NR) 
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art. 6º O art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações: 

“Art. 61. ......................................................................................................................................................... 
IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para mi-

nistrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação es-
pecífica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações 
privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; 

V – profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto 
pelo Conselho Nacional de Educação. 

.............................................................................................................................................................” (NR) 
art. 7º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alte-

rações: 
“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 

de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal. 

....................................................................................................................................................................... 
§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum 

Curricular.” (NR) 
art. 8º O art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 318. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde 

que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computa-
do o intervalo para refeição.” (NR) 

art. 9º O caput do art. 10 da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso XVIII: 

“Art. 10. ......................................................................................................................................................... 
XVIII – formação técnica e profissional prevista no inciso V do caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996. 
.............................................................................................................................................................” (NR) 
art. 10. O art. 16 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
“Art. 16. ......................................................................................................................................................... 
§ 2º Os programas educacionais obrigatórios deverão ser transmitidos em horários compreendidos 

entre as sete e as vinte e uma horas. 
§ 3º O Ministério da Educação poderá celebrar convênios com entidades representativas do setor 

de radiodifusão, que visem ao cumprimento do disposto no caput, para a divulgação gratuita dos pro-
gramas e ações educacionais do Ministério da Educação, bem como à definição da forma de distribuição 
dos programas relativos à educação básica, profissional, tecnológica e superior e a outras matérias de 
interesse da educação. 

§ 4º As inserções previstas no caput destinam-se exclusivamente à veiculação de mensagens do 
Ministério da Educação, com caráter de utilidade pública ou de divulgação de programas e ações edu-
cacionais.” (NR) 

art. 11. O disposto no § 8º do art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, deverá ser imple-
mentado no prazo de dois anos, contado da publicação da Base Nacional Comum Curricular. 

art. 12. Os sistemas de ensino deverão estabelecer cronograma de implementação das alterações 
na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conforme os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, no primeiro ano 
letivo subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular, e iniciar o processo de 
implementação, conforme o referido cronograma, a partir do segundo ano letivo subsequente à data de 
homologação da Base Nacional Comum Curricular. 

art. 13. Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de Fomento à Implementa-
ção de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Parágrafo único. A Política de Fomento de que trata o caput prevê o repasse de recursos do Ministé-
rio da Educação para os Estados e para o Distrito Federal pelo prazo de dez anos por escola, contado da 
data de início da implementação do ensino médio integral na respectiva escola, de acordo com termo de 
compromisso a ser formalizado entre as partes, que deverá conter, no mínimo: 

I – identificação e delimitação das ações a serem financiadas; 
II – metas quantitativas; 
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III – cronograma de execução físico-financeira; 
IV – previsão de início e fim de execução das ações e da conclusão das etapas ou fases progra-

madas. 
art. 14. São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Estados e ao Distrito Fede-

ral, desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Lei e no regulamento, com 
a finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento de escolas públicas de ensino médio em 
tempo integral cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, e que: 

I – tenham iniciado a oferta de atendimento em tempo integral a partir da vigência desta Lei de 
acordo com os critérios de elegibilidade no âmbito da Política de Fomento, devendo ser dada priori-
dade às regiões com menores índices de desenvolvimento humano e com resultados mais baixos nos 
processos nacionais de avaliação do ensino médio; e 

II – tenham projeto político-pedagógico que obedeça ao disposto no art. 36 da Lei nº 9.394, de 
20 dezembro de 1996. 

§ 1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base no número de 
matrículas cadastradas pelos Estados e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, 
desde que tenham sido atendidos, de forma cumulativa, os requisitos dos incisos I e II do caput. 

§ 2º A transferência de recursos será realizada anualmente, a partir de valor único por aluno, 
respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida por ato do Ministro de 
Estado da Educação. 

§ 3º Os recursos transferidos nos termos do caput poderão ser aplicados nas despesas de manu-
tenção e desenvolvimento previstas nos incisos I, II, III, V e VIII do caput do art. 70 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, das escolas públicas participantes da Política de Fomento. 

§ 4º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Estado ter, no momento do repasse do apoio finan-
ceiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse 
montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser 
repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente. 

§ 5º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 4º os recursos referentes ao apoio finan-
ceiro suplementar, de que trata o caput, transferidos nos últimos doze meses. 

art. 15. Os recursos de que trata o parágrafo único do art. 13 serão transferidos pelo Ministério 
da Educação ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, independentemente da 
celebração de termo específico.

art. 16. Ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre o acompanhamento da imple-
mentação do apoio financeiro suplementar de que trata o parágrafo único do art. 13. 

art. 17. A transferência de recursos financeiros prevista no parágrafo único do art. 13 será efeti-
vada automaticamente pelo FNDE, dispensada a celebração de convênio, acordo, contrato ou instru-
mento congênere, mediante depósitos em conta-corrente específica. 

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do FNDE disporá, em ato próprio, sobre condições, 
critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de contas simplificada do apoio 
financeiro. 

art. 18. Os Estados e o Distrito Federal deverão fornecer, sempre que solicitados, a documenta-
ção relativa à execução dos recursos recebidos com base no parágrafo único do art. 13 ao Tribunal de 
Contas da União, ao FNDE, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal e aos conselhos 
de acompanhamento e controle social.

art. 19. O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e a aplicação dos recursos 
repassados com base no parágrafo único do art. 13 serão exercidos no âmbito dos Estados e do Dis-
trito Federal pelos respectivos conselhos previstos no art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos 
recursos repassados no âmbito desta Lei, formularão parecer conclusivo acerca da aplicação desses 
recursos e o encaminharão ao FNDE. 

art. 20. Os recursos financeiros correspondentes ao apoio financeiro de que trata o parágrafo 
único do art. 13 correrão à conta de dotação consignada nos orçamentos do FNDE e do Ministério 
da Educação, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação 
orçamentária e financeira anual. 

art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
art. 22. Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005. 
Brasília, 16 de fevereiro de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER 
José Mendonça Bezerra Filho
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SERVIDOR PÚBLICO
Contribuição sindical: cobrança

instrução normativa nº 1, de 17.02.17 (dou 17.02.17)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Gabinete do Ministro

Dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos servidores e empregados públicos. 

O Ministro de Estado do Trabalho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, 
II, da Constituição Federal; e 

Considerando a competência estabelecida no artigo 610 da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, que permite a este Ministério a expedição de instruções referentes ao recolhimento e à forma de 
distribuição da contribuição sindical; 

Considerando a necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento da contribuição sin-
dical, prevista nos arts. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela Administração 
Pública Federal, Estadual e Municipal;

Considerando que o acórdão proferido no MI nº 1.578, do Supremo Tribunal Federal concluiu que 
“é certo que o plenário do STF já sedimentou entendimento no sentido de que a regra constitucional 
prevista no art. 8º, IV, da CRFB reveste-se de autoaplicabilidade, de modo a dispensar uma suposta in-
termediação legislativa que lhe desse concretude. É dizer: o texto constitucional é bastante para que o 
comando irradie, desde logo, todos os seus efeitos”, resolve: 

art. 1º Os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual Municipal, Direta e Indireta, deverão 
recolher a contribuição sindical prevista no art. 578, da CLT, de todos os servidores e empregados públi-
cos, observado o disposto nos arts. 580 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. 

art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Ronaldo Nogueira de Oliveira

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVIC)

Estrutura regimental e quadro demonstrativo 
dos cargos

decreto nº 8.991, de 20.02.17 (dou 21.02.17)

Altera o Decreto nº 8.894, de 3 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Qua-
dro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Trabalho, 
remaneja cargos em comissão e funções gratificadas e substitui cargos em comissão do Grupo Direção 
e Assessoramento Superior – DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea a, 
da Constituição, 

Decreta: 
art. 1º O Decreto nº 8.894, de 3 de novembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 10. Este Decreto entra em vigor: 
................................................................................................................................................................. 
II – em 20 de março de 2017, quanto aos demais dispositivos.” (NR) 
art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER 
Dyogo Henrique de Oliveira
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

SINDICATO
Responsabilidade civil

ACÓRDÃO 
4ª Turma 
JOD/lgm/ln 

EMENTA

RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ROL DE SUBSTITUÍDOS. OMISSÃO DE NOME DE MEMBRO DA 
CATEGORIA. CULPA DO SINDICATO PROFISSIONAL. PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O 
DANO 

1. Há responsabilidade civil subjetiva e obrigação de indenizar em caso de conduta omissiva 
culposa que cause dano material efetivo a outrem. 

2. Conquanto constitua faculdade do sindicato propor ação, como substituto processual, para 
defender os interesses de membros da categoria, ao fazê-lo não lhe é dado excluir, caprichosa ou 
culposamente, um dos representados, sem justo motivo, sob pena de responsabilidade civil, se so-
brevier dano material. 

3. O sindicato é o representante legal de toda a categoria profissional no direito brasileiro. Na 
qualidade de substituto processual pode e deve defender em juízo os interesses de todos os compo-
nentes da categoria empregados de determinada empresa. 

4. Sindicato que, como substituto processual, move e ganha ação trabalhista em favor de mem-
bros da categoria, mas omite do rol de substituídos, injustificadamente, um de seus integrantes, 
responde por indenização civil, decorrente do dano material efetivo causado ao empregado não 
favorecido pela decisão de mérito no processo. 

4. O sindicato não pode eleger, a seu talante, em favor de quem propõe a demanda, na quali-
dade de substituto processual, sob pena de discriminação, no mínimo culposa. Ademais, se fosse 
dado ao sindicato escolher os substituídos, ao sabor de suas conveniências, tal equivaleria fomentar 
eventual recusa de substituição processual, em situações extremas, até mesmo por represália ou por 
injunções políticas, nem sempre sãs, situações de todo indesejáveis e inadmissíveis. 

5. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento, para condenar o Sindicato 
Reclamado ao pagamento de indenização por dano material correspondente aos valores que teria 
recebido o Reclamante se seu nome constasse do rol de substituídos no processo anterior. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista n° TST-RR-152500-02.2007.5.01.0051, 
em que é Recorrente RUBENS GUERRA FILHO e são Recorridos COMPANHIA DOCAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DOS POR-
TOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O Eg. TRT da Primeira Região, mediante o v. acórdão de fls. 716/720 da numeração eletrônica, 
complementado pelo v. acórdão de fls. 730/733, proferido em embargos de declaração, negou pro-
vimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclamante para manter a improcedência do pedido 
de indenização por dano moral e material pelos prejuízos causados em razão da não inclusão do seu 
nome no rol de substituídos em ação coletiva. 

O Reclamante interpõe recurso de revista às fls. 801/818 da numeração eletrônica. Suscita pre-
liminar de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, aponta violação dos arts. 
5º, V e X, e 8º, III, da Constituição Federal e 927, caput e parágrafo único do Código Civil de 2002. Traz 
arestos a fim de configurar divergência de teses. 

A Vice-Presidência do Eg. TRT da Primeira Região admitiu o recurso de revista, por divisar ofensa 
ao art. 93, IX, da Constituição Federal (fls. 851/854 da numeração eletrônica). 

Ambos os Reclamados apresentaram contrarrazões (fls. 857/870 da numeração eletrônica). 
Não houve remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho (art. 83 do RITST). 
É o relatório. 
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1. CONHECIMENTO 
Considero atendidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
1.1. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
O Reclamante sustenta que o Eg. TRT de origem, mesmo provocado pela via dos embargos de decla-

ração, deixou de analisar “aspectos de ordem fática e probatória” relevantes para o equacionamento da lide. 
Alega afronta ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 458 do CPC de 1973, 

além de transcrever arestos paradigmas ditos divergentes. 
No caso, o Eg. TRT de origem manteve a improcedência do pedido de indenização formulado em 

face dos Reclamados pelos prejuízos causados em razão da não inclusão do seu nome no rol de substi-
tuídos em ação coletiva. Para tanto, adotou os seguintes fundamentos: 

“Cuida-se de recurso ordinário interposto pelo autor buscando a condenação dos réus ao paga-
mento de indenização por danos moral e material, apontando prejuízo decorrente da não-inclusão 
de seu nome, pelo Sindicato, no rol dos trabalhadores substituídos em ação trabalhista proposta con-
tra Companhia Docas do Rio de Janeiro, na qual foi dado provimento ao pedido de pagamento de 
horas extraordinárias. 

Sustenta que foi empregado da Companhia Docas no período de 20/07/1981 a 02/01/1996. Em 
março de 1990, o Sindicato representante de sua categoria, o qual sempre esteve filiado, ingressou 
com uma ação trabalhista, na qualidade de substituto processual de todos os seus associados. Asse-
vera que foi excluído da referida ação uma vez que seu nome não constava da lista de substituídos. 
Alega que em face do prejuízo faria jus a uma indenização no valor equivalente ao recebido pelos 
empregados cujos nomes constam da referida listagem.

O sindicato se defende sob alegação de que a primeira reclamada foi a responsável pelo for-
necimento da listagem contendo a relação de todos os empregados substituídos. Aduz ainda que o 
próprio recorrente afirma que a responsabilidade por seu nome não constar na listagem é da Com-
panhia Docas, responsável pelo fornecimento dos nomes dos empregados que tinham desconto em 
folha da mensalidade sindical. 

A Companhia Docas alega que não há lei que estabeleça a solidariedade entre as empresas 
reclamadas, atribuindo a culpa do infortúnio ao Sindicato que deixou de arrolar o recorrente na 
referida ação. 

A Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso III, atribui ao sindicato a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 
Contudo, não se extrai da norma em questão que a substituição processual seja uma obrigatoriedade, 
ao contrário, o que se tem é a faculdade do Sindicato de ajuizar determinada ação como substituto 
processual de determinado empregado, cumprindo ressaltar que a legitimação é aqui extraordinária 
e concorrente à do titular do direito individual. 

Assim, resta evidente que não há obrigatoriedade, por parte do sindicato, no exercício do alu-
dido direito de ação, mas mera prerrogativa. Desta forma, a ação ajuizada pelo substituto pro-
cessual não impede que o substituído ingresse com uma reclamação trabalhista, uma vez que o 
primeiro possui legitimidade extraordinária e o segundo ordinária. Portanto, não há que se falar 
em culpa do sindicato em decorrência do nome do autor não constar do rol dos substituídos, prin-
cipalmente porque este teve todas as possibilidades de postular seu direito através do ajuizamento 
de uma ação individual. 

Ademais, o autor renunciou ao direito alegadamente lesado, na medida em que as horas extras 
foram pagas no mês subsequente ao da prestação de serviços, sendo assim até a sua aposentadoria. 

Desta forma, como bem pontuado pelo julgador primário, verbis: “Se ele próprio podia propor 
a ação e não o fez, entende o juízo que não há porque entender que o sindicato, por não incluí-lo na 
lista dos substituídos, seja lá por qual razão, deve indenizá-lo pelo dano de não receber o que os outros 
colegas seus receberam. Por certo é mais grave a negligência do seu próprio direito do que a negligência 
(se é que houve) de outro em relação a direito alheio.” Assim, não há, de fato, no caso, amparo legal ao 
pedido de indenização por dano moral e material. 

Nego provimento.” (fls. 717/719 da numeração eletrônica) 

No julgamento dos embargos de declaração, o Eg. TRT de origem asseverou não haver omissões ou 
contradições a sanar. 

De fato, constato que o Eg. TRT de origem examinou de forma clara e expressa as questões que lhe 
incumbia equacionar, externando motivação para a decisão tomada. 
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Quanto aos pontos 1, 2 e 4 alegados pelo Reclamante às fls. 804/805, anoto que não há neces-
sidade de emissão de juízo acerca de fatos incontroversos nos autos, pois, na hipótese de o recurso 
de revista alcançar conhecimento, não há óbice para que esta Col. Corte aprecie a controvérsia com 
amparo nas premissas fáticas incontroversas. 

Acerca do fato de a aludida renúncia não constar nos argumentos da defesa (ponto 3), anoto 
que o juiz não se encontra vinculado aos fundamentos jurídicos alegados pelas partes, pois cabe a 
ele “dizer” o direito - jura novit curia. 

Não procede, assim, a indicação de afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT 
e 458 do CPC de 1973. 

Não conheço. 
1.2. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCES-

SUAL. ROL DE SUBSTITUÍDOS. NOME DO RECLAMANTE. NÃO INCLUSÃO. CULPA DO SINDICATO 
PROFISSIONAL. CONSTATAÇÃO 

O Eg. TRT da Primeira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclaman-
te para manter a improcedência do pedido de indenização formulado em face dos Reclamados pelos 
prejuízos causados em razão da não inclusão do seu nome no rol de substituídos em ação coletiva 
anterior. 

Eis os fundamentos consignados no v. acórdão regional: 

“Cuida-se de recurso ordinário interposto pelo autor buscando a condenação dos réus 
ao pagamento de indenização por danos moral e material, apontando prejuízo decorrente da  
não-inclusão de seu nome, pelo Sindicato, no rol dos trabalhadores substituídos em ação tra-
balhista proposta contra Companhia Docas do Rio de Janeiro, na qual foi dado provimento ao 
pedido de pagamento de horas extraordinárias. 

Sustenta que foi empregado da Companhia Docas no período de 20/07/1981 a 02/01/1996. 
Em março de 1990, o Sindicato representante de sua categoria, o qual sempre esteve filiado, in-
gressou com uma ação trabalhista, na qualidade de substituto processual de todos os seus asso-
ciados. Assevera que foi excluído da referida ação uma vez que seu nome não constava da lista de 
substituídos. Alega que em face do prejuízo faria jus a uma indenização no valor equivalente ao 
recebido pelos empregados cujos nomes constam da referida listagem. 

O sindicato se defende sob alegação de que a primeira reclamada foi a responsável pelo for-
necimento da listagem contendo a relação de todos os empregados substituídos. Aduz ainda que 
o próprio recorrente afirma que a responsabilidade por seu nome não constar na listagem é da 
Companhia Docas, responsável pelo fornecimento dos nomes dos empregados que tinham des-
conto em folha da mensalidade sindical. 

A Companhia Docas alega que não há lei que estabeleça a solidariedade entre as empresas 
reclamadas, atribuindo a culpa do infortúnio ao Sindicato que deixou de arrolar o recorrente na 
referida ação. 

A Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso III, atribui ao sindicato a defesa dos direitos 
e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administra-
tivas. Contudo, não se extrai da norma em questão que a substituição processual seja uma obri-
gatoriedade, ao contrário, o que se tem é a faculdade do Sindicato de ajuizar determinada ação 
como substituto processual de determinado empregado, cumprindo ressaltar que a legitimação é 
aqui extraordinária e concorrente à do titular do direito individual. 

Assim, resta evidente que não há obrigatoriedade, por parte do sindicato, no exercício do 
aludido direito de ação, mas mera prerrogativa. Desta forma, a ação ajuizada pelo substituto pro-
cessual não impede que o substituído ingresse com uma reclamação trabalhista, uma vez que o 
primeiro possui legitimidade extraordinária e o segundo ordinária. Portanto, não há que se falar 
em culpa do sindicato em decorrência do nome do autor não constar do rol dos substituídos, 
principalmente porque este teve todas as possibilidades de postular seu direito através do ajuiza-
mento de uma ação individual. 

Ademais, o autor renunciou ao direito alegadamente lesado, na medida em que as horas 
extras foram pagas no mês subsequente ao da prestação de serviços, sendo assim até a sua apo-
sentadoria. 

Desta forma, como bem pontuado pelo julgador primário, verbis: “Se ele próprio podia pro-
por a ação e não o fez, entende o juízo que não há porque entender que o sindicato, por não incluí-lo 
na lista dos substituídos, seja lá por qual razão, deve indenizá-lo pelo dano de não receber o que 
os outros colegas seus receberam. Por certo é mais grave a negligência do seu próprio direito do que 
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a negligência (se é que houve) de outro em relação a direito alheio.” Assim, não há, de fato, no caso, 
amparo legal ao pedido de indenização por dano moral e material. 

Nego provimento.” (fls. 717/719 da numeração eletrônica) 

O Reclamante, nas razões do recurso de revista, aduz que o “fundamento central da tese operária 
consiste no fato da entidade sindical ter olvidado o nome do Recorrente na lista de substituídos em ação 
trabalhista ajuizada em face da Companhia Docas do Rio de Janeiro postulando juros e correção mone-
tária pelo pagamento tardio de horas extraordinárias” (fl. 808 da numeração eletrônica; grifos nossos). 

Sustenta, em síntese, que demonstrou a presença dos requisitos da obrigação de indenizar, decor-
rente da reponsabilidade civil subjetiva. 

Aponta violação dos arts. 5º, V e X, e 8º, III, da Constituição Federal e 927, caput e parágrafo único, 
do Código Civil de 2002. Traz arestos a fim de configurar divergência de teses. 

O recurso de revista alcança conhecimento, no aspecto. 
Conquanto o ajuizamento de ação civil pública constitua mera faculdade de que pode se valer o 

sindicato, se ele o fizer, sob pena de discriminação ou conduta culposa grave, não pode excluir um dos 
representados sem justo motivo. 

No caso, depreende-se do v. acórdão regional que o Sindicato Reclamado não negou a conduta 
omissiva culposa que causou dano ao Reclamante. Ao contrário, tentou imputar a “culpa do infortúnio” 
ao outro Reclamado (empregador). 

À luz dessas circunstâncias, conheço do recurso de revista do Reclamante, por violação do art. 927, 
caput, do Código Civil de 2002. 

2. MÉRITO DO RECURSO DE REVISTA 
2.1. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSU-

AL. ROL DE SUBSTITUÍDOS. NOME DO RECLAMANTE. NÃO INCLUSÃO. CULPA DO SINDICATO PRO-
FISSIONAL. CONSTATAÇÃO 

Discute-se a responsabilidade civil do sindicato da categoria profissional em razão da não inclusão 
do nome do Reclamante no rol de substituídos em ação civil pública anterior, o que impediu a individu-
alização do representado na fase de execução. 

A obrigação de indenizar, decorrente da responsabilidade civil subjetiva, pressupõe a prática de ato 
comissivo ou omissivo pelo ofensor, a violação da ordem jurídica, o dano efetivo, o nexo de causalidade 
entre a conduta e o resultado lesivo, a culpa (lato sensu) e, por fim, a ausência de excludentes de respon-
sabilidade, como, por exemplo, culpa exclusiva da vítima e caso fortuito ou força maior. 

No caso, infere-se do v. acórdão regional e dos fatos incontroversos dos autos a omissão culposa do 
Sindicato Reclamado, o dano material efetivo causado ao Reclamante e o nexo causal entre a conduta e 
o resultado lesivo. Senão, vejamos. 

Em relação à culpa pela não inclusão do nome do Reclamante na lista de substituídos, o Eg. TRT de 
origem consignou os fundamentos apresentados em defesa pelos Reclamados, de seguinte teor: 

“O sindicato se defende sob alegação de que a primeira reclamada foi a responsável pelo for-
necimento da listagem contendo a relação de todos os empregados substituídos. Aduz ainda que o 
próprio recorrente afirma que a responsabilidade por seu nome não constar na listagem é da Com-
panhia Docas, responsável pelo fornecimento dos nomes dos empregados que tinham desconto em 
folha da mensalidade sindical. 

A Companhia Docas alega que não há lei que estabeleça a solidariedade entre as empresas recla-
madas, atribuindo a culpa do infortúnio ao Sindicato que deixou de arrolar o recorrente na referida 
ação.” (fl. 718 da numeração eletrônica; grifos nossos) 

Os Reclamados, portanto, não negaram a prática de conduta omissiva negligente, ao contrário, 
acusaram-se reciprocamente pela “culpa do infortúnio”.

Incontroverso, pois, que a não inclusão do nome do Reclamante no rol de substituídos da ação civil 
pública ajuizada em 1990 pelo Sindicato deu-se por mero equívoco. 

Ocioso ressaltar que o sindicato representa toda a categoria profissional por força de lei. 
Conquanto o ajuizamento de ação civil pública constitua mera faculdade de que pode se valer o 

sindicato, se ele o fizer, sob pena de discriminação ou conduta culposa grave, não pode excluir um dos 
representados sem justo motivo. 

Em tese, chancelar a conduta do sindicato, consistente em escolher, a seu talante, a favor de quem 
propõe a demanda, equivaleria a fomentar eventual recusa em substituir processualmente determinado 
integrante da categoria por represália ou injunções políticas, situação de todo indesejável. 
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Inequívoca, portanto, a conduta omissiva culposa do sindicato. 
Por outro lado, infere-se do acórdão regional que o Reclamante, “empregado da Companhia Do-

cas no período de 20/07/1981 a 02/01/1996”, fiou-se na ação coletiva ajuizada em 1990 pelo Sindicato, 
na condição de substituto processual, para pleitear correção monetária e juros incidentes sobre as 
horas extras pagas com atraso. 

Sucede, todavia, que, no momento da individualização dos substituídos, na fase de liquida-
ção da sentença coletiva, o Reclamante surpreendeu-se com a ausência do seu nome na lista de 
substituídos. 

Desse modo, o valor que seria apurado em liquidação de sentença constitui o efetivo dano ma-
terial acarretado pela omissão do Sindicato Reclamado. 

Em semelhante circunstância, reputo presentes os pressupostos ensejadores da obrigação de 
indenizar previstos no art. 927, caput, do Código Civil de 2002, de seguinte teor: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo” 

Releva destacar, ademais, que carece de razoabilidade, data venia, o fundamento adotado pelo 
v. acórdão regional, no sentido de exigir do Reclamante o ajuizamento de ação individual. 

Em primeiro lugar porque, conforme referido, o Reclamante fiou-se na ação coletiva ajuizada 
pelo Sindicato, na condição de substituto processual. 

Em segundo lugar, porque tal conduta ensejaria, à época, a configuração de litispendência entre 
a ação coletiva e a individual, matéria então bastante controvertida no âmbito dos Tribunais. 

Não diviso, tampouco, data venia, renúncia ao direito postulado na ação civil pública, haja vista 
o desarrazoado impedimento do Reclamante de participar da liquidação de sentença coletiva. 

Em suma: encontram-se presentes, no caso, os pressupostos ensejadores da obrigação de in-
denizar, decorrente da responsabilidade civil subjetiva, a teor do art. 927, caput, do Código Civil de 
2002. 

Inviável, entretanto, a condenação solidária dos Reclamados, pois incumbe precipuamente ao 
sindicado a correta indicação dos empregados substituídos. 

Assentada tal premissa, condeno tão somente o sindicato a reparar o dano material causado ao 
Reclamante, que consiste, tal como postulado na petição inicial, nos “valores que teria recebido se 
seu nome fosse incluído no polo processual ativo na reclamação que tramitou perante a 31ª Vara do 
Trabalho, processo n° 473/90” (item 2 do pedido; fl. 10 da numeração eletrônica). 

Por fim, anoto que, na hipótese de não observância de normas trabalhistas de natureza mera-
mente patrimonial, incumbe ao Reclamante demonstrar a lesão de natureza imaterial decorrente do 
inadimplemento. 

Nesse ponto, não detecto qualquer fato objetivo apto a ensejar o pagamento de indenização por 
dano moral. 

À vista do exposto, dou provimento ao recurso de revista do Reclamante para impor ao Sindicato 
Reclamado condenação a título de indenização por dano material. 

Isto posto, acordam os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por una-
nimidade: 

1) não conhecer do recurso de revista do Reclamante quanto ao tema “preliminar – nulidade – 
negativa de prestação jurisdicional” e, 

2) conhecer do recurso de revista do Reclamante em relação ao tema “responsabilidade civil 
– dano material”, por violação do art. 927, caput, do Código Civil de 2002, e, no mérito, dar-lhe provi-
mento para condenar o Sindicato Reclamado a pagar ao Reclamante, conforme apurado em liquida-
ção de sentença, os “valores que teria recebido se seu nome fosse incluído no polo processual ativo na 
reclamação que tramitou perante a 31º Vara do Trabalho, processo n° 473/90” (item 2 do pedido; fl. 10 
da numeração eletrônica). 

Rearbitrar, provisoriamente, o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Custas 
processuais pelos Reclamados sobre o valor da condenação, de momento fixadas em R$ 200,00 (du-
zentos reais). 

Brasília, 22 de fevereiro de 2017. 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

João Oreste Dalazen 
Ministro Relator



ano I - nº 2 - fevereiro de 201760

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PENHORA
Bem de família

PROCESSO Nº 0323100-35.2005.5.02.0201
AGRAVO DE PETIÇÃO
ORIGEM: 1ª VARA DO TRABALHO DE BARUERI
AGRAVANTE: ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADOS: ERIKA VELOZO DA MATA,
ADORE RESTAURANTES EMPRESARIAIS
LTDA. – EPP e
MILTON PEDRO BINOTTO + 01

EMENTA

BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. O imóvel que serve de residência para a entidade 
familiar é impenhorável, consoante o estatuído na Lei nº 8.009/90, a qual regulamenta a garantia 
prevista no art. 226 da Constituição Federal. É desnecessário o registro do bem em Cartório, pois o 
artigo 1.711 do Código Civil mantém as regras da lei especial. O registro é imprescindível se existirem 
vários bens imóveis como residência (art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90).

Adoto o relatório da sentença de fls. 377/380, que julgou improcedentes os embargos à execução.
Agravo de petição apresentado por ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA a fls. 382/384 sustentando 

que a penhora recaiu sobre bem de família.
Não foi apresentada contraminuta.
Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho nos termos do art. 85, § 1º, do 

Regimento Interno deste
E. Regional.
É o relatório.

VOTO

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
1 – Conheço do recurso porque atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.
II – DA PENHORA
2 – A execução não logrou êxito em face da devedora principal (ADORE RESTAURANTES EMPRESA-

RIAIS LTDA. – EPP), se voltando para as pessoas dos sócios, ente os quais o aqui embargante.
3 – Em decorrência, foi penhorado imóvel de sua propriedade, localizado na Av. Miguel de Lorenzo, 

nº 291, na cidade de Américo Brasiliense/SP (matrícula 5.549, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Araraquara).

4 – Alegou o agravante que esse imóvel é o que serve de moradia para si e sua família.
5 – Os embargos foram julgados improcedentes sob o fundamento de que não provou o recorrente 

que não possuía outros bens imóveis.
6 – Permito-me divergir da decisão de Origem.
7 – Para dar eficácia à garantia da moradia prevista no art. 6º da Constituição Federal incide a teoria 

do “patrimônio mínimo”, segundo a qual parte dos bens do cidadão, aquela que lhe garante sobrevivên-
cia digna, é intangível por atos de terceiros.

8 – O recente Ministro do E. Supremo Tribunal Federal, LUIZ EDSON FACHIN, trata da matéria na 
obra ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO, Editora Renovar, 2001, pág. 232, nos seguintes 
termos:
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Em certa medida, a elevação protetiva conferida pela Constituição à propriedade privada 
pode, também, comportar tutela do patrimônio mínimo, vale dizer, sendo regra de base desse 
sistema a garantia ao direito de propriedade não é incoerente, pois, que nele se garanta um 
mínimo patrimonial. Sob o estatuto da propriedade agasalha, se, também, a defesa dos bens 
indispensáveis à subsistência. Sendo a opção eleita assegurá-lo, a congruência sistemática não 
permite abolir os meios que, na titularidade, podem garantir a subsistência.”

9 – De outro lado, o C. TST tem assentado entendimento de que a questão da natureza de bem 
de família pode ser arguida a qualquer tempo, não sendo superada pela preclusão.

10 – A título de exemplo o seguinte julgado:

“(...)
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Agravo 

de Instrumento. No mérito, a controvérsia gira em torno da alegada impenhorabilidade do bem 
de família, tema que as instâncias ordinárias não examinaram por preclusão. A egrégia Turma 
Regional, confirmando decisão do Juízo da execução, negou provimento ao agravo de petição 
da executada. Daí o inconformismo da reclamada-executada, mediante recurso de revista, com 
denúncia de ofensa ao art. 5º, incisos XXV e LV da Constituição Federal. Primeiro ‘porque a 
inadequação e intempestividade proclamadas pelo julgado de origem não se justificam, desde 
que restou evidente a ausência de citação válida, de intimação e apreensão e depósito do bem’. 
Segundo, ‘a alegação de impenhorabilidade, no caso, é matéria de ordem pública, não subme-
tida a preclusão e, portanto, pode ser discutida e resolvida nos autos da própria execução’. (fls. 
58/59.) O problema da regularidade da citação para execução, apesar de deduzida no agravo 
de petição, não foi objeto de exame pelo Colegiado a quo, omitindo-se, a executada, em obter 
específica declaração a respeito. Aí a ausência de prequestionamento, a inviabilizar decisão 
em sede de recurso de revista (Enunciado TST/297). Quanto à impenhorabilidade do bem de 
família, contudo, o malferimento da norma constitucional garantidora do contraditório e da 
ampla defesa tornou-se evidente. O imóvel penhorado, como reconhece o acórdão regional, 
é de propriedade da sócia da reclamada. A certidão do registro imobiliário, de fls. 21-22, tam-
bém não deixa dúvida. Apontado bem de família, sob o manto protetor da Lei nº 8.009/1990, a 
alegação carecia de apuração judicial. O juízo, porém, considerou a petição prejudicada pela 
preclusão, pois deduzida dois meses após a ciência da penhora, sem oposição de embargos à 
execução. Ora, a referida lei diz que ‘a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza...’ (art. 3º). E a jurispru-
dência já consolidou entendimento de que pode ser argüida independente dos embargos à 
execução, quer através da chamada exceção de pré-executividade ou de embargos de terceiro 
ou, ainda, de embargos à arrematação. Veja-se o elenco de julgados dos Tribunais Superiores 
colacionados por Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil, Saraiva, 36ª edição, 2004, p. 
1240ss. Não há, pelo visto, como se falar em preclusão para examinar alegação de impenhora-
bilidade de bem de família, deduzida antes de qualquer procedimento de alienação judicial. 
Diante de aparente violação do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, dou provimento ao 
agravo de instrumento, para processar o recurso de revista. RECURSO DE REVISTA Presentes 
os pressupostos genéricos de admissibilidade, passo a examinar os específicos do recurso de 
revista. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. OPORTUNIDADE DE ARGÜIÇÃO. CO-
NHECIMENTO. Conforme relatado, quando do julgamento do agravo de instrumento, a exe-
cutada endereçou ao Juízo petição denunciando nulidade da citação para execução e argüindo 
a impenhorabilidade do imóvel contristado, por sua natureza de bem de família. A petição foi 
recusada, ao fundamento de preclusão, decisão confirmada pelo egrégio TRT, sem exame da 
apontada inocorrência da citação. Transcrevo-a: ‘Foi a presente ação proposta contra a em-
presa REX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, que sofreu condenação pela r. sentença de 
fls. 100/102, com trânsito em julgado (fl.113). A inexistência de bens da executada justificou o 
r. despacho de fls. 179, direcionando a execução contra sua sócia LEE CHANG SING PEI, tendo 
sido penhorado, imóvel de sua propriedade, conforme o auto de fls. 195 (e verso) e a conse-
qüente averbação no Registro de Imóveis (fl. 204). Preclusa a alegação da empresa reclamada, 
no sentido de que o imóvel penhorado, de propriedade sua sócia, constitui bem de família 
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desta, o que foi feito somente pela petição protocolada em 12.01.2001. Com efeito, a executada já 
havia tomado ciência da penhora, em 10.11.2000, conforme a certidão de fl. 195, verso. A condição 
de bem de família não é de ordem pública, nem pode ser argüida ex officio, nem em qualquer tem-
po, como sustenta a empresa recorrente. Indispensáveis embargos à execução, no prazo legal, de-
monstrando esta condição.’ (fls. 58-59) Daí o inconformismo da reclamada-executada, mediante 
recurso de revista, com denúncia de ofensa ao art. 5º, incisos XXV e LV da Constituição Federal. Pri-
meiro ‘porque a inadequação e intempestividade proclamadas pelo julgado de origem não se justi-
ficam, desde que restou evidente a ausência de citação válida, de intimação e apreensão e depósito 
do bem’. Segundo, a alegação de impenhorabilidade, no caso, é matéria de ordem pública, não 
submetida a preclusão e, portanto, pode ser discutida e resolvida nos autos da própria execução. 
(fls. 58/59) Razão assiste à executada. A preclusão não é obstáculo ao exame da questão. Apontado 
bem de família particularmente protegido pela Lei nº 8.009/1990, a alegação deve merecer apura-
ção judicial, ainda que à latere dos embargos à execução. A jurisprudência do C. Superior Tribunal 
de Justiça é copiosa, no sentido de acolhê-la em qualquer fase da execução, mesmo em exceção 
de preexecutividade (RSTJ.78/228) ou, ainda, mediante embargos à arrematação (STJRT.787/215). 
Aliás, os r. arestos daquele Sodalício, transcritos às fls. 62 e 63, são expressivos: ‘Execução. Bem 
de família. Acolhimento nos embargos infringentes. É tranqüila a jurisprudência da Corte sobre 
a incidência da Lei nº 8.009/90, sendo certo que a impenhorabilidade do bem de família pode ser 
argüida ante o exaurimento da execução, dispensando sejam opostos embargos à execução para 
tal fim’. (RE-3ª Turma 187.935/SP, Rel. Min. C. A. Menezes Direito, DJ 08.03.2000). ‘Bem de família. 
Tempo decorrido. O fato de o executado demorar para requerer a proteção da Lei nº 8.009/1990 
não significa que os bens penhorados deixaram de estar abrangidos pelo benefício legal da impe-
nhorabilidade’ (RE-3ª T. 131.736/OR, Rel. Min. C. A. Menezes Direito, DJ 24.8.1998). Induvidoso, 
portanto, que o óbice da preclusão, indevidamente oposto, representou nítida afronta à norma do 
art. 5º, LV da Lei Maior, garantidora do contraditório e da ampla defesa, o que enseja o conheci-
mento do apelo, nos limites definidos pelo art. 896, § 2º da Consolidação. Conheço, por violação do 
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. MÉRITO. Conhecido o recurso por violação de preceito 
constitucional, seu provimento é imperativo, para afastado o obstáculo da preclusão, determinar 
o retorno dos autos ao MM. Juízo da execução, para que examine a alegação de impenhorabili-
dade do imóvel penhorado, como entender de direito. ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da 
Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, dar provimento ao agravo de 
instrumento. Quanto ao recurso de revista, ainda por unânime decisão, deu-se provimento para, 
afastado o obstáculo da preclusão, determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo da execução para 
que examine a alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado, como entender de direito. 
Brasília, 13 de abril de 2005” (2ª Turma, proc. nº RR – 3412/1996-371-02-40, DJ de 20/05/2005, Proc. 
TST-RR- 3412/1996-371-02-40.8 C, Rel.M in. HORÁCIO SENNA PIRES) – realcei.

11 – Posto isso, e conforme certificado pela Sra. Oficial de Justiça a fls. 315, no imóvel penhorado 
reside o executado, sua esposa e um filho. O local é composto por casa com bens domésticos em condi-
ções de uso cotidiano, mas não novos, inexistindo “qualquer outro bem comercializável, em BM estado, 
passível de penhora”.

12 – Assim, diante da finalidade do imóvel, não há como afastar a incidência do conteúdo da Lei 
nº 8.009/90. Não se pode esquecer que a proteção inserta na referida norma tem por fim teleológico a 
manutenção da entidade familiar, a qual, inclusive, goza de garantia constitucional (art. 226, caput, da 
Carta Magna).

13 – Consigno, em complemento, que não se impõe o registro em cartório do bem de família, pois 
o artigo 1.711 do Código Civil manteve, expressamente, as regras da lei especial. Esta, por sua vez, só 
exige o registro no caso da existência de vários bens imóveis como residência (art. 5º, parágrafo único, 
da Lei nº 8.009/90). Nesse sentido, é suficiente a utilização do bem imóvel como única residência do 
casal ou da entidade familiar para atrair a proteção dispensada ao bem de família.

14 – Em face do examinado, dou provimento ao recurso para declarar que o imóvel localizado na 
Av. Miguel de Lorenzo, nº 291, na cidade de Américo Brasiliense/SP (matrícula 5.549, do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Araraquara), tem natureza de bem de família e é impenhorável. De consequência, 
declaro insubsistente a penhora que sobre ele recai.

15 – No sentido do aqui decidido, aliás, a jurisprudência desta Corte e do C. TST:
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“(...)
Aduziu que ao persistir a contrição estará sendo ferido de qualquer forma o direito do em-

bargante. Decidiu o Juízo a quo que nos termos do artigo 1046 do CPC, os embargos de terceiro 
podem opostos por quem não sendo parte no processo sofrer apreensão de seus bens, e que o 
próprio embargante reconhece que a penhora somente recaiu na metade ideal do imóvel per-
tencente à sua esposam sócia da executada e que, assim, não tem o embargante legitimidade 
para propor embargos de terceiro, extinguindo a ação sem julgamento do mérito. Tem razão 
o agravante quando sustenta ter legitimidade e interesse para argüir a impenhorabilidade do 
imóvel que alega lhe servir de residência e do qual é meeiro. Ainda que a meação do cônjuge 
varão tenha sido resguardada, tem ele legitimidade para defender o bem como todo um todo, 
mormente se este bem é indivisível e impenhorável, matéria sequer apreciada. Se o embargante 
alega residir no local pode defender sua posse que, em razão da comunhão de bens, recai sobre 
todo o imóvel, sendo certo que o artigo 1046 do CPC legitima como autor dos embargos de ter-
ceiro não o proprietário do bem, mas, sim, quem não sendo parte no processo, sofrer turbação 
ou esbulho na posse de seus bens, esclarecendo no § 1º, que os embargos podem ser de terceiro 
senhor e possuidor, ou apenas possuidor. Corroborando o entendimento adotado trazemos à 
colação a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA APENAS 
SOBRE A METADE IDEAL DO MARIDO. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE DA MULHER PARA A 
DEFESA DO BEM COMO UM TODO. ART. 1º, LEI Nº8.009/90. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO. 
I – A mulher possui legitimidade para manejar embargos de terceiro visando à desconstituição 
da penhora realizada sobre a metade pertencente ao marido, ao fundamento de tratar-se de 
bem de família , ainda que a meação tenha sido resguardada no ato de constrição. II – Segundo 
boa doutrina, a legitimidade ativa, na hipótese, não decorre da titularidade ( ou da co-titula-
ridade) dos direitos sobre o bem, mas sim da condição de possuidor (ou co-possuidor) que o 
familiar detenha e do interesse de salvaguardar a habitação da família diante da omissão ou da 
ausência do titular do bem. (STJ – Proc. REsp 151281/SP –Recurso Especial 1997/007 2707-6. 
Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – 4ª Turma. Data Publ: DJ 01.03.1999, p. 326). Re-
formo a decisão de origem, declarando a legitimidade de parte do embargante e, para que não 
se verifique supressão de instância, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que 
seja proferida decisão de mérito, com regular prosseguimento do feito” (TRT 2ª Região, proc. nº 
TRT/SP nº 01118.2006.045.02.00-9, 11ª Turma, Rel. Desemb. RITA MARIA SILVESTRE).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL 
RESIDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. I – As exceções ao benefício estabelecido na Lei nº 
8.009/90 são as previstas nos seus artigos 3º e 4º. A exigência, pelo órgão julgador, de pressupos-
to não estabelecido em lei à garantia da impenhorabilidade do imóvel residencial, como é o caso 
da comprovação, por meio de certidão do registro imobiliário, de que se trata de único imóvel 
de propriedade do agravante, está em aparente conflito com o princípio da legalidade (art. 5º, 
II, da Constituição da República). II – Dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor 
exame do recurso de revista. II – RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BEM DE 
FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. I – Nos termos do art. 1º da Lei nº 
8.009, de 29/3/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, ó ó é impenho-
rável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de 
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e 
nele residam, salvo nas hipóteses previstas na referida Lei. II – Para os efeitos de impenhorabili-
dade de que trata a Lei nº 8.009/90, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal 
ou pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5º). III – No caso dos autos, segundo se 
registra no acórdão recorrido, ficou comprovado que o recorrente reside no imóvel penhorado 
para pagamento do débito trabalhista da sociedade executada, e, mesmo assim, manteve-se a 
apreensão do imóvel residencial de seu sócio. Entendeu o Tribunal Regional do Trabalho, que 
o co-executado não produziu prova quanto a possuir apenas o imóvel objeto da penhora, por 
meio de certidão do registro imobiliário. IV – Todavia, ao contrário desse entendimento, estan-
do preenchidos os pressupostos da Lei nº 8.009/90, impõe-se ao credor o ônus de demonstrar 
o contrário, sendo descabido exigir-se do devedor a prova de fato negativo de direito seu. V – A 
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decisão recorrida foi proferida em desacordo com o princípio da legalidade, por ser defeso a qual-
quer juiz ou tribunal criar pressuposto, requisito ou condição não previstos em lei, ou obrigar a 
parte a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem previsão legal, substituindo-se, indevidamente, ao 
legislador. VI – Não obstante o entendimento firmado na Súmula 636, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal vem admitindo que, caso a caso, na análise de recurso de natureza extraordinária, 
é possível exercer o crivo sobre matéria relativa aos princípios da legalidade e do devido processo 
legal direcionada ao exame da legislação comum, distinguindo os recursos protelatórios daqueles 
em que versada, com procedência, a transgressão a texto constitucional, muito embora torne-se  
necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso 
implica relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito: o da 
legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a 
consideração de normas estritamente legais (AI 272528/PR – PARANÁ – Relator Ministro MARCO 
AURÉLIO, DJ 10/08/2000). VII – Configurada, no caso, a ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, 
II, da CF/88), deve ser acolhida a pretensão recursal, para determinar a liberação do bem de família 
indevidamente penhorado. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento”(TST, 
Proc. RR – 60384/2002-900-09-00.4, de 24.05.2006, Rel. Min. WALMIR OLIVEIRA DA COSTA, 5ª Tur-
ma, DJ de 09.06.2006).

16 – Por fim se, segundo alegou o agravado, o executado possui outros bens, que recaia a penhora 
sobre eles, e não sobre aquele o qual serve de residência para o núcleo familiar.

DISPOSITIVO

Do exposto, acordam os Magistrados da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
em, nos termos da fundamentação: DAR PROVIMENTO ao recurso para declarar que o imóvel localizado 
na Av. Miguel de Lorenzo, nº 291, na cidade de Américo Brasiliense/SP (matrícula 5.549, do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Araraquara), tem natureza de bem de família e é impenhorável. De consequência, 
declarar insubsistente a constrição que sobre ele recai.

José Ruffolo
Relator

JORNADA DE TRABALHO
Alteração

PROCESSO: 0000149-73.2016.5.14.0081
CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO (PJe)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA
ORIGEM: VARA DO TRABALHO DE OURO PRETO DO OESTE – RO
RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. – CERON
ADVOGADOS: MARCELO RODRIGUES XAVIER E OUTROS
RECORRIDO: GILBERTO CARLOS DE MENEZES
ADVOGADA: BRUNA MOURA DE FREITAS
RELATORA: DESEMBARGADORA SOCORRO GUIMARÃES

EMENTA

CERON. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO INICIAL PARA 220 HO-
RAS MENSAIS. INEVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. Não se admite a existência 
de alteração contratual unilateral lesiva ao trabalhador se seu contrato de trabalho previu um labor 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
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máximo de 220 horas mensais, tendo incidido posterior minoração desta jornada para apenas 
180 horas mensais sob a modalidade de turnos ininterruptos de revezamento, e retorno para a 
prestação daquelas 220 horas contratadas. Apelo provido.

1 RELATÓRIO
Após a instrução do feito, o Juízo de origem prolatou sentença de mérito (Id 8d58d76), mediante 

a qual rejeitou a prejudicial de prescrição quinquenal, concedeu a gratuidade judicial ao reclamante 
e condenou a reclamada ao pagamento das seguintes obrigações: “a) reconhecer o direito do recla-
mante à diferença salarial de 22,23% sobre o seu salário nominal decorrente do aumento da jornada 
de trabalho de 180 horas para 220 horas mensais; b) condenar a reclamada a pagar ao reclamante as 
diferenças salariais do período imprescrito e seus reflexos, a serem apurados em regular liquidação 
de sentença; c) determinar o depósito do reflexo no FGTS na conta vinculada do reclamante, vedado 
o seu pagamento direto; d) condenar a reclamada a proceder à incorporação da diferença salarial ao 
contrato de trabalho do reclamante, no prazo e termos estipulados na fundamentação, sob as penas 
ali cominadas; e) condenar a reclamada a proceder à retificação do valor do salário na CTPS do recla-
mante, no prazo e termos estipulados na fundamentação, sob as penas ali cominadas; f ) condenar 
a reclamada a pagar à advogada do reclamante os honorários advocatícios contratuais de 15%, inci-
dente sobre o valor bruto do crédito obreiro, excluídos os tributos a cargo da empresa, a ser apurado 
em regular liquidação de sentença”.

A demandada opôs embargos declaratórios (Id 3e1d2a7), os quais foram analisados e rejeitados 
pela sentença juntada mediante o Id 53d3fc6, que reconheceu a litigante de má-fé daquela embar-
gante e aplicou-lhe a multa de 1% sobre o valor da causa, no importe de R$ 500,00, a ser revertida em 
favor do reclamante-embargado.

A empresa reclamada CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. interpôs recurso ordinário 
(Id bd93494), alegando, em síntese, que o ilícito remonta à alteração pactual ocorrida em abril de 
1996, sendo que o direito de ação teria de ser exercido até cinco anos após; que a norma interna sob 
a qual se ampara o obreiro (Resolução 226/2010, item 6), não estabelece efeitos retroativos, operan-
do-se para o futuro e apenas em relação aos funcionários que, por força da sua edição em 28.12.2010 
e a partir da sua vigência, JAN/2011, viessem a ser remanejados, com elevação de jornada de traba-
lho, de 180 para 220, tal qual ocorrera com o autor ainda em 1999; que “de acordo com o artigo 189 
do CCB, a violação do direito faz nascer para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição 
nos prazos estabelecidos em lei”; que “No caso de alteração contratual ilícita, violadora da garantia 
insculpida no artigo 468 da CLT, a contagem do quinquênio previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da 
Constituição Federal começa no momento em que as modificações lesivas são implementadas pelo 
empregador”; que “a pretensão do obreiro se baseia em ato único do empregador, qual seja, a pretensa 
modificação injustificada dos horários de trabalho”. Em termos meritórios, alega que “O Recorrido foi 
admitido com carga horária de 220 horas mensais, e, NÃO 180 horas, como alegado. Portanto, não há 
que se falar em aumento de jornada”; que a sua jornada ocorria “Das 08h00 as 12h00 e das 14horas as 
18horas”; que “DESDE O ANO DE 2009, a jornada de trabalho do Reclamante de 8 horas diárias foi re-
duzida para 07h30 (segunda a sexta-feira)”; que “não impulsionou o aludido Embargo de Declaração 
para procrastinar o feito, tampouco, em má fé e/ou ato atentatória (sic) ao exercício da Jurisdição”; 
que “a indenização por perdas e danos, prevista no art. 389 do CC, é inaplicável à Justiça do Trabalho, 
ante a existência de regramento específico disciplinando a matéria (Lei 5.584/70)”.

Transcreveu arestos jurisprudenciais que entendeu pertinentes ao seu desiderato e pugnou pela 
reforma dos tópicos sentenciais objeto das suas insurgências.

O reclamante apresentou contrarrazões (Id 6b5fc7a), suscitando a preliminar de não conheci-
mento do citado apelo. No mérito, pugnou pelo desprovimento dos pleitos reformistas esposados 
pela reclamada.

Dispensável a manifestação do Ministério Público do Trabalho, na forma prevista no art. 89 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
2 FUNDAMENTOS
2.1 DO CONHECIMENTO
A sentença os embargos declaratórios foi publicada no dia 02-09-2016 (sexta-feira); a reclamada 

interpôs o seu apelo no dia 12-09-2016 (segunda-feira), dentro do octódio previsto no art. 895 da 
Consolidação das Leis do Trabalho; a sua representação processual se encontra regular (Ids. 82C1753 
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e 7e5b368); o depósito recursal (Id f725d1b) e as custas processuais (Id b5eb66c) foram regularmente 
recolhidos.

Estando preenchidos os os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso ordinário 
interposto pela reclamada CERON. Consequentemente, rejeito a preliminar de não conhecimento, sus-
citada pelo reclamante (fls. 03-06 do Id 6b5fc7a), pois ao presente caso não se aplica o conteúdo do inci-
so III, do art. 932 do novo Código de Processo Civil, simplesmente porque este apelo é admissível e não 
possui qualquer prejudicialidade intransponível.

2.2 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
Afirma a recorrente CERON que o ilícito remonta à alteração pactual ocorrida em abril de 1996, 

sendo que o direito de ação teria de ser exercido até cinco anos após; que a norma interna sob a qual se 
ampara o obreiro (Resolução 226/2010, item 6), não estabelece efeitos retroativos, operando-se para o 
futuro e apenas em relação aos funcionários que, por força da sua edição em 28.12.2010 e a partir da sua 
vigência, JAN/2011, viessem a ser remanejados, com elevação de jornada de trabalho, de 180 para 220, tal 
qual ocorrera com o autor ainda em 1999; que “de acordo com o artigo 189 do CCB, a violação do direito 
faz nascer para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos estabelecidos em lei”; que 
“No caso de alteração contratual ilícita, violadora da garantia insculpida no artigo 468 da CLT, a contagem 
do quinquênio previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal começa no momento em que as 
modificações lesivas são implementadas pelo empregador”; que “a pretensão do obreiro se baseia em ato 
único do empregador, qual seja, a pretensa modificação injustificada dos horários de trabalho”.

Contudo, não merece acolhimento essa insurgência recursal, pois existe a afirmação de ter ocorrido 
alteração na jornada do reclamante, de 180 horas para 220 horas, de modo unilateral, no ano de 1996. O 
aumento na jornada de trabalho sem a devida contraprestação respectiva redunda em redução salarial, 
vedada em nosso ordenamento por força do art. 7º, VI da CF/88. Logo, é com base na violação desse dis-
positivo, e não na mencionada Resolução n. 226/2010, que se deve analisar a ocorrência da prescrição.

Por tratar-se de parcela de trato sucessivo, o ilícito, consistente na violação da garantia constitucio-
nal, renova o início da contagem do prazo prescricional mês a mês, a cada pagamento a menor realizado 
pela empresa. Noutras palavras, saliento que o prejuízo experimentado pelo reclamante é daqueles que 
vem se renovando a partir do momento em que foi alterada sua jornada de trabalho, motivo pelo qual 
o salário percebido estaria desproporcional ao tempo despendido em favor da reclamada. Em função 
disso, entendo ser o caso de aplicação da prescrição sob a vertente parcial, e não total como pretende 
a recorrente, nos termos do que dispõe a parte final do disposto na Súmula n. 294, do colendo TST, “in 
verbis”:

Prescrição. alteração contratual. trabalhador urbano. Tratando-se de ação que envolva pe-
dido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto 
quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. (Sublinhado) 

Nesse sentido se comporta a jurisprudência mais coerente:

RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MAJORAÇÃO DA JORNA-
DA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. O aumento da jornada de trabalho sem a corres-
pondente majoração do salário do empregado, além de configurar alteração contratual lesiva, im-
plica, indiretamente, redução salarial, de modo que gera para a Reclamante pretensão assegurada 
pelos artigos 468 da CLT e 7º, VI, da CF/88. Assim, a situação enquadra-se na ressalva contida na 
parte final da Súmula 294 do TST e impõe a incidência da prescrição parcial ao caso. Preceden-
tes. Recurso de Revista conhecido e provido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. 
Prejudicado (Processo TST-ARR n. 146900-17.2007.5.01.0013; Relator: Desembargador convocado 
Sebastião Geraldo de Oliveira; data do julgamento: 07/12/2011; 8ª Turma; data da publicação: DEJT 
de 19/12/2011). 

Logo, a alegada alteração contratual que resultou na alteração da jornada do reclamante de 180 
para 220 horas não pode ser revista, pois fulminada pela prescrição. Contudo, as diferenças salariais 
postuladas não estão prescritas, salvo aquelas referentes ao período anterior a 31 de maio de 2011, tal 
como entendeu o Juízo de origem (fl. 11 do Id 8d58d76).

Portanto, rejeito a prejudicial suscitada pela empresa reclamada.
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2.3 MÉRITO
2.3.1 DA ALEGADA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO-LESIVA
A reclamada CERON pugna pela reforma do tópico sentencial que a condenou ao pagamento 

das diferenças salariais do período imprescrito e seus reflexos, alegando que “O Recorrido foi admiti-
do com carga horária de 220 horas mensais, e, NÃO 180 horas, como alegado. Portanto, não há que se 
falar em aumento de jornada”; que a sua jornada ocorria “Das 08h00 as 12h00 e das 14horas as 18ho-
ras”; que “DESDE O ANO DE 2009, a jornada de trabalho do Reclamante de 8 horas diárias foi reduzida 
para 07h30 (segunda a sexta-feira)”.

Considerando o contrato de trabalho firmado pelo reclamante (Id 023Beb1), bem como as Fi-
chas de Registro de Empregado juntadas pelos Ids. d9b6a71, fb3bfb6, e8a3fd8, d945b2c, 1b03cd7, 
6600165 e todas as demais subsequentes, demonstradoras de que o horário de trabalho de todos 
aqueles empregados contratados ainda na década de 1980 era compreendido entre 8h às 18h, com 
intervalo intrajornada de duas horas, bem como descanso semanal aos domingos. Logo, tais empre-
gados foram contratados para prestar jornadas de trabalho de 44 horas semanais e 220 horas men-
sais, sem qualquer prova em sentido contrário às referidas documentações.

Conforme dispõe o art. 468 da CLT, as alterações no curso do contrato individual de trabalho só 
são permitidas com o consentimento de ambos os contratantes e, mesmo assim, com a expressa ga-
rantia de que nenhum prejuízo seja imposto ao empregado, que é a parte hipossuficiente na relação, 
senão vejamos o contido na referida norma:

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condi-
ções por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Como se depreende, a despeito de o reclamante haver sido contratado para uma jornada de 220 
horas e ter ocorrido a alteração desta prestação para o labor em turnos ininterruptos de revezamento 
de 06 horas diárias, perfazendo 180 horas mensais, não se presume tenha tal situação implicado em 
diminuição salarial, já que inexiste afirmação sua nesse sentido na inicial.

Nesse contexto, não se pode admitir a existência de alteração contratual unilateral lesiva ao 
trabalhador, tendo em vista que o seu contrato de trabalho previu um labor máximo de 220 horas 
mensais, tendo incidido posterior minoração desta jornada para apenas 180 horas mensais, sem a 
respectiva redução de seu salário, e, posteriormente, houve o retorno para a prestação daquelas 220 
horas contratadas, não havendo se falar, portanto, da necessidade de elevação de seu salário na pro-
porção das horas majoradas.

Outrossim, é notória a nocividade à saúde do trabalhador submetido a turnos ininterruptos de 
revezamento, pois a alternância de turnos acaba por desregular o seu relógio biológico, gerando pro-
blemas relacionados ao sono, à alimentação e, portanto, tornando-o propenso a maiores acidentes 
por desgaste físico e psicológico.

Além disso, o labor em turnos ininterruptos de revezamento importa em prejuízos ao convívio 
social e familiar do trabalhador, já que, inarredavelmente, cria dificuldades em seus compromissos.

Nesse mesmo sentido, colho o seguinte precedente desta Turma:

CERON. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE TRA-
BALHO PREVENDO JORNADA DE 220 HORAS MENSAIS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE 
SALARIAL INTACTO. Não se evidencia ofensa aos princípios da irredutibilidade salarial e da 
inalterabilidade contratual lesiva, quando comprovado que o reenquadramento do autor, com 
base na implantação de novo PCS pela empresa, em 1999, apenas manteve a situação ajustada 
na admissão e efetivamente praticada pelo autor, consistente no cumprimento da carga horá-
ria de 220 horas mensais, conquanto tenha sido demonstrado que o obreiro prestou serviços 
em turnos de revezamento de seis horas, em período anterior a 1987 (Processo TRT 14ª Região 
n. 0010911-29.2014.5.14.0111; 2ª Turma; Relator: Desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo; 
data de julgamento: 30-4-2015; data de publicação: 7-5-2015). 

CERON. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO INICIAL PARA 220 
HORAS MENSAIS. LABOR EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO ALTERADO 
PARA 220 HORAS MENSAIS. INEVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. Não se ad-
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mite a existência de alteração contratual unilateral lesiva ao trabalhador se seu contrato de trabalho 
previu um labor máximo de 220 horas mensais, tendo incidido posterior minoração desta jornada 
para apenas 180 horas mensais sob a modalidade de turnos ininterruptos de revezamento, e retor-
no para a prestação daquelas 220 horas contratadas. Outrossim, é notória a nocividade à saúde do 
trabalhador submetido a turnos ininterruptos de revezamento, pois a alternância de turnos acaba 
por desregular o seu relógio biológico e prejudicar seu convívio social e familiar. Apelo provido (Pro-
cesso TRT 14ª Região n. 0000324-41.2015.5.14.0101; 2ª Turma; Relatora: Desembargadora Socorro 
Guimarães; data do julgamento: 25-05-2016; data da publicação: 03-06-2016).

Dessa forma, merece acolhimento o pleito recursal ora analisado.
2.3.2 DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
A empresa reclamada busca a exclusão da multa que lhe foi imposta pelo Juízo de origem, afirman-

do que Embargo de Declaração para procrastinar “não impulsionou o aludido o feito, tampouco, em má 
fé e/ou ato atentatória (sic) ao exercício da Jurisdição”.

Na verdade, mesmo considerando que não restaram claros, inequívocos e evidentes os requisitos 
da omissão, da obscuridade e da contradição, não se pode manter a condenação da demandada como 
litigante de má-fé, pois o direito de ação e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa 
constituem garantia constitucional inarredável (inciso LV do artigo 5º, da Lei Maior vigente).

Consequentemente, acolhe-se o pleito recursal retroanalisado.
2.3.3 DO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS
A reclamada pugna pela exclusão dessa parcela condenatória, alegando que “a indenização por per-

das e danos, prevista no art. 389 do CC, é inaplicável à Justiça do Trabalho, ante a existência de regramento 
específico disciplinando a matéria (Lei 5.584/70)”.

No tocante à matéria em questão, até recentemente esta Magistrada vinha entendendo ser devida 
a restituição do dispêndio da parte obreira com honorários contratuais, em decorrência do ideário do 
“restitutio in integrum”, versado nos arts. 389 e 404 do CCB, não servindo como empecilho o contido nas 
Súmulas n’s. 219 e 329 ou o instituto do “jus postulandi”, em razão dessa indenização não se confundir 
com honorários sucumbenciais.

Contudo, a jurisprudência majoritária das colendas Turmas do E. Tribunal Superior do Trabalho 
vem reiteradamente se firmando em sentido diverso, ou seja, de considerar incabível no âmbito traba-
lhista o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, consoante se extrai das recentes ementas 
a seguir transcritas:

EMBARGOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ARTIGO 894, § 2º, DA CLT. 
ITERATIVA E NOTÓRIA JURISPRUDÊNCIA DA SBDI-1 DO TST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
PERDAS E DANOS. ARTIGOS 389 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. ASSISTÊNCIA SINDICAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 219, I, DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 1 – A jurisprudência pacífica da SBDI-1 do TST sedimentou-se no senti-
do de que os artigos 389 e 404 do Código Civil são inaplicáveis ao Processo do Trabalho. Precedentes. 
2 – Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios continua a não decorrer pura 
e simplesmente da sucumbência. Permanece a exigência de satisfação dos requisitos de assistência 
jurídica por sindicato da categoria profissional e de apresentação de declaração de hipossuficiência 
econômica, exceto nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides 
que não derivem da relação de emprego. Incidência da Súmula nº 219, I, do TST, em pleno vigor. 
3 – A partir da vigência da Lei nº 13.015/2014, nos termos da redação do artigo 894, § 2º, da CLT, não 
viabiliza o conhecimento de embargos, por divergência jurisprudencial, a indicação de arestos cuja 
tese jurídica encontre-se superada por iterativa e notória jurisprudência da Subseção I Especializa-
da em Dissídios Individuais do TST. 4. Embargos da Reclamante de que não se conhece, com funda-
mento na norma do artigo 894, § 2º, da CLT (Processo TST-E-ED-RR n. 0000758-06.2010.5.03.0006; 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais; Relator: Ministro João Oreste Dalazen; data do 
julgamento: 04-02-2016; data da publicação: DEJT de 12-02-2016).

RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADMISSIBILI-
DADE. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Esta Corte, através da 
SBDI-1, quanto à indenização por dano material relativa ao ressarcimento dos honorários contra-
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tuais, tem decidido no sentido de que, em razão da existência de dispositivo legal específico 
quanto à matéria (art. 14 da Lei n.º 5.584/70), não há que se aplicar de forma subsidiária o 
disposto nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Recurso de revista conhecido e provido 
(Processo TST-RR n. 10438-89.2014.5.14.0031; 5ª Turma; Relator: Ministro Emmanoel Pereira; 
data do julgamento: 17-02-2016; data da publicação: DEJT de 19-02-2016). [...] HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ASSISTÊNCIA SINDICAL. NECESSIDADE. INA-
PLICABILIDADE DOS ARTS. 389 E 404 DO CÓDIGO CIVIL AO PROCESSO DO TRABALHO. 
Na Justiça do Trabalho, o deferimento de honorários advocatícios sujeita-se à constatação da 
ocorrência concomitante de dois requisitos: o benefício da justiça gratuita e a assistência por 
sindicato (Súmula nº 219, I, do TST). Ademais, existindo norma específica (Lei nº 5.584/70) no 
que se refere ao deferimento de honorários advocatícios no processo trabalhista, não há que se 
falar na condenação dessa parcela de forma indenizável em consequência da aplicação subsi-
diária do disposto nos arts. 389 e 404 do Código Civil. Logo, não existindo a assistência sindical 
ao empregado, indevido o pagamento de honorários advocatícios. Agravo de instrumento do 
autor conhecido e desprovido. CONCLUSÃO: Recurso de revista da CONAB parcialmente co-
nhecido e provido. Agravo de instrumento do autor conhecido e desprovido (Processo TST-ARR 
n. 0000010-95.2011.5.03.0019; 3ª Turma; Relator: Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte; 
data do julgamento: 02-03-2016; data da publicação: DEJT de 11-03-2016).

Saliento que esse também é o atual posicionamento da 1ª Turma desta e. Corte, a exemplo do 
aresto adiante transcrito:

[...] INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. ARTIGOS 
389, 395 E 404 O CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DO TST PELA INAPLICABILIDADE NO PROCESSO 
DO TRABALHO. Ressalvado o entendimento pessoal quanto a possibilidade de deferimento de 
indenização compensatória decorrente da contratação de advogado para a lide trabalhista, faz-se  
necessário adequar a decisão para efeito de adotar o posicionamento majoritário da Corte Su-
perior Trabalhista quanto a improcedência do pedido de indenização por dano material de-
corrente da contratação de advogado, ante ao entendimento do TST pela inaplicabilidade no 
Processo do Trabalho do disposto nos arts. 389, 395 e 404, ambos do CC (Processo n. 0000145-
10.2015.5.14.0101; 1ª Turma; Relatora: Desembargadora Elana Cardoso Lopes; data do julga-
mento: 9-5-2016; data da publicação: DEJT de 12-5-2016).

Diante do exposto, resolvi aderir ao entendimento adotado pelo TST, muito mais por questão 
de política judiciária e visando garantir a segurança jurídica para os jurisdicionados em geral, até 
mesmo para não gerar falsas expectativas em situações em que for verificada a aludida divergência 
jurisprudencial.

Ademais, como não restou qualquer condenação imposta à reclamada CERON, são indevidos os 
honorários advocatícios, por absoluta ausência de sucumbência processual.

Por conseguinte, acolhe-se essa insurgência recursal.
Por força da necessária inversão da sucumbência, e para se fazer cumprir o disposto na Ins-

trução Normativa n. 03/93 do egrégio TST, as custas processuais são destinadas ao reclamante, que 
continua beneficiário da gratuidade judicial, na forma legal pertinente.

3 DECISÃO
ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Re-

gião, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário; rejeitar a prejudicial de prescrição. No mérito, dar-
-lhe provimento e julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do voto da 
Relatora. Por força da necessária inversão da sucumbência, e para se fazer cumprir o disposto na Instru-
ção Normativa n. 03/93 do egrégio TST, as custas processuais, no importe de R$ 1.000,00(R$50.000,00 x 
2%), são destinadas ao reclamante, isento de recolhimento em razão da gratuidade da justiça, na forma 
legal pertinente. Sessão de julgamento realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Porto Velho (RO), 13 de dezembro de 2016.
(assinado eletronicamente)

Socorro Guimarães
Desembargadora-Relatora
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Penhora

PROCESSO nº 0000235-62.2014.5.17.0006 AP
AGRAVANTE: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
AGRAVADO: UBIRATAN ULISSES PINTO CORREA
RELATOR: DESEMBARGADOR CLÁUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES

EMENTA

EXECUÇÃO. PENHORA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL. Pelo teor do art. 6º da Lei n° 11.101/2005, em havendo deferimento da recu-
peração judicial, determina-se a suspensão de todas as obrigações ou execuções contra a empresa. 
Entretanto, na hipótese dos autos, há que se prosseguir com a execução, eis que, quando houve a 
determinação de suspensão pelo juízo falimentar, já havia ocorrido a transferência e a implemen-
tação do valor em favor da presente lide, ficando o montante à disposição do juízo trabalhista, não 
pertencendo mais à devedora. Com efeito, se a penhora é constituída antes da recuperação judicial ou 
da falência, há prosseguimento normal da execução trabalhista até a integral satisfação do crédito 
trabalhista. Recurso desprovido.

I – RELATÓRIO

Trata-se de agravo de petição interposto pela executada contra decisão (Id 23fb5c9) que, não obs-
tante o deferimento da recuperação judicial, determinou prosseguimento da execução.

O exequente apresentou contrarrazões.
É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

CONHECIMENTO
Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.
MÉRITO
O juízo da execução julgou improcedente o pleito formulado em Embargos à Execução nos seguin-

tes termos:

Embarga a executada alegando, em síntese, que foi deferida a recuperação judicial, razão pela 
qual o presente Juízo incompetente para satisfação do crédito do exequente.

Ocorre que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi proferida 
em 01/04/2016, sendo que foi determinada a transferência de valores sobejantes no processo 
0000235-62.2014.5.17.0006 em 19/02/2016 e implementado em 18/03/2016, conforme documen-
tos dos autos.

Assim, não há qualquer irregularidade na presente execução que se encontrada satisfeita.
Portanto, rejeito.

Irresignada, recorre a executada, pretendendo a “suspensão da presente execução e a consequente 
habilitação do crédito executado na Recuperação Judicial e, por fim, a liberação do valor disponível nos 
autos, por alvará, para a VIGSERV”.

Sustenta que, desde abril de 2016, “foi deferido o processamento da Recuperação Judicial da Vigserv, 
pela Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória/ES”, estando, portanto, o crédito exequendo 
“sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial”.
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Alega que “não importa, assim, se o bloqueio e a implementação (19/02 e 18/03/2016) do valor exe-
cutado se deu antes de ser proferida a Decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da 
Vigserv, vez que tal se deu após o ajuizamento da Ação respectiva, que ocorreu em 16/12/2015, conforme 
andamento processual já colacionado aos autos, pelo que inegavelmente o crédito em tela está sujeito 
à Recuperação”.

Pois bem.
De fato, nota-se do documento (id 10a28fe) que, em abril de 2016, foi deferida a recuperação 

judicial da executada, determinando-se a suspensão de todas as obrigações ou execuções contra a 
agravante, na forma do art. 6º da Lei n° 11.101/2005.

Entretanto, não obstante a decretação da recuperação judicial, há que se prosseguir com a exe-
cução destes autos, eis que, quando houve a determinação de suspensão pelo juízo falimentar, já 
havia ocorrido a transferência e a implementação do valor em favor da presente lide, ficando o mon-
tante à disposição do juízo trabalhista, não pertencendo mais à devedora.

Com efeito, se a penhora é constituída antes da recuperação judicial ou da falência, há prosse-
guimento normal da execução trabalhista até a integral satisfação do crédito trabalhista.

Logo, considerada esta peculiaridade dos autos, na medida em que não houve constrição patri-
monial posterior à recuperação judicial, pois a transferência do valor lhe é anterior, não há falar em 
sua restituição à parte, mesmo em virtude de recuperação ou falência subsequente.

Colaciono, a seguir, alguns precedentes:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. O artigo 6º, § 2º, da Lei 11.101/2005, ao estabelecer 
que o processo perante a Justiça do Trabalho prosseguirá até a apuração do crédito trabalhista 
(liquidação), permite afirmar que, sendo a falência decretada ou deferida a recuperação judi-
cial depois de ter sido realizada a garantia do juízo no processo do trabalho (por meio de depó-
sito recursal ou penhora), a execução deve prosseguir na Justiça do Trabalho, pois, nesse caso, 
parte do patrimônio do devedor já havia sido destacada para a garantia do crédito trabalhista, o 
que impede a respectiva arrecadação, na forma pretendida pela agravante. (Processo: 0001006-
35.2012.5.03.0027 AP; Data de Publicação: 19/02/2016; Órgão Julgador: Setima Turma; Relator: 
Cristiana M.Valadares Fenelon, TRT03).

EMENTA: EXECUÇÃO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO RECURSAL. 
CONVOLAÇÃO EM PENHORA. POSSIBILIDADE. O depósito recursal, uma vez efetuado, fica à 
disposição do juízo, sendo retirado do patrimônio da empresa depositante e ficando sujeito à 
convolação em penhora. (Processo: 00016944820125010028 AP, Data de Publicação: 23/05/2014; 
Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator: Rildo Brito; TRT01)

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO DO DE-
PÓSITO RECURSAL EM PENHORA. Nos termos dos incisos 4º e 5º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, 
a suspensão dos atos executórios de empresa em recuperação judicial, limita-se a 180 dias, ul-
trapassado este prazo, as execuções poderão ser normalmente concluídas. A convolação do 
depósito recursal em penhora é legalmente assegurado. (Processo: 00664004420035010064 AP; 
Data de Publicação: 28/02/2012; Órgão Julgador: Setima Turma; Relator: Maria Das Gracas Ca-
bral Viegas Paranhos, TRT01).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO RECURSAL. EXECUÇÃO. Não fere o artigo 6º da 
Lei 11.101/2005 a convolação em penhora e a liberação, ao reclamante, do depósito recursal 
recolhido antes da decretação da recuperação judicial, pois nesta hipótese o montante já não 
mais integra o patrimônio da reclamada, garantindo a execução trabalhista na conta do FGTS 
do autor, não se sujeitando, portanto, ao juízo da recuperação. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0010862-
91.2015.5.03.0132 (AP); Disponibilização: 08/08/2016; Órgão Julgador: Turma Recursal de Juiz 
de Fora; Relator: Luiz Antonio de Paula Iennaco)

Por todo o exposto, nego provimento.

III – CONCLUSÃO
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Acordam os Magistrados da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2016, às 13 horas e 30 minutos, sob a Presidência do Exmo. 
José Luiz Serafini, com a participação do Exmo. Desembargador Desembargador Cláudio Armando Cou-
ce de Menezes e do Exmo. Desembargador Jailson Pereira da Silva, convocado para compor quorum, 
e presente a representante do Ministério Público do Trabalho, Drª Maria de Lourdes Hora Rocha, por 
unanimidade, conhecer do agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento.

Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes
Relator

AÇÃO RESCISÓRIA
Cabimento

PROCESSO nº 0000371-09.2016.5.17.0000 (AR)

AUTOR: SILVIO OHNESORG

RÉU: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCELLO MACIEL MANCILHA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO ADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. A ação rescisória é 

medida excepcional que deve ser usada em hipóteses extremas, em estrita observância às situações 

previstas nos incisos do artigo 966 do CPC. Logo, constatando-se da leitura das alegações trazidas na 

inicial, bem como das pretensões deduzidas, que a real pretensão é recursal, não se admite a utlização 

desta via excepcional pois não se destina a reavaliação de lide já submetida ao crivo do Poder Judici-

ário. Processo extinto sem resolver o mérito, a luz do art. 485, IV, do CPC.

1. RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA (47), sendo as partes as acima cita-

das. Silvio Ohnhesorg ajuíza ação rescisória em face de Viação Águia Branca SA pretendendo a descons-

tituição do acórdão lavrado nos autos da reclamação trabalhista n. 0152800-17.2005.5.17.0009 que man-

teve a prescrição quinquenal declarada, a inexistencia da alegada doença ocupacional e o indeferimento 

do pagamento de horas extraordinárias.

Fundamenta-se no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, uma vez que, segundo o autor, 

a decisão, ao acolher a prescrição e manter o indeferimento das verbas postuladas, violou os arts. 130, 

131, 302, 332, 333, II, 334, II, 400, 436, 437, 438, 439, do CPC; (arts. 370, 371, 341, 369, 373, § 3º, 374, II, 442, 

c/c 443, 479, 480, § 1º, 2º e 3º do Novo CPC/2015), arts. 125, 186, 199, I, 927, 932, 944, 949 e 950, Código 

Civil; arts. 19, I, § 1º, § 3º, 21 e 118 da Lei 8.213/91; arts. 157, I e II, 166 e 475 da CLT; arts. 5º, V, X, XXXV, LIV, 

LV, 7º, XXVIII, todos da Constituição Federal, Lei 6514/77 c/c Portaria 3214/78. Além disso, apóia-se no 

inciso VIII do art. 966 do CPC, pois, diz que houve erro de fato no decisum, forma de injustiça da decisão 

rescindenda.

Pugna pela procedência da ação para rescindir o acórdão e, em juízo rescisório seja proferido novo 

julgamento reformando a decisão rescidenda. Pede a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Dá à causa o valor de R$ 1.000,00. Documento id. 3efebbb comprova o trânsito em julgado 

da decisão rescindenda. Acompanha a inicial procuração e documentos.

Citado, o réu apresenta defesa (id. 1bb5b91), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento da 

ação por ausência de depósito prévio e, a inépcia da inicial ante a ausência de pré-questionamento. No 

mérito, pugna pela improcedência da demanda. Junta documentos.
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Instrução processual encerrada nos termos do despacho id. ea5faa2.

O autor apresenta razões finais, id. 37dc942.

O Ministério Público do Trabalho no parecer da lavra do Exmº Procurador

Regional do Trabalho Levi Scatolin opina pelo cabimento da ação e no mérito, pela sua impro-

cedência, id. 74b2117.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO ADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA PRE-

SENTE AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL

Conforme relatado, o autor objetiva a desconstituição do acórdão proferido por este Regional 

nos autos da reclamatória autuada sob o n. 0152800-17.2005.5.17.0009 ajuizada contra Viação Águia 

que manteve o de primeiro grau no tocante à prescrição, decisum à alegada doença ocupacional e às 

horas extraordinárias.

Apoiando-se no art. 966, V, afirma que o julgado violou manifestamente – arts. 130, 131, 302, 332, 

333, II, 334, II, 400, 436, 437, 438, 439, do CPC; (vide arts. 370, 371, 341, 369, 373, § 3º, 374, II, 442, c/c 443, 

479, 480, § 1º, 2º e 3º do Novo CPC/2015), arts. 125, 186, 199, I, 927, 932, 944, 949 e 950, Código Civil; arts. 

19, I, § 1º, § 3º, 21 e 118 da Lei 8.213/91; arts. 157, I e II, 166 e 475 da CLT; arts. 5º, V, X, XXXV, LIV, LV, 7º, 

XXVIII, todos da Constituição Federal, Lei 6514/77 c/c Portaria 3214/78, lauda 37 da peça de ingresso.

Ainda, registra – que terá a presente demanda de ser avaliada também com base em erro de fato, 

nos moldes do artigo 966, VIII, do Novo CPC/2015, eis que o Acórdão não considerou as doenças/seqüe-

las que acometem o obreiro e que estas decorrem do acidente de trabalho sofrido ou, no mínimo, que 

foram agravadas por este e pelas atividades prestadas a Reclamada, lauda 37 da inicial.

Relata que o acórdão teria violado o art. 177 do CC ao manter a prescrição quinquenal declara-

da pelo primeiro grau com esteio no art. 7º, inciso XXIX, da CF pois – o direito a reparação de danos 

morais possui natureza pessoal e tem origem no Direito Civil, lauda 10 da peça de ingresso. Acrescenta 

que durante o período em que o contrato de trabalho está suspenso pende condição suspensiva da 

prescrição, devendo incidir, então, o preconizado no artigo 199, I, do CC.

Sustenta que o acórdão teria violado manifestamente o disposto nos artigos 369, 370, 371, 442 

e 443 do CPC ao indeferir a realização de nova perícia que teria como propósito a visita técnica de 

engenheiro no local aonde prestava serviços e assim, apurar que suas atividades laborais guardam 

relação com a doença ocupacional alegada. Não deferida a perícia requerida, entende o autor que 

houve cerceio do direito de defesa. Requer a procedência desta ação – com a consequente determina-

ção de produção de nova pericial-Engenharia, bem como novo julgamento da causa, lauda 54.

Assevera que o decisum teria violado também os artigos 186, 402, 927, 932, 949 e 950 do Código 

Civil; 2º e 157 da CLT e; 5º, V e X e, 7º, XXVIII, da CF, porque a doença que lhe acomete, foi, no mínimo, 

agravada pelas atividades que exerceu para ré – em condições de risco, com exigências de movimentos 

físicos forçosos, desgastantes e em posições antiergonomicas, lauda 56.

No que concernem as horas extras em decorrência do tempo que permanecia à disposição do 

empregador entre uma viagem e outra, alega que houve violação aos artigos 4º e 66 da CLT. Já quanto 

aos minutos anteriores e posteriores à jornada de trabalho, afirma que o acórdão teria violado o art. 

7º, XIII da CF pois – laborava efetivamente antes e depois da jornada, logo, tal labor deveria ter sido 

remunerado extraordinariamente, como não ocorreu o devido pagamento, restou violado (...),lauda 65.

Por fim, quanto ao pedido de exibição de documentos, indeferido pela

Instância Recursal, diz que – deve ser rescindida a sentença transitada em julgado, devendo ser 

determinado que a reclamada apresente os referidos documentos que comprovam a contribuição do 

obreiro para a seguradora, eis que estão em seu poder, lauda 65.

Pois bem.

Nas palavras de Manuel Antonio Teixeira Filho, sabe-se que a ação rescisória – é aquela por meio 

da qual se pede a desconstituição da coisa julgada nos casos previstos em lei, podendo haver novo jul-

gamento da causa (in Ação rescisória no processo do trabalho, São Paulo: LTr, 1991, p. 60). ]

Trata-se de medida excepcional que deve ser usada em hipóteses extremas, em estrita observân-

cia às situações previstas nos incisos do artigo 966 do CPC.
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No caso dos autos, a insatisfação do autor com o acordão que manteve a decisão de primeiro grau 

refere-se à prescrição declarada de seus créditos, ao não acolhimento da tese de que a doença que lhe 

acomete guarda relação com o trabalho e ao indeferimento das horas extras pleiteadas.

No entanto, da leitura das alegações trazidas na inicial, bem como das pretensões deduzidas, objeti-

vando rescindir o verifico a nítida pretensão decisum, recursal, o que é inviável nesta via excepcional que 

não se destina a reavaliação de lide já submetida ao crivo do Poder Judiciário.

Isso porque o autor limita-se em alegar que a decisão deixou de acolher determinada tese ou que 

apreciou erroneamente determinada prova ou tese e ainda colaciona diversos julgados em sentido di-

verso daquele adotado pela decisão rescindenda para balizar sua tese.

Transcrevo alguns, dentre inúmeros, trechos das alegações lançadas pelo autor que evidenciam a 

utilização da presente como sucedâneo recursal:

Nota-se que a Ação Rescisória é um tipo de demanda que vem a coibir determinadas injustiças 

praticadas pelo Judiciário, como no caso em exame, em que há nítido direito ceifado; pois, a exegese 

das normas foram interpretadas erroneamente, incutindo os magistrados julgadores a sentenciar 

em oposição à verdadeira justiça.

(...)

Neste passo, no intuito de assegurar o pronunciamento na forma do inciso VIII, do art. 966 do 

Novo CPC/2015, é notória a necessidade de rescindir a sentença para que se garantir a verdadeira 

justiça no direito.

(...)

Nesta ótica, há inegável injustiça verificada na manutenção do Acórdão rescindendo.

(...)

Conforme se depreende dos autos, o Acórdão rescindendo manteve a sentença de piso que, 

baseando-se em Laudo Pericial omisso, contraditório e inconclusivo, julgou procedente em par-

te os pedidos contidos na exordial da Reclamação Trabalhista movida pelo Autor em face de sua  

ex-empregadora.

Nesse sentido, aliais, é a manifestação do i.Parquet, conforme trecho do parecer in verbis:

Toda a argumentação lançada pelo autor em sua inicial de ação rescisória, reduz-se à invalida-

de da prova pericial produzida nos autos de origem, a qual atestou a ausência de nexo de causalida-

de entre a doença experimentada pelo reclamante e sua atividade laborativa.

Como se pode perceber é de matéria fático probatória que estamos a tratar, o que é vedado em 

sede de ação rescisória.

Ressalte-se que duas foram as perícias realizadas na fase de conhecimento da reclamação, e, 

nas duas, não houve estabelecimento de nexo de causalidade. Aliás, importante salientar também 

que o autor buscou o reconhecimento da nulidade da prova em todas as instâncias ordinárias e, até 

mesmo, extraordinárias, sem lograr êxito, contudo.

Assim, não sendo a ação rescisória o instrumento destinado a volver matéria fático-probatória 

e não restando demonstrada violação à lei ou o erro de fato, improcede a pretensão autoral.

Reforço meu convencimento quando confronto as razões recursais ordinárias e de revista com a 

petição inicial desta ação e constato que o autor renova toda sua teseipsis acerca da suspensão da pres-

crição; da nulidade do julgado por cerceio do direito litteris de defesa em razão do indeferimento de 

realização de nova perícia a ser realizada por engenheiro; do reconhecimento da doença ocupacional e; 

da realização de horas extras.

Outrossim, quanto ao alegado erro de fato pontua o autor que – o erro de fato verificado no Acórdão 

rescindendo reside no fato de que manteve a sentença de piso que, baseando-se em Laudos Periciais omis-

sos, contraditórios e inconclusivos, julgou procedentes em partes os pedidos contidos na exordial, sequer 

considerando a vasta documentação carreada aos autos (laudos médicos e exames) pelo Reclamante, ora 

Autor, tampouco a existência de agravamento (concausa) das sequelas pelas atividades laborais exercidas 

na Reclamada, ora Ré, lauda 58 da peça de ingresso.
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Compreendo que as alegações de erro de fato referem-se à percepção do Julgador acerca da lide 

posta a seu exame. No entanto, o autor teve ampla oportunidade de demonstrar o seu direito na re-

clamação trabalhista e até mesmo esgotar a via recursal, sendo malsucedido, no particular.

A via utilizada pela parte, ação rescisória, mais uma vez, não é a adequada para se demonstrar 

inconformismo com o decisum.

Não verifico falha na percepção do julgador, mas apenas análise e valoração da prova técnica em 

sentido contrário ao interesse do autor e, por conseguinte, a adoção de conclusão jurídica favorável 

ao reclamado.

Portanto, o que se verifica é a manifesta feição recursal desta, não se enquadrando, pois, dentro 

dos limites impostos pelo artigo 966 do CPC.

Nessa linha tem sido o entendimento desta Corte Plenária, conforme precedentes transcritos:

AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. Não se admite a 

ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, pois isso implicaria nítida banalização da 

garantia fundamental da coisa julgada. (TRT 17ª R., AR 0000332-12.2016.5.17.0000, Pleno, Rel. 

Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite, DEJT 14/10/2016 ).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. Agravo regimental 

a que se nega provimento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a petição inicial da 

ação rescisória, utilizada como sucedâneo recursal. (TRT 17ª R., AR 0000421-35.2016.5.17.0000, 

Pleno, Rel. Desembargador Lino Faria Petelinkar, DEJT 11/10/2016 ).

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMIS-

SIBILIDADE. A ação rescisória ajuizada com suporte em violação de literal disposição de lei não 

exige nenhum esforço probatório e nem permite reexame dos fatos ou de todo o andamento 

processual. A verificação, em sede rescisória, restringe-se a analisar se o dispositivo legal foi cor-

retamente aplicado à espécie, e não se a decisão rescindenda foi justa ou injusta, ou se viola leis 

ou decisões posteriores ao trânsito em julgado da mesma. É evidente que o objetivo da parte, 

nesta rescisória, não é desconstituir a coisa julgada material, mas sim atacar a interpretação dada 

pelo juízo de convencimento exercido na ação principal, que lhe foi desfavorável, rediscutindo o 

posicionamento adotado no acórdão rescindendo e trazendo novamente à cognição do Judici-

ário a matéria já, exaustivamente, debatida e decidida, emprestando à rescisória indisfarçável e 

proibida feição recursal. Ação rescisória inadmitida. (TRT 17ª R., AR 0000262-92.2016.5.17.0000, 

Pleno, Rel. Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, DEJT 25/08/2016 ).

Ante o exposto, deixo de admitir a presente ação rescisória por inadequação da via eleita, extin-

guindo o processo sem resolver o mérito, a luz do art. 485, IV, do CPC.

2.2. CUSTAS PROCESSUAIS

Custas no valor R$ 20,00, calculadas sobre o valor atribuído à causa de R$ 1.000,00 pela autora, 

sendo dispensado o seu recolhimento em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

2.3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ante a improcedência da ação, os honorários advocatícios sucumbências pelo autor fixados em 

15% sobre o valor dado à causa, dos quais o autor fica isento.

Acordam os Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na sessão ordinária 

realizada no dia 30 de novembro de 2016, às 14 horas e 05 minutos, sob a Presidência do Exmo. 

Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, com a participação dos Excelentíssimos De-

sembargadores José Luiz Serafini, Carlos Henrique Bezerra Leite, Jailson Pereira da Silva, Lino Faria 

Petelinkar, Marcello Maciel Mancilha, Mário Ribeiro Cantarino Neto e presente a douta representan-

te do Ministério Público do Trabalho, Dra. Carolina de Prá Camporez Buarque,

Por unanimidade, não admitir a Ação Rescisória e extinguir o processo sem resolução do mérito 

Suspeição do Desembargador José Carlos Rizk

Desembargador Marcello Maciel Mancilha

Relator
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CITAÇÃO
Invalidade

PROCESSO TRT RO 0000602-83.2016.5.22.0101
RECORRENTE: AUTO-ESCOLA JJ RABELLO LTDA - ME
ADVOGADA: GIOVANNA MARIA SIPAUBA RABELLO - OAB/CE 30249
RECORRENTE: RENE BALUZ DE SOUSA
ADVOGADO: TIAGO BRUNO PEREIRA DE CARVALHO - OAB/PI 5308
ORIGEM: VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI
RELATOR: FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA

EMENTA

NULIDADE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO 
DE 05 (CINCO) DIAS ENTRE A DATA DA NOTIFICAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA INAUGU-
RAL. INVALIDADE DA CITAÇÃO. O art. 841, caput, da CLT estabelece a necessidade de que a audiência 
inaugural ocorra no prazo mínimo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de recebimento da no-
tificação postal, sob pena de atingir o direito constitucionalmente garantido do devido processo legal, 
da ampla defesa e do contraditório. No caso dos autos, a notificação da Reclamada para tomar ciência 
da realização da audiência inaugural ocorreu no dia 02/05/2016, conforme extrato emitido no site dos 
Correios (ID 1f50cad). Por sua vez, a audiência inaugural estava designada e efetivamente aconteceu 
no dia seguinte, ou seja, 03/05/2016, como se pode verificar da Ata de Audiência (ID 7f88149). Com 
efeito, não foi respeitado o quinquídio legal, razão pela qual a Reclamada teve seu direito à ampla de-
fesa e ao contraditório violado.

Relatório

Trata-se de RECURSO ORDINÁRIO interposto por AUTO-ESCOLA JJ RABELLO LTDA - ME, recor-
rente/reclamada, nos autos da ação interposta por RENE BALUZ DE SOUSA, contra a sentença que, 
aplicando a revelia e confissão ficta quanto a matéria de fato, julgou procedente a reclamação trabalhista 
para condenar a reclamada nas parcelas indicadas na inicial.

A reclamada, em suas razões recursais (Id. d1d71c6), alega, em síntese, que recebeu a citação ape-
nas no dia 02/05/2016, sendo que a audiência inaugural estava marcada para o dia seguinte, 03/05/2016. 
Aduz, portanto, que não foi respeitado o quinquidio legal entre a data da notificação e a audiência, im-
plicando nulidade processual por cerceamento de defesa. No mérito, alega indevidas as verbas objeto 
da condenação.

Contrarrazões regulares.
É o relatório.

VOTO

CONHECIMENTO
Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso ordinário e do recurso 

adesivo.
PRELIMINAR
Da nulidade processual
Aduz a reclamada que a r. sentença recorrida se apresenta maculada de ilegalidade, visto ter retira-

do da recorrente/reclamada o direito à ampla defesa e contraditório, o que impõe a anulação do julgado. 
Alega, enfim, que foi notificada em 02/05/2016 para audiência inaugural marcada para o dia seguinte, 
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ou seja, 03/05/2016, em desrespeito ao quinquídio legal do art. 841 da CLT, o que impossibilitou a 
elaboração de defesa. Ressalta, ainda, opôs embargos declaratórios no sentido de reconsideração e 
nulidade de citação com redesignação de audiência, sob alegação de cerceamento de defesa, porém 
não foram acolhidos. Requer, portanto, a nulidade da sentença e da aplicação da revelia e de todos os 
atos posteriores a decretação dos mesmos, bem como o retorno dos autos à vara de origem a fim de 
ser sanado o vício comentido.

Pois bem, afirma a recorrente que a notificação postal enviada para seu endereço foi recebida, 
contudo, diz que não foi observado o prazo mínimo de 05 (cinco) dias entre a notificação postal e a 
realização da audiência inaugural.

À análise.
O art. 841, da CLT estabelece a necessidade caput de que a audiência inaugural ocorra no prazo 

mínimo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de recebimento da notificação postal, in verbis:

Art. 841 - Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (qua-
renta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o 
ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, 
depois de 5 (cinco) dias. (grifei)

§ 1º A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços 
ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal ofi-
cial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.

§ 2º O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do 
parágrafo anterior.

No caso dos autos, a notificação da Reclamada para tomar ciência da realização da audiência 
inaugural ocorreu no dia 02/05/2016, conforme extrato emitido no site dos Correios (ID 1f50cad).

Por sua vez, a audiência inaugural estava designada e efetivamente aconteceu no dia 03/05/2016, 
como se pode verificar da Ata de Audiência (ID 7f88149).

Com efeito, constato que não foi respeitado o quinquídio legal, razão pela qual a Reclamada teve 
seu direito à ampla defesa e ao contraditório violado.

Nesses termos, acolho a preliminar, dando provimento ao Recurso Ordinário interposto pela Recla-
mada para, reconhecendo a invalidade da citação, declarar a nulidade dos atos processuais praticados a 
partir de então e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para reabertura da instrução 
processual, com designação de nova audiência, desta feita com a observância dos requisitos legais.

Ante todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela reclamada para declarar a nulidade da r. 
sentença, reconhecendo a invalidade da citação, declarar a nulidade dos atos processuais praticados 
a partir de então e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução 
processual, com designação de nova audiência, desta feita com a observância dos requisitos legais.

Por fim, destaco que resta prejudicada a análise das demais matérias atinentes ao mérito do recurso.

CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, os Desembargadores acordam da 1ª Turma do Tribunal Regional do Tra-
balho da 22ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário, acolher a preliminar de nu-
lidade da sentença, reconhecendo a invalidade da citação, declarar a nulidade dos atos processuais 
praticados a partir de então e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da 
instrução processual, com designação de nova audiência, desta feita com a observância dos requisi-
tos legais.

Presentes na sessão ordinária da E. Primeira Turma de Julgamento, ocorrida no dia 28 de novem-
bro de 2016, sob a Presidência do Exmo. Sr. Desembargador ARNALDO BOSON PAES, os Exmos. Srs. 
Desembargador do Trabalho FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA (Relator) e Juíza do Trabalho 
LIANA FERRAZ DE CARVALHO (convocada), bem como o Exmo. Sr. Procurador Regional do Trabalho 
JOÃO BATISTA LUZARDO SOARES FILHO, representante do d. Ministério Público do Trabalho da 22ª 
Região; ausentes os Exmos. Srs. Desembargadores do Trabalho ENEDINA MARIA GOMES DOS SAN-
TOS (justificadamente) e WELLINGTON JIM BOAVISTA (férias).

Francisco Meton Marques de Lima
Desembargador Relator
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ação rescisória

294 – cabimento
 AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO ADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. A ação rescisória é 
medida excepcional que deve ser usada em hipóteses extremas, em estrita observância às situações 
previstas nos incisos do artigo 966 do CPC. Logo, constatando-se da leitura das alegações trazidas 
na inicial, bem como das pretensões deduzidas, que a real pretensão é recursal, não se admite a 
utilização desta via excepcional pois não se destina a reavaliação de lide já submetida ao crivo do 
Poder Judiciário. Processo extinto sem resolver o mérito, a luz do art. 485, IV, do CPC. (TRT 17ª R – 
Tribunal Pleno – Rel. Des. Marcello Maciel Mancilha – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 107 – Processo AR 
nº 0000427-42.2016.5.17.0000)

acidente de trabalho

293 – concausa
 RECURSO ORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. ATO PRATICADO POR EMPREGADO. RES-
PONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 932, INCISO III, C/C ART. 933, AMBOS DO CÓDIGO 
CIVIL. A responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho decorrente de ato prati-
cado por outro empregado, quando no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele, 
é objetiva, tendo em vista o disposto no art. 932 inc. III c/c art. 933, ambos do CC. Contudo, cons-
tatado que houve concorrência do autor, em certo grau, para a prática do ato danoso, devem os 
valores deferidos serem sopesados tendo em vista o grau de culpa e a gravidade do dano causado, 
com fundamento no art. 945 do CC. (TRT 14ª R – 1ª T – Rel. Juiz Shikou Sadahiro (convocado) – DJe 
nº 2153 – 23.01.17 – p. 4062 – Processo RO nº 0000683-18.2015.5.14.0092)

292 – danos materiais e morais
 ACIDENTE DO TRABALHO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. É incabível o deferimento de inde-
nização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho quando não comprova-
da a existência simultânea do dano, do nexo causal entre este e as atividades desenvolvidas na ré e 
da culpa do empregador. (TRT 12ª R – 2ª T – Rel. Des. Marcos Vinicio Zanchetta – 31.01.17 – Proces-
so RO nº 0004097-35.2014.5.12.0053)

291 – recolhimento
 ACIDENTE DO TRABALHO. FGTS DO AFASTAMENTO. São devidos os depósitos do FGTS nos 
casos de fruição, pelo empregado, de auxílio-doença por acidente do trabalho (art. 15, § 5º, da Lei 
nº 8.036/90). (TRT 12ª R – 2ª T – Rel. Des. Marcos Vinicio Zanchetta – 31.01.17 – Processo RO nº 
0001416-56.2011.5.12.0002)

290 – responsabilidade do empregador
 ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. O dano decorrente de acidente de 
trabalho deve ser indenizado pelo empregador se a atividade empresarial normalmente desenvol-
vida implicar, por sua natureza, perigo para os direitos de outrem, desde que o risco de dano não 
seja meramente genérico. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Juiz Israel Brasil Adourian (convocado) – DJe nº 
2157 – 27.01.17 – p. 46 – Processo RO nº 0011468-59.2015.5.18.0017)

acordo judicial

289 – cláusula penal
 AGRAVO DE PETIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILI-
DADE. De acordo com o art. 413 do CC, pode o magistrado reduzir a multa pactuada pelas partes 
em caso de descumprimento de acordo firmado judicialmente, atendendo aos princípios da pro-
porcionalidade e da razoabilidade. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Des. Roberto Benatar – DJe nº 2159 – 
31.01.17 – p. 86 – Processo AP nº 0000574-34.2015.5.23.0001)

288 – efeitos
 ACORDO CELEBRADO ENTRE O BANCO REQUERIDO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA-
LHO DA 10ª REGIÃO. CLÁUSULA QUE ESTENDE SEUS EFEITOS A TODO O TERRITÓRIO NACIO-
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NAL. CONSEQUÊNCIAS. A celebração de acordo entre o Banco requerido e o Ministério Público 
do Trabalho da 10ª Região, contendo cláusula que estende seus efeitos a todo o território nacio-
nal, com imposição de extinção de todas as demais ações civis públicas com o mesmo objeto, 
promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, conduz à extinção do feito, com resolução de 
mérito, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, em relação aos pedidos que fizeram parte da re-
ferida conciliação. (TRT 21ª R –2ª T – Rel. Des. Carlos Newton Pinto – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 
548 – Processo RO nº 157700-94.2012.5.21.0006)

acúmulo de Funções

287 – caracterização
 ACÚMULO DE FUNÇÃO. ACRÉSCIMO SALARIAL. NÃO CABIMENTO. A atuação do empre-
gado no âmbito da relação trabalhista não se exaure em uma única tarefa, reconhecendo-se, 
na falta de ajuste em contrário, que ele se obrigou a realizar qualquer serviço compatível com a 
sua condição pessoal (art. 456, parágrafo único, da CLT). (TRT 5ª R – 3ª T – Relª. Desª. Vânia J. T. 
Chaves – 26.01.17 – Processo RO nº 0000971-70.2015.5.05.0009)

286 – Plus salarial
 ACÚMULO DE FUNÇÃO. PLUS SALARIAL DEVIDO. Provado nos autos que o empregado 
exercia, além das tarefas inerentes àquela para qual foi contratado, outras que não integraram 
a pactuação em sua origem, faz jus ao reconhecimento de um plus salarial, haja vista que a uti-
lização desvirtuada da força de trabalho da parte empregada causa o enriquecimento ilícito do 
empregador. (TRT 11ª R – 3ª T – Relª. Desª. Maria de Fatima Neves Lopes – 26.01.17 – Processo 
RO nº 0133300-03.2009.5.11.0005)

adicional de insalubridade

285 – agente comunitário de saúde
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO. É indevido o adicional de insalubridade ante a ausência de previsão da atividade 
dos agentes comunitários de saúde no rol das atividades definidas como insalubres na NR-15. 
(TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Des. Américo Bedê Freire – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 3635 – Processo 
REXOFRV nº 0177285-76.2012.5.16.0005)

284 – exposição à agentes biológicos
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS. Comprovada a exposição per-
manente a agentes biológicos e sem os equipamentos de proteção individual adequados, é de-
vido o adicional de insalubridade que deve ser calculado sobre o salário-mínimo. (TRT 15ª R – 2ª 
T – Rel. Des. Helcio Dantas Lobo Junior – 27.01.17 – Processo RO nº 0011681-66.2015.5.15.0076)

283 – integração ao salário
 AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMEN-
TO. MERA LIBERALIDADE. Como cediço, o pagamento do adicional de insalubridade, mesmo 
quando instituído por mera liberalidade pelo empregador, implica na sua integração ao salá-
rio e consequente inclusão na base de cálculo das horas extras pagas pelo empregador. Agravo 
desprovido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Des. Laerte Neves de Souza – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 561 
– Processo AP nº 0000143-34.2015.5.19.0058)

282 – Prorrogação de jornada
 ACORDO DE COMPENSAÇÃO INVÁLIDO. PRORROGAÇÃO DE JORNADA EM AMBIENTE 
INSALUBRE SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. INAPLICABILIDADE DOS 
INCISOS III E IV DA SÚMULA N. 85 DO TST. Na hipótese de invalidade do acordo de com-
pensação de jornada por ausência de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para a 
prorrogação extraordinária do labor realizado em ambiente insalubre, não há previsão para a 
aplicação dos itens III e IV da Súmula n. 85, os quais restringem-se à invalidade decorrente da 
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prestação de horas extras habituais ou do mero desatendimento de exigências formais para a com-
pensação de jornada, razão pela qual são devidas integralmente as horas extras prestadas acresci-
das do respectivo adicional. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Des. Roberto Benatar – DJe nº 2159 – 31.01.17 
– p. 76 – Processo RO nº 0000552-46.2015.5.23.0107)

281 – ruído
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÍVEL DE RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. O 
trabalho em condições insalubres, mesmo com a utilização de equipamentos de proteção indivi-
dual, não impede, muitas vezes, a manifestação futura de doenças decorrentes da exposição do 
trabalhador a esses agentes. Ignorar esse fato seria sonegar direitos personalíssimos do trabalha-
dor que se expõe a condições que degradam sua saúde. O uso de EPI´s decorre da necessidade das 
condições de trabalho, o que não afasta o direito ao pagamento do respectivo adicional. No mais, 
o agente ruído não é de fácil constatação, pois apresenta características de intensidade (nível de 
pressão sonora), de tipo (contínuo, intermitente ou impacto), de duração (tipo de exposição a cada 
tipo de ruído) e de qualidade (frequência dos sons). O ruído pode provocar alterações em todos os 
aparelhos e órgãos de nosso organismo, tais como: estresse, aborrecimentos, diminuição na efi-
ciência do trabalho, alterações fisiológicas, hipertensão, zumbido, impotência sexual, distúrbios 
metabólicos e psicológicos, dificuldade na comunicação oral e no convívio social, podendo até 
ser causa de acidentes no ambiente de trabalho. Conforme estudo a respeito dos equipamentos 
de proteção individual, eles não vedam completamente a passagem do ruído: “Segundo GERGES 
(1999), os EPIs não vedam completamente a passagem do ruído, pois podem chegar na orelha in-
terna através da vibração de ossos e tecidos do crânio, vibração do EPI gerando som ao MAE e 
passagem através do espaço com o mau ajuste na orelha externa. (...)” (Fonte: http://www.cefac.
br/library/teses). Assim, contatada a presença de nível de ruído contínuo acima dos limites de tole-
rância e o fornecimento irregular de EPI devido o adicional de insalubridade. Recurso desprovido. 
(TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. Claudio Armando Couce de Menezes – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 197 
– Processo RO nº 0001216-42.2015.5.17.0011)

adicional de insalubridade e Periculosidade

280 – minas de subsolo
 TRABALHO EM MINAS DE SUBSOLO. NORMA COLETIVA QUE INSTITUI SALÁRIO MÍNIMO 
PROFISSIONAL COM A INCLUSÃO DOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDA-
DE PAGOS DE FORMA COMPLESSIVA. INVALIDADE. São inválidas as normas coletivas que incor-
poram o disposto em instrumentos coletivos firmados em 1965 e 1966, dispondo estarem inclusos 
no salário mínimo profissional os adicionais de insalubridade e periculosidade, pois instituem o 
salário complessivo, modalidade de pagamento que resulta em incontáveis prejuízos aos trabalha-
dores, uma vez que estes não tomam conhecimento das parcelas que lhe estão sendo pagas, seus 
reflexos, alíquotas, base de cálculo e a que direitos se referem, afastando-os da proteção que lhes 
é outorgada pela legislação trabalhista. Os adicionais de insalubridade e periculosidade possuem 
faceta inibitória, que visa afastar o empregado dos trabalhos que representem risco a sua saúde. 
Todavia, esse intuito, que vai ao encontro dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa 
humana e do valor social do trabalho, contribuindo com o comando do inciso XXIII do art. 7º da 
CRFB/88, é obliterado pelo salário complessivo que, nesse caso, gera uma outra anomalia, pois ao 
prever um piso aplicável a toda a categoria, neste incluído o valor do adicional de insalubridade, 
sem considerar as peculiaridades do local e das condições de trabalho, atenta contra o princípio 
da igualdade material e acaba por discriminar os trabalhadores sujeitos a condições severas que 
atacam sua saúde. (TRT 12ª R – 1ª T – Rel. Des. Viviane Colucci – 31.01.17 – Processo RO nº 0003746-
22.2015.5.12.0055)

adicional de Periculosidade

279 – base de cálculo
 A base de cálculo do adicional de periculosidade para o metroviário é o salário base, uma vez 
que o artigo 1º da Lei nº 7.369/85 tem aplicação restrita à categoria dos eletricitários. (Tese Jurídica 
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Prevalecente, nº 19 deste Regional). (TRT 2ª R – 17ª T –Relª. Juíza Thaís Verrastro de Almeida 
(convocada) – 31.01.17 –Processo RO nº0001871-97.2015.5.02.0086)

278 – eletricitário
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RISCO ELÉTRICO. O adicional de periculosidade insti-
tuído pela Lei 7.369/85 não está limitado aos empregados das empresas geradoras e transmisso-
ras de energia elétrica, havendo previsão expressa no caput do art. 2º do Decreto 93.412/86, que 
a regulamentou, quanto a ser devido aos empregados submetidos a risco decorrentes de ener-
gia elétrica “independentemente do cargo, categoria ou ramo da empresa”. (TRT 4ª R – 2ª T – 
Relª. Desª. Tânia Regina Silva Reckziegel – 26.01.17 – Processo RO nº 0000896-05.2014.5.04.0232)

277 – energia elétrica: exposição
 RECURSO DA RECLAMADA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO CON-
CLUSIVO. Considerando que a prova técnica produzida nos autos, e que serviu de subsídio à de-
cisão hostilizada, foi conclusiva no sentido de que a Reclamante tinha livre acesso à subestação 
secundária de energia elétrica, sala onde são montados os quadros de distribuição de energia 
elétrica, em caso de necessidade de rearme de disjuntores e para a limpeza do local, área esta 
pertencente ao Sistema Elétrica de Potência e área de risco relacionada no Decreto 93412/86, 
mostra-se escorreita a decisão a quo que deferiu o pleito de pagamento de adicional de pericu-
losidade. Tem-se nos autos que a proibição de acesso de outros funcionários que não sejam da 
equipe de manutenção de elétrica à subestação por medida de segurança somente foi adotada 
em meados do ano de 2011. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Josenildo Santos Carvalho – DJe nº 2154 
– 24.01.17 – p. 31 – Processo RO nº 0000863-49.2014.5.20.0012)

276 – vigilante
 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGILANTE. ATIVIDADE COMPREENDIDA NO ART. 
193, II, DA CLT. Fazem jus ao adicional de periculosidade equivalente a 30% da efetiva remu-
neração os trabalhadores em atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, em 
razão da exposição a risco de roubos ou outras espécies de violência física. Apelo autoral pro-
vido. (TRT 1ª R – 10ª T – Relª. Desª. Rosana Salim Villela Travesedo – 25.01.17 – Processo RO nº 
0011614-96.2015.5.01.0042)

adicional noturno

275 – jornada mista
 PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA. ADICIONAL NOTURNO. Consoante o disposto 
no § 5º do art. 73 da CLT e na Súmula 60, II, do TST, é devido o pagamento de adicional noturno 
sobre as horas diurnas trabalhadas em prorrogação à jornada noturna, ainda que se trate de 
jornada mista, haja vista que a hora trabalhada imediatamente após o horário estabelecido 
no art. 73, § 2º, da CLT é tão desgastante quanto o próprio horário noturno. (TRT 3ª R – 8ª 
T – Relª. Juíza Ana Maria Espi Cavalcanti (convocada) – 31.01.17 – Processo RO nº 0011255-
15.2015.5.03.0100)

agravo de Petição

274 – impugnação aos cálculos
 AGRAVO DE PETIÇÃO DO RECLAMADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONE-
TÁRIA E JUROS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA E DOS VALORES IMPUG-
NADOS. NÃO CONHECIMENTO. Nos termos do § 1º do art. 897 da CLT, a delimitação justifica-
da das matérias e dos valores impugnados constitui pressuposto recursal do agravo de petição. 
A exigência se justifica para possibilitar que a parte incontroversa seja executada de imediato e 
para evitar recursos meramente protelatórios. Assim, impõe-se ao agravante especificar os te-
mas controvertidos e os valores impugnados, de maneira individualizada e fundamentada. Exi-
ge-se a apresentação de planilha de cálculos, com especificação dos valores devidos e a indivi-
dualização do excesso apontado. No caso, a ausência do pressuposto quanto ao excesso de exe-
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cução implica o não conhecimento do agravo de petição. Agravo de petição não conhecido. (TRT 
22ª R – 1ª T – Rel. Des. Arnaldo Boson Paes – 30.01.17 – Processo AP nº 0001916-12.2012.5.22.0002)

aPosentadoria

273 – complementação: prescrição
 AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPO-
SIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFE-
RENÇAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 327 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. O 
pedido de pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria está sujeito à prescri-
ção parcial e quinquenal, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a 
mês e faz nascer o direito à pretensão das parcelas inadimplidas. Incidência da Súmula nº 327 do 
TST. Correta a decisão agravada, ao aplicar o disposto no artigo 894, II, da CLT como óbice ao pro-
cessamento dos embargos, mantém-se o decidido. Agravo regimental de que se conhece e a que se 
nega provimento. (TST – SbDI-1 – Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão – DJe nº 2156 – 26.01.17 
– p. 1 – Processo AgR-E-ARR nº 0000071-37.2011.5.03.0089)

aPosentadoria Por invalideZ

272 – contrato de trabalho: suspensão
 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO CONTRATUAL. A aposentadoria por invali-
dez apenas suspende o contrato de trabalho, não o encerrando. (TRT 5ª R – 3ª T – Relª. Desª. Vânia 
J. T. Chaves – 26.01.17 – Processo RO nº 0000546-61.2016.5.05.0024)

atleta ProFissional

271 – Passe: liberação
 MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM 
CONCEDIDA. A injustificada recusa na liberação do passe do atleta profissional ou dos direitos 
federativos demonstra a violação ao direito líquido e certo obreiro de exercer livremente a sua pro-
fissão, mormente quando constatada a mora contumaz do Clube empregador no cumprimento de 
obrigações trabalhistas básicas, situação que autoriza, inclusive, a rescisão contratual. Mandado de 
segurança admitido e concedida a ordem. (TRT 10ª R – 2ª Seção Especializada – Rel. Des. Grijalbo 
Fernandes Coutinho – DJe nº 2158 – 30.01.16 – p. 283 – Processo MS nº 0000215-16.2016.5.10.0000)

auxílio alimentação

270 – natureza salarial
 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. NORMA COLETIVA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. O art. 458 da 
CLT prevê que a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que, por força 
do contrato, o empregador fornecer habitualmente têm natureza salarial. A pactuação em nor-
ma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação ou a adesão posterior do 
empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não altera a natureza salarial da 
parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o 
benefício, nos termos da OJ nº 413 da SDI-1. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Des. Dorival Borges de Souza 
Neto – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 64 – Processo RO nº 0000964-12.2016.5.10.0007)

aviso Prévio

269 – nulidade
 NULIDADE DO AVISO PRÉVIO. Não há nos autos elementos que acarretem a nulidade do aviso 
prévio. O fato do empregado não haver recebido integralmente o salário do prazo do aviso prévio 
não produz a nulidade deste, assegurando-lhe, contudo, o direito de receber a diferença. O Juízo de 
Primeiro Grau já concedeu o pagamento de sete dias a título de saldo de salário. No entanto, como 
o reclamante-recorrente dispunha de dois anos de serviço, faria jus a 33 dias, conforme art. 1º, §1º, 



www.zkeditora.com.br          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

83

da Lei 12.506/2011, tendo ainda a receber 3 dias, no valor que ficar apurado em liquidação de 
sentença, bem como tem direito a retificação da CTPS para constar como último dia trabalhado 
22/09/2014. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazare Sidrim Nassar – DJe nº 2158 – 30.01.17 
– p. 77 – Processo RO nº 0001020-51.2015.5.08.0002)

bancário

268 – caixa executivo: intervalo intrajornada
 HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTERVALO DE 10 MINUTOS A CADA 50 MINUTOS TRABA-
LHADOS. CAIXA EXECUTIVO. DIREITO AO INTERVALO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA. A função de Caixa Executivo bancário exercida pelo Reclamante, con-
quanto relacionada a serviços de digitação, não se confunde com a atividade do Digitador, por-
quanto intermitente, ou seja, desprovida de ininterruptividade. Deveras, os Caixas não atuam 
mecânica e sistematicamente no processamento eletrônico de dados, haja vista que exercem 
outras atividades, como contagem de dinheiro, atendimento ao público e conferência de do-
cumentos, usufruindo de pausas que não existem no trabalho de um Digitador propriamente 
dito, motivo pelo qual não se aplica, analogicamente, o artigo 72 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Ressalte-se, por oportuno, que os Acordos Coletivos de Trabalho adunados dispõem 
que “todos os empregados que exerçam atividades de entrada de dados, sujeitas a movimen-
tos ou esforços repetitivos dos membros superiores e coluna vertebral farão uma pausa de 10 
(dez) minutos a cada 50 (cinquenta) trabalhados, conforme NR17 (...)”, não mencionando es-
pecificamente a atividade exercida pelo Caixa, justamente porque o escopo da Norma não era 
resguardar tal função, mas a de Digitador, cujas atividades de entrada de dados, consoante já 
aludido, são verdadeiramente prejudiciais à saúde, porquanto ininterruptas. Portanto, consi-
derando que o Caixa bancário executa, além de serviços de digitação, outras atribuições, como 
atendimento ao público, contagem de numerário e descontos de cheque, de modo que aquela 
função não tem como sua atividade inerente, de forma continuada, permanente, o serviço de 
digitação, não faz jus o Autor ao intervalo previsto na Norma Regulamentar n. 17, do Ministério 
do Trabalho, ou ao pagamento do valor correspondente a 10 minutos a cada cinquenta minu-
tos de trabalho efetivamente prestado, acrescida de 50%, pela sua supressão. Neste diapasão, 
deve ser mantida a Sentença que indeferiu o pagamento do valor correspondente a intervalo de 
Digitador. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Thenisson 
Dória – DJe nº 2154 – 24.01.17 – p. 22 – Processo RO nº 0000699-80.2015.5.20.0002)

267 – doença ocupacional
 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA OCUPACIONAL. BANCÁRIO. ES-
CRITURÁRIO. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS. DEVER DE INDENIZAR. A responsabilida-
de civil acidentária do empregador estrutura-se sobre três elementos, a saber: a) dano material 
e/ou moral; b) culpa ou atividade de risco; c) nexo causal. O dano traduz-se na subtração ou di-
minuição de um bem jurídico do seu titular, dele podendo derivar incapacidade total ou parcial 
para o trabalho, ainda que temporária, fruto da ação ou omissão de alguém. Pode ser material, 
que abrange tanto aquele já consumado (emergente) como o prejuízo futuro (lucro cessante), 
e/ou moral, decorrente da violação de atributos da personalidade. A culpa pode resultar de vio-
lação de norma legal ou do dever geral de cautela, este último incluindo o dever de prevenção 
e o de precaução, configurando a responsabilidade subjetiva (CF, art. 7º, XXVIII). Dispensável a 
culpa quando envolver atividade normal de risco, compreendida como a que causar à pessoa 
determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade, atraindo a respon-
sabilidade objetiva (CC, art. 927, parágrafo único). O nexo de causalidade é o vínculo que se 
estabelece entre a execução do serviço (causa) e o acidente ou doença ocupacional (efeito), 
que se configura quando o acidente ou a doença ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa (Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 20). No caso reconhece-se o nexo causal entre as doenças 
que acometem a reclamante e as atividades desenvolvidas no reclamado por mais de 25 anos, 
conforme a conclusão da perícia médica, assim como o dano, haja vista que ficou incapacitada 
permanentemente para a função. Ademais, nas doenças ocupacionais decorrentes de ativida-
des repetitivas, mormente aquelas em que há o nexo técnico epidemiológico previdenciário 



ano I - nº 2 - fevereiro de 201784

EmENTÁRIO

(NTEP), como a atividade desenvolvida pela trabalhadora, a natureza contratual da responsabili-
dade civil gera a presunção de culpa pelo dano ocorrido, com a consequente inversão do ônus da 
prova, do qual o reclamado não se eximiu. Demonstrado o nexo causal, o dano e a culpa, está con-
figurado o dever de indenizar. Recurso ordinário desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Des. Arnaldo 
Boson Paes – 30.01.17 – Processo RO nº 0002940-75.2012.5.22.0002)

266 – Financiário
 RECURSO DA RECLAMANTE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ATIVIDADE BANCÁRIA. NÃO 
COMPROVAÇÃO. A Resolução nº 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, que revogou de modo 
expresso a de nº 3.110/2003, facultou às instituições financeiras contratar empresas como corres-
pondentes bancários para a realização de diversas atividades periféricas em relação àquelas pro-
priamente bancárias. No caso, a reclamante não produziu prova quanto às suas atribuições de que 
realizava operações bancárias como abertura de contas, concessão de empréstimos, cartões de 
crédito, movimentações nas contas dos clientes ou quaisquer outras operações efetuadas exclusi-
vamente por bancários, não podendo ser enquadrada como bancária/financiária. Recurso negado. 
(TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Des. Paulo Americo Maia de Vasconcelos Filho – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 
93 – Processo RO nº 0000222-21.2016.5.13.0001)

265 – horas extras
 RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. BANCÁRIO. SÁBADO DIA 
DE REPOUSO REMUNERADO. DIVISOR HORAS EXTRAS 150. No caso concreto, as horas extras 
foram deferidas segundo a jornada prevista no artigo 224, caput, da CLT (a partir da sexta diária e 
trigésima semanal), diante do enquadramento bancário conferido à obreira. Por outro lado, con-
forme se observa das convenções coletivas de trabalho dos bancários, de aplicação no Estado de 
Pernambuco, o sábado é considerado como dia de repouso remunerado, não incidindo na espécie 
a Súmula 113 do Tribunal Superior do Trabalho. O divisor de horas extras aplicável é 150, nos ter-
mos da Súmula 124, item I, alínea “a”, do TST. Recurso ordinário provido, no ponto. (TRT 6ª R – 3ª 
T – Relª. Desª. Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino – 31.01.17 – Processo RO nº 0000828-
42.2015.5.06.0401)

cargo de conFiança

264 – enquadramento
 HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 62, II, DA CLT. 
INEXISTÊNCIA DE FIDÚCIA ESPECIAL E AMPLOS PODERES DE MANDO E GESTÃO. Não restan-
do demonstrado que o empregado desempenhasse função que demandasse fidúcia especial ou 
que ele fosse um alter ego do empregador, um substituto do mesmo, podendo colocar em risco 
até a própria sobrevivência da empresa com sua atuação, não pode a função do reclamante ser 
considerada cargo de gestão a que se refere o artigo 62, II, da CLT, pois não detinha amplos pode-
res de mando e gestão e nem possuía poderes de tomar decisões que pudessem comprometer as 
atividades da reclamada. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. Claudio Armando Couce de Menezes – DJe nº 
2159 – 31.01.17 – p. 132 – Processo RO nº 0000176-22.2015.5.17.0012)

263 – requisitos
 CARGO DE CONFIANÇA. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 62, II, DA CLT. Para ser enquadrado na 
disposição do artigo 62, inciso II, da CLT, deve-se apurar se são inerentes à função exercida os pode-
res de gestão, com autonomia em decisões sobre a atividade empresarial, somado ao padrão sala-
rial mais elevado em relação aos demais empregados, situação não verificada na hipótese vertente. 
(TRT 3ª R – 8ª T – Relª. Desª. Ana Maria Amorim Rebouças – 31.01.17 – Processo RO nº 0010687-
07.2016.5.03.0183)

262 – subgerente
 SUBGERENTE. CARGO DE CONFIANÇA. REQUISITOS DO ARTIGO 62, INCISO II, DA CLT. NÃO 
CONFIGURADOS. Subgerente que não exerce poder de mando qualificado, nem é detentora de 
fidúcia especial no desempenho de suas atividades, não se subsume ao disposto no inciso II do 
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artigo 62 da CLT. (TRT 9ª R – 6ª T – Rel. Des. Francisco Roberto Ermel – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 
284 – Processo RO nº 0001303-28.2013.5.09.0322)

cerceamento de deFesa

261 – oitiva de testemunhas
 PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE PREPOSTOS E TESTEMUNHAS. 
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. Resta 
configurado o cerceamento de defesa quando ocorre o indeferimento da oitiva da prova oral em 
que a parte pretendia demonstrar o vínculo empregatício e a relação entre as reclamadas. O inde-
ferimento de prova testemunhal obstou a ampliação do campo de visão quanto aos fatos e resul-
tou em manifesto prejuízo para a parte Autora que teve a sua ação julgada improcedente. (TRT 5ª 
R – 3ª T – Relª. Desª. Vânia J. T. Chaves – 26.01.17 – Processo RO nº 0000814-88.2016.5.05.0421)

citação

260 – nulidade: ente público
 NULIDADE PROCESSUAL. INTERSTÍCIO MÍNIMO ENTRE A NOTIFICAÇÃO E A AUDIÊN-
CIA. ENTE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. É nulo o processo a partir da notificação do ente pú-
blico quando restar demonstrada a inobservância do interstício mínimo de vinte dias entre a 
data da notificação e a data da audiência inaugural, previsto no art. 841 da CLT c/c o artigo 1º, 
II, do Decreto-Lei n° 779/69. . (TRT 13ª R – 1ª T – Relª. Desª. Ana Maria Madruga – DJe nº 2157 – 
27.01.17 – p. 101 – Processo RO nº 0131459-46.2015.5.13.0024)

259 – validade
 CITAÇÃO IMPESSOAL. PROCESSO DO TRABALHO. VALIDADE. No processo do trabalho a 
citação, conforme dispõe o art. 841, § 1º da CLT, não precisa ser pessoal para ser válida, bas-
tando que chegue ao correto endereço do destinatário. O seu não recebimento constitui ônus 
de prova deste, conforme a Súmula n. 16 do TST. Assim, chegando ao endereço correto a co-
municação processual pode ser entregue a qualquer pessoa que, lá estando, prontifique-se a 
recebê-la, ainda que não seja empregado ou sócio do destinatário, daí decorrendo a presunção 
de validade da citação. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Des. Roberto Benatar – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 
17 – Processo AP nº 0000414-22.2015.5.23.0126)

comissões

258 – descontos
 COMISSÕES. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. O ulterior cancelamento de transação con-
cluída pelo empregado comissionista não enseja a devolução das respectivas comissões pagas. 
Inteligência do artigo 466 da CLT e do Precedente Normativo nº 97 do TST. Apelo patronal im-
provido. (TRT 1ª R – 10ª T – Relª. Desª. Rosana Salim Villela Travesedo – 25.01.17 – Processo RO 
nº 0011644-56.2015.5.01.0067)

concurso Público

257 – cadastro de reserva
 CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DE VAGAS 
A ENSEJAR A ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À NOMEA-
ÇÃO. Restou provada nos autos a existência de vagas, uma vez realizada a convocação de nome-
ação para tomar posse. Nesse compasso, a despeito de haver ato convocatório do ente público 
para contratação temporária, posterior ao chamamento das reclamantes, tal situação revela um 
comportamento contraditório, conferindo às reclamantes o direito subjetivo à nomeação, até 
porque já fora iniciado o processo convocatório. Recurso conhecido mas improvido. (TRT 7ª 
R – 3ª T – Relª. Desª. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 45 – 
Processo RO nº 0000210-97.2016.5.07.0025)
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contrato de trabalho

256 – Período do vínculo: ônus da prova
 VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO REGISTRO EM CTPS - ÔNUS DA PROVA. Admitindo a ré a 
prestação de serviços de forma autônoma em período imediatamente anterior ao registro em CTPS, a 
ela incumbe o ônus de demonstrar a não caracterização de vínculo de emprego. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. 
Des. Nicanor de Araújo Lima – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 29 – Processo RO nº 0024355-49.2015.5.24.0101)

255 – quitação
 QUITAÇÃO DE PARCELA TRABALHISTA. ÔNUS PROCESSUAL NÃO SATISFEITO. DEFERIMEN-
TO. O ônus processual de comprovar a regular e integral quitação dos direitos devidos ao longo do 
contrato de trabalho e postulados na reclamação não foi satisfeito pelo empregador (CLT, art. 464). 
A consequência do não atendimento do encargo probatório implica a procedência dos pedidos 
deduzidos na reclamação, daí por que deve ser confirmada a sentença que condena o ente público 
ao pagamento das parcelas respectivas. Recurso ordinário desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Des. 
Arnaldo Boson Paes – 30.01.17 – Processo RO nº 0000134-27.2013.5.22.0101)

254 – suspensão
 DENÚNCIA VAZIA DO CONTRATO DE TRABALHO. LIMITAÇÃO. TRABALHADOR DOENTE. 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REINTEGRAÇÃO. A interpretação sistemático-teleo-
lógica, efetiva, dinâmica e evolutiva do ordenamento pátrio evidencia a intenção de proteger a saú-
de do trabalhador e evitar a sua dispensa arbitrária, ainda que não seja ele detentor de estabilidade 
provisória no emprego. Portanto, se na data da dispensa, o empregado encontrava-se doente, ainda 
que a moléstia não seja relacionada às atividades desenvolvidas no reclamado, o ato resilitório 
deve ser declarado nulo, devendo o contrato de trabalho permanecer suspenso enquanto persistir 
a incapacidade. Trata-se de hipótese de suspensão, a que se referem os artigos 472 e 476 da CLT. Do 
mesmo modo, dispõem os artigos 60, § 4º, e 62 da Lei 8.213/91. Nesse diapasão, em homenagem, 
especialmente, aos princípios fundamentais da proteção, da dignidade da pessoa humana, da boa-
-fé, da função social do contrato e do valor social do trabalho, deve haver uma mitigação do direito 
potestativo de dispensa, eis que, no período em o trabalhador que está doente é quando ele mais 
necessita dos benefícios advindos do pacto e, além disso, as chances de recolocação profissional 
são muito reduzidas. Ademais, a conduta reprovável de dispensar trabalhador doente pode confi-
gurar discriminação, tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº 9.029/95 e nos arts. 5º, XIII e XLI 
e 7º, I, da CRFB/88. Com efeito, o direito à manutenção do contrato de trabalho enquanto durar a 
suspensão contratual não se confunde com o de estabilidade provisória do empregado acidentado. 
No primeiro caso, não há a prestação de serviços, porque o contrato permanece em verdadeiro 
estado de hibernação. No segundo, ao empregado é garantido o direito ao trabalho pelo período 
de doze meses após o seu retorno. Recurso obreiro conhecido e provido para declarar a nulidade 
de sua dispensa, determinar a consequente reintegração obreira. (TRT 3ª R – 8ª T – Rel. Juiz Carlos 
Roberto Barbosa (convocado) – 31.01.17 – Processo RO nº 0011903-27.2016.5.03.0078)

contribuição conFederativa

253 – cobrança: não associados
 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. EMPREGADO NÃO SINDICALIZADO. INDEVIDA. Fere o 
princípio da liberdade de associação sindical, estampado no art. 8º, inciso V, da Constituição Fe-
deral, cláusula normativa que imponha a cobrança de contribuição que vise ao custeio do sistema 
confederativo por trabalhadores não filiados, nos exatos termos da Súmula nº 666 do STF. (TRT 15ª R 
– 2ª T – Rel. Des. Helcio Dantas Lobo Junior – 27.01.17 – Processo RO nº 0011918-53.2015.5.15.0027)

correção monetária

252 – anotação: multa diária
 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS VERBAS TRABALHISTAS - IPCA - E. Segundo o STF, o índice 
que repara a real perda do poder aquisitivo da moeda é o IPCA-E, o qual deve, portanto, ser apli-
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cado à atualização dos débitos trabalhistas e nesse sentido também decidiu o Pleno do Eg. TST, 
bem como este Regional que, nos autos da ArgInc 0024319-19.2015.5.24.000, declarou inciden-
talmente a inconstitucionalidade do art. 39, caput, da Lei n. 8.177/91, por violação ao direito 
fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII). (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araújo 
Lima – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 56 – Processo RO nº 0024529-32.2016.5.24.0066)

ctPs

251 – anotação: multa diária
 MULTA DIÁRIA. ANOTAÇÃO EM CTPS. Tratando-se de obrigação de fazer, consistente em 
anotação de CTPS, pode o juízo impor multa diária para a efetivação da tutela específica, como 
preceituado pelo §1º do artigo 536 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo do tra-
balho. (TRT 2ª R – 17ª T –Relª. Juíza Thaís Verrastro de Almeida (convocada) – 31.01.17 –Processo 
RO nº0000966-82.2015.5.02.0057)

250 – retificação
 RETIFICAÇÃO DA CTPS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DO LIAME EMPREGATÍCIO 
EM DATA ANTERIOR ÀQUELA REGISTRADA. Improvada a prestação de serviços, nos moldes 
do art. 3º da CLT, em data anterior àquela lançada na CTPS do empregado, há óbice ao deferi-
mento da pretensão autoral de retificação da carteira profissional quanto à data de admissão 
e pagamento dos consectários. Apelo autoral improvido. (TRT 1ª R – 10ª T – Relª. Desª. Rosana 
Salim Villela Travesedo – 25.01.17 – Processo RO nº 0011381-95.2015.5.01.0011)

dano material

249 – lucros cessantes
 DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. A fixação do dano material deve observar o art. 
950 do Código Civil. No caso dos autos, diante do laudo pericial e dos exames médicos cola-
cionados, o Juízo de origem acolheu acertadamente que a autora teve sua capacidade laboral 
reduzida, razão pela qual entendo que deve ser mantida a sentença de origem que condenou 
a reclamada ao pagamento de indenização a título de indenização por danos materiais (lucros 
cessantes). (TRT 7ª R – 3ª T – Relª. Desª. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque – DJe nº 2158 – 
30.01.17 – p. 49 – Processo RO nº 0000235-57.2014.5.07.0033)

248 – Pensão mensal
 ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO. AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO. REDUÇÃO PARCIAL 
E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO. RETOR-
NO AO TRABALHO. PENSÃO MENSAL. A obrigação do empregador de pagar pensão mensal 
advém de expressa previsão no art. 950 do Código Civil e decorre da redução da capacidade 
laborativa causada pelo acidente do trabalho sofrido pelo empregado. Trata-se de indenização 
autônoma em relação à percepção de benefício previdenciário, pago pelo INSS mediante as 
contribuições efetuadas por empregadores e empregados, na hipótese de incapacidade labo-
rativa total advinda no período de convalescença. Todavia, durante o tempo de afastamento 
das atividades laborais com percepção de benefício previdenciário, a condenação do réu ao 
pagamento de indenização por dano material deve ser restrita ao pagamento das diferenças 
entre os valores a que o autor teria direito se estivesse trabalhando e aqueles recebidos do ór-
gão previdenciário, e não à remuneração integral além desse benefício, sob pena de desequi-
líbrio da equação econômica, própria da relação de trabalho, bem assim, porque implicaria a 
inocuidade dos recolhimentos previdenciários pelas partes. Diversa é a solução jurídica devida 
posteriormente à cessação do benefício previdenciário e retorno ao trabalho do empregado, 
período no qual permanece a obrigação do réu ao pagamento da indenização (pensão mensal) 
pela redução total ou parcial e permanente da capacidade laborativa, em valor proporcional à 
essa redução. Trata-se, pois, de parcelas/verbas de natureza diversa: os salários correspondem à 
contraprestação pelos serviços prestados, ao passo que a pensão mensal é devida pelo prejuízo 
causado ao autor. No caso, a redução da capacidade laborativa, por ser apenas parcial, possibi-
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litou ao empregado continuar trabalhando, embora com diversas dificuldades e limitações (com 
menor rendimento e maior esforço), as quais antes do infortúnio não possuía, o que torna devido 
o pagamento da pensão mensal indenizatória da relativa incapacidade funcional ocasionada pelo 
acidente do trabalho. Sentença parcialmente reformada. (TRT 9ª R – 6ª T – Relª. Desª. Sueli Gil El 
Rafihi – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 262 – Processo RO nº 0409600-64.2009.5.09.0009)

dano moral

247 – anotação na ctPs
 RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPRE-
GO NA CTPS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. O fato de o reclamado não ter realizado as anota-
ções relativas ao vínculo empregatício na CTPS da reclamante não enseja, por si só, o pagamento 
de indenização por dano moral. Indispensável a demonstração do prejuízo ao patrimônio imate-
rial da obreira, o que não se verificou no caso dos autos. Recurso ordinário empresarial parcialmen-
te provido. (TRT 6ª R – 2ª T – Relª. Desª. Eneida Melo Correia de Araujo – 31.01.17 – Processo RO nº 
0000303-45.2014.5.06.0191)

246 – coletivo
 DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
Restou incontroverso nos autos que o Réu deixou de formalizar o contrato de trabalho de 02 dos 
seus 05 empregados, não observou o período de concessão de férias ou o pagamento da dobra 
prevista no art. 137 da CLT, não forneceu os EPIs adequados, além de expor a riscos seus trabalha-
dores, permitindo o labor em máquinas inadequadas, nos termos das Normas Regulamentadoras 
vigentes. Tais condutas inegavelmente causam dano moral aos empregados e violam preceitos ba-
silares do ordenamento constitucional, como os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa 
humana. Relativamente à importância indenizatória, seu arbitramento deve pautar-se com equilí-
brio e ponderação, observando o princípio da razoabilidade, a situação econômica do lesionado, a 
capacidade reparatória e o grau de culpa do causador do dano. No caso, considerando que o Recla-
mado é empresa de pequeno porte, de sócio único, com 05 empregados e que teve suas atividades 
interrompidas por interdição determinada pelo MTE até a regularização, deve ser mantido o valor 
da indenização por danos morais coletivos arbitrado pelo juízo primário (R$ 30.000,00), tendo em 
vista ser este valor suficiente para causar impacto ao Réu a ponto de coibir o cometimento de novas 
irregularidades contra seus empregados, tendo, o Juízo a quo, se utilizado dos parâmetros básicos 
com moderação, segundo seu prudente, porém, livre arbítrio. Recurso Ordinário do Autor Conhe-
cido e Não Provido. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Des. José Dantas de Góes – 26.01.17 – Processo RO nº 
0000005-30.2015.5.11.0401)

245 – condições precárias de trabalho
 DANO MORAL. TRABALHO EM CONDIÇÃO DEGRADANTE. O direito à indenização por dano 
moral pressupõe a comprovação da conduta culposa do empregador, do dano ao empregado e 
do nexo causal entre o ato do empregador e o prejuízo sofrido. Na hipótese, constatou-se irregu-
laridades consistentes no recebimento de uniformes úmidos para utilização no frigorífico (am-
biente refrigerado artificialmente) e na necessidade de autorização para uso do banheiro, os quais 
configuram a ocorrência de trabalho degradante, provocando danos à dignidade do ser humano, 
sendo imperiosa a condenação do reclamado ao pagamento da indenização por dano moral. (TRT 
23ª R – 2ª T – Rel. Des. Roberto Benatar – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 30 – Processo RO nº 0000439-
96.2015.5.23.0041)

•••
244
 FALTA DE HIGIENE EM BANHEIRO E PRECARIEDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PO-
TÁVEL. DANO MORAL. REPARAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. A falta de higiene em banheiro e 
a precariedade no fornecimento de água potável para o trabalhador configura hipótese de dano 
moral, que deve ser reparado em patamar razoável, tomando em consideração a extensão do dano, 
as condições de vida do autor e o porte do empregador. (TRT 13ª R – 1ª T – Relª. Desª. Ana Maria 
Madruga – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 130 – Processo RO nº 0000481-89.2016.5.13.0009)
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243 – condições sub-humanas
 DANO MORAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES SUB-HUMANAS. COMPROVAÇÃO. INDENI-
ZAÇÃO DEVIDA. Provada a inobservância das normas de saúde e de segurança no ambiente 
de trabalho, é devida a indenização por dano moral, vez que o trabalho em condições subu-
manas, no século XXI, é absolutamente inconcebível, pois ignora toda a evolução da humani-
dade, sendo vedado pela CF/88, em seu art. 5º, inc. II. Apelo provido em parte. (TRT 8ª R – 1ª 
T – Relª. Desª. Suzy Elizabeth Cavalcante Koury – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 162 – Processo RO 
nº 0001606-55.2015.5.08.0110)

242 – dispensa discriminatória
 DANOS MORAIS - DISPENSA DISCRIMINATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO. Não restando 
configurada a intenção da ré em discriminar o autor, ante o fato de que tanto a empregadora 
quanto o empregado não tinham conhecimento da doença que o acometia (câncer) no mo-
mento da dispensa, não se pode imputar à ré ato ilícito indenizável. Recurso do reclamante 
conhecido e desprovido. (TRT 17ª R – 1ª T – Rel. Des. Claudio Armando Couce de Menezes – DJe 
nº 2159 – 31.01.17 – p. 223 – Processo RO nº 0001289-23.2015.5.17.0008)

241 – dispensa por justa causa
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. REVERSÃO DA JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. A dispensa por justa causa, ainda que desconstituída em 
juízo, não gera o direito a indenização por danos morais quando não provoca qualquer dano 
efetivo ao trabalhador. A infundada imputação de justa causa somente fere a personalidade do 
empregador nas hipóteses em que é leviana, discriminatória, persecutória, mas não quando 
constitui dúvida jurídica razoável solucionada em juízo. Recurso conhecido e não provido. (TRT 
19ª R – 2ª T – Rel. Des. Laerte Neves de Souza – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 570 – Processo RO nº 
0000438-42.2015.5.19.0003)

240 – horas extras
 DANO MORAL. O dano moral configura-se por um sofrimento decorrente de lesão de di-
reitos não-patrimoniais caracterizado por excesso, abuso, tratamento humilhante sofrido pelo 
empregado que provoque grave abalo à sua reputação. A incorreção no pagamento das horas 
extras e do intervalo intrajornada constitui hipótese de dano material, que foi reparado com a 
condenação ao pagamento das respectivas verbas. (TRT 1ª R – 10ª T – Rel. Des. Célio Juaçaba 
Cavalcante – 25.01.17 – Processo RO nº 0011703-82.2014.5.01.0001)

239 – indenização: quantum
 INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO. Para a fixação do 
valor da indenização por dano moral há que se examinar a gravidade e a potencialidade do dano, 
a repercussão da lesão na esfera da vida íntima, a situação econômica do ofensor e da vítima, a 
natureza da ofensa e o grau de culpa do ofensor, enfim, todas as circunstâncias do caso devem ser 
balizadas a fim de obter-se um valor o mais próximo possível do justo. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. 
Nicanor de Araújo Lima – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 5 – Processo RO nº 0024128-05.2015.5.24.0022)

238 – retorno ao trabalho
 DANO MORAL - RETORNO AO LABOR APÓS ACIDENTE DE TRABALHO - INJUSTIFICADA 
RECUSA DO EMPREGADOR - PREJUÍZOS EVIDENTES - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO. De-
monstrado que a autora foi injustamente impedida de retornar ao serviço pela ré, mesmo sen-
do detentora de estabilidade acidentária, são inegáveis os prejuízos advindos desse ato, pois 
foi privada de poder trabalhar e receber salários, sobrevivendo apenas com o auxílio-acidente, 
em valor aproximado de R$ 400,00, sendo cabível, portanto, a reparação de ordem moral. (TRT 
24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araújo Lima – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 38 – Processo RO nº 
0024401-32.2015.5.24.0006)

237 – verbas rescisórias: pagamento
 RECURSO ORDINÁRIO. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. DANO MORAL. INE-
XISTÊNCIA. Não obstante a empregadora ter cometido ato ilícito, em não pagar verbas rescisó-
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rias, tal fato, por si só, não caracteriza ofensa ao patrimônio moral do trabalhador, devendo em tal 
caso ser alegado e provado desdobramento concreto advindo dessa inadimplência e que importe 
em lesão à esfera extrapatrimonial da obreira. (TRT 14ª R – 1ª T – Rel. Juiz Afrânio Viana Gonçalves 
(convocado) – DJe nº 2153 – 23.01.17 – p. 4032 – Processo RO nº 0000539-86.2016.5.14.0002)

dePósito recursal

236 – recuperação judicial
 AGRAVO DE PETIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS DEPÓSITOS RECURSAIS AO JUÍZO FALIMEN-
TAR. Os valores recolhidos a título de depósito recursal, em data anterior a decretação da recupe-
ração judicial da empresa executada (caso dos autos), passam a compor o patrimônio jurídico da 
reclamante, na medida em que realizados na sua conta vinculada do FGTS, ficando, assim, à dis-
posição do juízo trabalhista. (TRT 12ª R – 2ª T – Rel. Des. Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira – 27.01.17 
– Processo AP nº 0001043-24.2013.5.12.0012)

doença ocuPacional

235 – dano moral
 DOENÇA OCUPACIONAL CARACTERIZADA. CONCAUSA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. Em 
se verificando o nexo concausal entre a patologia que acomete a reclamante e as atividades por ele 
desenvolvidas para a reclamada, configurada está a doença ocupacional, equiparável a acidente 
de trabalho, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.213/91, passível de indenização por danos morais. 
(TRT 7ª R – 3ª T – Relª. Desª. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 
49 – Processo RO nº 0000235-57.2014.5.07.0033)

234 – nexo causal
 DOENÇA OCUPACIONAL. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS, SINOVITE E TENOSSINOVITE. DES-
CONTOS ATINENTES À QUEBRA DE CAIXA E TEMOR DE LABOR NOTURNO EM LOCAL PERIGO-
SO. EXIGÊNCIA DE MOVIMENTOS REPETITIVOS E PERMANÊNCIA NA MESMA POSIÇÃO. NEXO 
DE CAUSALIDADE RECONHECIDO COM O LABOR. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. 
TRABALHO COMO CONCAUSA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE PERMITEM ACOLHER PAR-
CIALMENTE AS CONCLUSÕES PERICIAIS. ART. 479 DO CPC/15. 1. O fato da doença ser de natureza 
degenerativa não obsta o reconhecimento do nexo de causalidade com o trabalho, se comprovado 
que a atividade laboral tenha contribuído para o desencadeamento ou agravamento do processo 
degenerativo, constituindo concausa para o agravo à saúde da vítima, na forma do disposto no art. 
21, I, da Lei 8.213/91. 2. A ausência da adoção das medidas previstas nos documentos ambientais 
obrigatórios (PPP, PPRA, PCMSO, LTCAT, etc.) induz presunção de nexo de causalidade/concausa-
lidade das doenças que acometeram a parte autora. 3. Presença de nexo técnico-epidemiológico 
(NTEP) com a atividade explorada pela ré, Administração Pública em geral, - CNAE 8411-6/00 (Re-
lação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco pela Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas - Anexo V Decreto 3048/99, com a redação dada pelo Decreto 6957/09, 
que guardam relação com as moléstias diagnosticadas (CID’s F41.2 e F43.0). 4. Evidenciado que as 
doenças (psiquiátrica, sinovite e tenossinovite) se desenvolveram por motivos relacionados à for-
ma como era prestado o trabalho na empresa ré, impõe-se a sua responsabilização pelo agravo de 
saúde ocorrido. 5. Conclusões do laudo médico parcialmente acolhidas diante verificação de que 
o labor repetitivo e a associação de fatores, inclusive os estruturais e posturais, contribuíram, no 
mínimo, como concausa para as enfermidades, na forma do art. 479 do CPC. (TRT 4ª R – 2ª T – Rel. 
Des. Marcelo José Ferlin D Ambroso – 26.01.17 – Processo RO nº 0000754-40.2013.5.04.0101)

embargos À execução

233 – cabimento
 EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. PRESSUPOSTO DE 
ADMISSIBILIDADE. Nos termos do entendimento consubstanciado na OJ EX SE 21, XIV, “a”, deste 
E. Tribunal, a ausência de apresentação de planilha de cálculos indicando os valores incontrover-
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sos pode acarretar a rejeição liminar dos embargos à execução, desde que a executada tenha 
sido previamente cientificada de tal cominação. Uma vez comprovada a ciência da executada, 
a apresentação de cálculos detalhando valores incontroversos é pressuposto indispensável à 
admissibilidade dos embargos à execução. Em se tratando de pressuposto de admissibilidade, 
sua presença deve ser verificada no momento da oposição dos embargos, ou seja, a planilha 
detalhada de valores deveria ter sido apresentada junto com os embargos, o que não ocorreu. 
Agravo de petição da executada ao qual se nega provimento. (TRT 9ª R – Seção Especializada 
– Relª. Desª. Thereza Cristina Gosdal – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 277 – Processo AP nº 0001349-
74.2012.5.09.0088)

232 – Prazo
 AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. 
Apresentados os embargos à execução dentro do quinquídio legal, assim computados a partir 
da efetivação da garantia do juízo, consubstanciada, in casu, na realização do depósito, os mes-
mos devem ser conhecidos. Inteligência do artigo 884 da CLT. Agravo de petição provido para 
determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos à execução. (TRT 7ª 
R – 3ª T – Relª. Desª. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 42 – 
Processo AP nº 0000124-58.2013.5.07.0017)

embargos de declaração

231 – cabimento
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. Não estando presente nenhuma das hipóteses 
previstas no art. 1.022 do NCPC e no art. 897-A da CLT, os embargos de declaração opostos 
devem ser rejeitados. (TRT 12ª R – 1ª T – Rel. Des. Viviane Colucci – 31.01.17 – Processo RO nº 
0000755-94.2015.5.12.0048)

230 – com fins protelatórios
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS. VÍCIOS FORMAIS. 
INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 1. Denota 
intuito meramente protelatório a interposição de embargos de declaração com a finalidade de, 
sob a pecha de contradição, buscar nova manifestação da SbDI-1 do TST a propósito da espe-
cificidade de aresto e de contrariedade a súmula, expressamente refutada, por impertinente, 
na espécie. 2. Embargos de declaração a que se nega provimento, com aplicação de multa de 
2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015. (TST – SbDI-1 – Rel. 
Min. João Oreste Dalazen – DJe nº 2156 – 26.01.17 – p. 2 – Processo ED-AgR-E-RR nº 0000488-
11.2010.5.05.0431)

•••
229 
 INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MERAMENTE PROTE-
LATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. Havendo demonstração 
inequívoca do propósito de a parte obstar, em proveito próprio e em detrimento da parte con-
trária, a celeridade da marcha processual, interpondo embargos de declaração com intuito me-
ramente protelatório, configurada a violação aos princípios de lealdade e boa-fé (CPC/2015, art. 
77, c/c o art. 80). Essa postura enseja o reconhecimento da litigância de má-fé, razão pela qual 
se mantém a sentença que aplicou multa de 1% sobre o valor da causa (CPC/2015, art. 1.026, § 
2º). Recurso ordinário desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Des. Arnaldo Boson Paes – 30.01.17 – 
Processo RO nº 0002940-75.2012.5.22.0002)

228 – Prequestionamento
 EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. MERO 
INCONFORMISMO. In casu, verifica-se que os argumentos expendidos não se amoldam aos 
permissivos legais dispostos nos artigos 1.022 do CPC/15 e 897-A da CLT. Isso porque a decisão 
regional emitiu tese explícita sobre a matéria impugnada, ao fundamentar a manutenção do 
valor deferido na origem a título de indenização por danos morais, após análise minuciosa do 
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conjunto probatório produzido, entendendo ser este valor suficiente para causar impacto ao Re-
clamado a ponto de coibir o cometimento de novas irregularidades contra seus empregados, em 
perfeita consonância com os parâmetros de fixação do quantum indenizatório. Destarte, inexiste 
necessidade de prequestionamento, apenas mero inconformismo da parte, que pretende rediscu-
tir as razões de convencimento do julgado, hipótese não contemplada pelos Embargos de Decla-
ração, pelo que devem ser rejeitados. Embargos Declaratórios do Requerente Conhecidos e Não 
Providos. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. Des. José Dantas de Góes – 26.01.17 – Processo RO nº 0000005-
30.2015.5.11.0401)

embargos de terceiro

227 – cabimento
 EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE PETIÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. Comprovada a falta de 
citação do sócio da empresa executada cuja personalidade jurídica foi desconsiderada, a teor do 
entendimento firmado no art. 79, inc. III, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral 
da Justiça do Trabalho, impõe-se o recebimento dos embargos de terceiro a fim de se evitar violação 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Petição conhecido e provido. (TRT 
16ª R – 1ª T – Rel. Des. Luiz Cosmo da Silva Júnior – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 34 – Processo AP nº 
0000200-10.2016.5.16.0023)

emPregado doméstico

226 – caracterização
 EMPREGADA DOMÉSTICA. CARACTERIZAÇÃO. Não demonstrado que a utilização da força 
produtiva da trabalhadora tinha finalidade econômica, mantém-se incólume a sentença que con-
siderou a prestação de serviços da reclamante como sendo de empregada doméstica. (TRT 23ª 
R – 2ª T – Rel. Des. Roberto Benatar – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 63 – Processo RO nº 0000522-
44.2015.5.23.0096)

•••
225
 EMPREGADO DOMÉSTICO. PRESTAÇÃO LABORAL. CONTINUIDADE. Antes do advento da EC 
72/2013 a continuidade só se caracterizava se a prestação laboral fosse superior a três dias por se-
mana. A EC 72/2013 deu nova redação ao parágrafo único do art. 7º da Constituição da República 
para assegurar aos trabalhadores domésticos o direito à “duração do trabalho normal não superior 
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais” (CRFB, art. 7º, XIII), de forma que mais da me-
tade passou a significar mais de 22 horas semanais. Finalmente, a LC 150/2015 dispôs que empre-
gado doméstico é “aquele que presta serviços de forma contínua subordinada, onerosa e pessoal e 
de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) 
dias por semana” (art. 1º). Portanto, a partir de 1º/6/2015, a continuidade se caracteriza se houver 
prestação laboral por mais de dois dias por semana. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Des. Mario Sergio Bot-
tazzo – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 38 – Processo RO nº 0010380-98.2015.5.18.0012)

equiParação salarial

224 – requisitos
 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DESCABIMENTO. Descabe o pleito de equiparação salarial, quando 
devidamente confirmada em juízo a diferença  de tempo no exercício da função superior a dois 
anos, fato impeditivo da mencionada pretensão, posta pelo legislador consolidado. (TRT 5ª R – 3ª 
T – Relª. Desª. Vânia J. T. Chaves – 26.01.17 – Processo RO nº 0000681-62.2015.5.05.0039)

estabilidade Provisória

223 – auxílio-doença
 DISPENSA DO EMPREGADO POR JUSTA CAUSA NO CURSO DO AUXÍLIO-DOENÇA - FALTA 
COMETIDA EM PERÍODO ANTERIOR À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE. Nos termos 



www.zkeditora.com.br          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

93

do artigo 476 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado que se encontra em gozo de 
auxílio-doença está em licença não remunerada, efeito verificado a partir do 16º dia de afas-
tamento, segundo a legislação previdenciária –, vale dizer, está com seu contrato de trabalho 
suspenso. A suspensão do contrato de trabalho desobriga o empregador, tão somente, quan-
to às verbas decorrentes diretamente da prestação de serviços, ou seja, quanto às obrigações 
principais. As obrigações contratuais acessórias permanecem incólumes, como, por exemplo, 
benefícios voluntariamente concedidos ao empregado, moradia, seguro saúde, etc. É o que se 
infere de uma análise conjunta dos artigos 471, 476, e 476-A, § 4º, da Consolidação das Leis do 
Trabalho e 63, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e, ainda, da Súmula/TST nº 440. Referidos 
benefícios não decorrem da prestação de serviços, mas diretamente do contrato de emprego. 
E nessa hipótese, as normas legais não preveem que empregados eventualmente afastados da 
empresa, por gozo de benefício previdenciário, deixarão de gozar dos referidos direitos. Não 
obstante a ausência de eficácia das principais cláusulas contratuais no período de suspensão 
do contrato de trabalho, ainda prevalecem, nesse interregno, os princípios norteadores da re-
lação empregatícia, tais como: lealdade, boa-fé, fidúcia, confiança recíproca, honestidade, etc. 
Incontroverso nos autos que a dispensa do recorrido se deu por justa causa. Assim, é de se con-
cluir que o poder potestativo de rescindir o contrato de trabalho não deve ser afetado por esta 
suspensão de eficácia. Seria uma incoerência se reconhecer uma justa causa e, por conta da 
suspensão do contrato de trabalho, obrigar o empregador a continuar a pagar obrigações con-
tratuais acessórias. Quando a confiança entre as partes é quebrada, há sério comprometimento 
de importante pilar da contratação, sendo irrelevante que os fatos ensejadores dessa quebra te-
nham ocorrido antes ou durante o período de afastamento do empregado, porque a fixação de 
tal marco não vai restaurar a confiança abalada. Portanto, não há que se falar em concretização 
dos efeitos da demissão por justa causa após o término do período da suspensão do contrato. 
Estando comprovada a justa causa, a suspensão do contrato de trabalho não se revela como 
motivo capaz de impedir a rescisão do contrato de trabalho de imediato. Recurso de embargos 
conhecido e provido. (TST – SbDI-1 – Rel. Min. Lelio Bentes Corrêa – DJe nº 2156 – 26.01.17 – p. 
16 – Processo E-ED-RR nº 0020300-40.2008.5.01.0263)

222 – membro da ciPa
 RECURSO ORDINÁRIO. MEMBRO DA CIPA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILI-
DADE DE REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. LIMITE TEMPORAL. O membro 
da CIPA eleito para representar a sua categoria profissional tem direito à garantia de emprego a 
que alude o art. 10, inciso II, a, ADCT, estabilidade provisória de emprego, desde a candidatura 
até um ano após o final do mandato. Com relação ao limite temporal, correta a decisão que 
deferiu o pagamento da indenização substitutiva até 31.12.2012, tendo em vista ser incabível a 
cumulação desta verba com os salários percebidos em novo emprego. Até porque, o próprio re-
clamante confessou estar trabalhando para outra empresa, desde janeiro de 2013. Recurso não 
provido. (TRT 6ª R – 3ª T – Relª. Desª. Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino – 31.01.17 
– Processo RO nº 010020-52.2012.5.06.0191)

execução

221 – carta precatória citatória: nulidade
 AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA. MEMÓRIA DE CÁL-
CULO. DEFICIENTE. A carta precatória citatória, desacompanhada da memória de cálculo 
detalhando as verbas objeto da execução, impede o exercício do direito de defesa do execu-
tado e desafia a declaração de nulidade. Agravo de Petição provido. (TRT 16ª R – 1ª T – Rel. 
Des. Luiz Cosmo da Silva Júnior – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 34 – Processo AP nº 0133700-
17.2012.5.16.0023)

220 – cessão de direitos
 AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. A cessão de crédito prevista no artigo 286 do Código Civil não é apli-
cável na Justiça do Trabalho. A cessão importaria na transferência de um crédito de natureza 
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alimentar a terceiro estranho à relação de emprego e aos polos da relação processual estabelecida 
nesta Justiça Especializada. Conflita no âmbito trabalhista, portanto, com o princípio da irrenun-
ciabilidade, não sendo compatível com esse ramo do direito nem podendo ser operacionalizada na 
Justiça do Trabalho. Provimento negado. (TRT 4ª R – Seção Especializada em Execução – Relª. Desª. 
Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo – 31.01.17 – Processo AP nº 0001322-94.2011.5.04.0402)

219 – hipoteca judiciária
 RECURSO ORDINÁRIO. HIPOTECA JUDICIÁRIA. PROCESSO DO TRABALHO. APLICABILIDA-
DE. A hipoteca judiciária, prevista no art. 466 do CPC/1973 e no art. 495 do CPC/2015, pode ser de-
terminada pelo magistrado, nos autos de uma reclamação trabalhista, com o objetivo de assegurar 
a satisfação integral da futura execução, com fulcro nos referidos dispositivos, subsidiariamente 
aplicáveis ao processo do trabalho (art. 769 da CLT), e na jurisprudência dominante do Tribunal 
Superior do Trabalho. Apelo da ré desprovido. (TRT 6ª R – 3ª T – Relª. Desª. Maria Clara Saboya Al-
buquerque Bernardino – 31.01.17 – Processo RO nº 0001062-52.2014.5.06.0015)

218 – impugnação aos cálculos: preclusão
 SENTENÇA COGNITIVA LÍQUIDA. ATAQUE REITERADO EM FASE DE EXECUÇÃO. PRECLU-
SÃO. SÚMULA Nº 18 DO TRT 13ª REGIÃO. É preclusa nova impugnação aos cálculos na fase de 
execução, quando o título executivo foi estipulado de forma líquida na fase de conhecimento, nos 
termos da Súmula nº 18 deste Egrégio TRT da 13ª Região. Recurso não provido. (TRT 13ª R – 1ª 
T – Relª. Desª. Ana Maria Madruga – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 132 – Processo AP nº 0131275-
47.2015.5.13.0006)

217 – Parcelamento
 EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FISCAL. NOVA-
ÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. A adesão a programa de parcelamento 
de dívida fiscal não enseja a extinção da execução por novação, mas apenas a suspensão do feito, 
até a quitação do débito, seja ele tributário ou não, em consonância com o art. 151, VI, do Código 
Tributário Nacional. (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Juiz Israel Brasil Adourian (convocado) – DJe nº 2159 – 
31.01.17 – p. 30 – Processo AP nº 0011701-71.2015.5.18.0012)

216 – Processo de falência
 FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. PROSSEGUIMEN-
TO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. Decretada a falência, processa-se o concurso 
creditório no Juízo falimentar, devendo o exequente proceder à habilitação de seu crédito, restando 
impossibilitado o prosseguimento da execução nesta Especializada.(TRT 2ª R – 17ª T –Relª. Juíza 
Thaís Verrastro de Almeida (convocada) – 31.01.17 –Processo RO nº0002486-87.2014.5.02.0065)

Férias

215 – recebimento: atraso
 FÉRIAS GOZADAS - MORA NO PAGAMENTO - INDEVIDA A DOBRA - Erige-se convencimento 
de que a mora no pagamento das férias, devidamente gozadas, não implica condenação da sua 
remuneração em dobro. Sentença que se reforma. (TRT 20ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rita de Cassia Pi-
nheiro de Oliveira – DJe nº 2154 – 24.01.17 – p. 53 – Processo RO nº 0000868-46.2015.5.20.0009)

Fgts

214 – juntada de documentos: liquidação
 AGRAVO DE PETIÇÃO. REAL BASE DE CÁLCULO DO FGTS. JUNTADA DE DOCUMENTOS ATÉ 
CONCLUSÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE GARANTIDA PELO TÍTULO JUDICIAL. 
PROVIMENTO RECURSAL. O título judicial autoriza à executada juntar documentos até a conclu-
são do procedimento de liquidação ao fixar que “no caso, inexiste documentação comprobatória 
da regularidade e integralidade dos depósitos devidos mês a mês, considerando a remuneração 
paga ou devida, relativamente a todo o período contratual. Logo, defere-se a pretensão relativa ao 
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FGTS, assegurada a dedução dos valores depositados na conta vinculada, conforme documen-
tação já juntada ou que vier aos autos até a conclusão do procedimento de liquidação” (CLT, art. 
884, § 1º). É certo que o executado incorreu em reprovável inércia quando instado pela notifi-
cação das partes litigantes pela resenha nº 0103-1878/2015, quanto à apresentação da evolução 
salarial. No entanto, a matéria de defesa garantida pelo título judicial viabiliza a prerrogativa 
do exame dos relatórios de fichas financeiras trazidas pelos embargos à execução. Isso porque 
foi nessa oportunidade que o executado foi citado e que tomou ciência pela primeira vez da 
homologação dos cálculos confeccionados pela contadoria judicial. Nesse contexto, impõe-se 
o provimento recursal para os consectários ajustes na conta de liquidação homologada em con-
traste com a base de cálculo ofertada por prova documental. Agravo de petição parcialmente 
provido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Des. Arnaldo Boson Paes – 30.01.17 – Processo AP nº 0001546-
21.2012.5.22.0103)

213 – recolhimento: ônus da prova
 RECURSO ORDINÁRIO. FGTS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Após o cancelamento 
da Orientação Jurisprudencial nº 301 da SDI-1 pelo Pleno do TST, a jurisprudência majoritária 
tem se posicionado no sentido de que, em razão dos princípios da pré-constituição e aptidão 
da prova, é da reclamada o encargo probatório quanto aos depósitos de FGTS. (TRT 1ª R – 6ª T – 
Rel. Des. Leonardo da Silveira Pacheco – 24.01.17 – Processo RO nº 0010509-98.2015.5.01.0005)

212 – transmudação de regime: saque,
 TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. LIBERAÇÃO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. Somente após 
o decurso do prazo de três anos, contados da mudança de regime, poderá o empregado reque-
rer o saque do seu FGTS, desde que tenha permanecido três anos ininterruptos fora do regime 
do FGTS, conforme dispõe a legislação. Recurso a que se nega provimento. (TRT 13ª R – 1ª T 
– Relª. Desª. Ana Maria Madruga – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 94 – Processo RO nº 0001322-
96.2016.5.13.0005)

gruPo econômico

211 – caracterização
 GRUPO ECONÔMICO. EMPREGADOR ÚNICO. SÚMULA nº 129 DO TST. O elemento pre-
ponderante para o reconhecimento de grupo econômico é o fato de que uma das empresas não 
tinha nenhum empregado para o desenvolvimento das tarefas inerentes ao seu objeto social, 
demonstrando a cooperação latente no desempenho de suas atividades dentro de outra em-
presa. Via de consequência, constatado o grupo econômico, este passa a ser o real empregador 
de todos os empregados das empresas a ele pertencentes, independentemente do empregador 
aparente, qual seja, aquele que formaliza os contratos de trabalho por meio dos registros fun-
cionais (Súmula nº 129/TST). É o que a doutrina e a jurisprudência remansosa apontam como 
empregador único. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Des. Dorival Borges de Souza Neto – DJe nº 2159 – 
31.01.17 – p. 126 – Processo RO nº 0002584-39.2015.5.10.0801)

honorários advocatícios

210 – base de cálculo
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. NÃO INCLUSÃO. A con-
tribuição patronal para a Previdência Social, apesar de decorrer da condenação, não constitui 
crédito direto a ser revertido ao trabalhador e, por isso, não integra a base de cálculo dos hono-
rários. Na forma do entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial nº 348 da SBDI-1 des-
ta Corte, os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do artigo 11, § 1º, da Lei nº 1.060/50, 
devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, 
sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. A leitura do referido verbete não pode se 
desvincular do texto de lei que interpreta. O termo “líquido apurado”, previsto no citado dispo-
sitivo legal, refere-se à liquidação de parcelas deferidas na sentença ao exequente e não inclui 
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a contribuição previdenciária patronal, destinada a terceiro. Assim, na apuração dos honorários 
advocatícios, se, de um lado, não se excluem os descontos relativos à contribuição previdenciária a 
cargo do obreiro, nem o imposto de renda, em face do crédito recebido, de outro, carece de autori-
zação legal a pretensão de se incluir a cota-parte do empregador, a ser creditada ao INSS, verba que 
não se “deduz” da condenação, mas, ao contrário, se acresce a ela, como crédito de terceiro. Nesse 
contexto, a hipótese não está prevista no verbete acima mencionado que, ao se referir expressa-
mente ao valor líquido da condenação, sem os “descontos” fiscais e previdenciários, tratou apenas 
do montante devido ao empregado, sem a subtração da parte que este deverá destinar ao INSS e à 
Receita Federal, mas não determinou a inclusão do valor que o empregador vai recolher ao órgão 
previdenciário. Embargos acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo. 
(TST – SbDI-1 – Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão – DJe nº 2156 – 26.01.17 – p. 7 – Processo 
ED-E-ED-RR nº 0001028-64.2011.5.07.0012)

209 – cabimento
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEVIDOS. Mesmo com a ampliação da 
competência da Justiça do Trabalho, a verba honorária advocatícia, nas lides decorrentes da re-
lação de emprego (art. 5º da Instrução Normativa nº 27/05 do C. TST), permanece atrelada aos 
requisitos previstos na Lei nº 5.584/70, quais sejam, estar a parte assistida pelo sindicato da ca-
tegoria profissional e ser beneficiária da Justiça Gratuita (Súmula nº 219 do C. TST). Se a autora 
optou pela contratação de advogado particular, abrindo mão de sua prerrogativa de demandar 
em Juízo pessoalmente (jus postulandi), deve arcar com os ônus daí decorrentes. Não há falar, 
portanto, em indenização dos valores despendidos com honorários advocatícios. A matéria foi 
objeto de recente uniformização no âmbito deste TRT, por meio da Súmula nº 37. (TRT 3ª R – 9ª 
T – Relª. Juíza Olivia Figueiredo Pinto Coelho (convocada) – 31.01.17 – Processo RO nº 0011531-
93.2015.5.03.0149)

honorários Periciais

208 – antecipação
 ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACESSO À 
JUSTIÇA. A exigência de antecipação dos honorários periciais a cargo do empregador, para realiza-
ção de prova técnica para a apuração de atividades exercidas pelo autor, com o objetivo de equipa-
ração salarial, não implica violação a direito líquido e certo, pois, nestes casos, resta evidenciada a 
adoção da técnica da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), de modo a propiciar o efetivo 
acesso do trabalhador à Justiça. (TRT 17ª R – Tribunal Pleno – Rel. Des. Gerson Fernando da Sylveira 
Novais – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 114 – Processo MS nº 0000563-39.2016.5.17.0000)

207 – arbitramento
 RECURSO ORDINÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. Embora 
inexistam critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve este ser fixado ten-
do como espelho o princípio da equidade e guardar proporção com o trabalho técnico executado, 
observando-se, ainda, a natureza da perícia, os equipamentos e materiais utilizados, o tempo des-
pendido na inspeção, confecção do laudo e esclarecimentos, as dificuldades para a elaboração, 
decorrentes de entraves criados pelas partes, ou do próprio trabalho, e as despesas realizadas. Ve-
rificando-se a fixação de quantum em valor excessivo, em face desses aspectos, impõe-se a respec-
tiva redução. Apelo do réu provido, no particular. (TRT 6ª R – 3ª T – Relª. Desª. Maria Clara Saboya 
Albuquerque Bernardino – 31.01.17 – Processo RO nº 0001618-87.2014.5.06.0004)

206 – isenção do pagamento
 HONORÁRIOS PERICIAIS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO. O art. 790-B da CLT prevê expressamen-
te que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pre-
tensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Como o reclamante enquadra-se  
nesta situação, fica isento do pagamento da referida verba, que deverá ser satisfeita na forma da 
Resolução nº 66/10 do CSJT. (TRT 3ª R – 9ª T – Relª. Juíza Olivia Figueiredo Pinto Coelho (convoca-
da) – 31.01.17 – Processo RO nº 0010996-46.2015.5.03.0156)
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horas extras

205 – cabimento
 RECURSO ORDINÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA DE TRABALHO DECLI-
NADA NA EXORDIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA DO JULGADO. In 
casu, tendo a Reclamante afirmado que cumpria horário de trabalho diverso daquele anotado 
nos cartões de ponto, a ela caberia a comprovação de tal fato, a teor dos artigos 818, da CLT, 
373, inciso I, do CPC, encargo do qual se não se desincumbiu, seja por que a testemunha ouvi-
da nos Autos nada comprova com relação específica à situação da Obreira, seja, ainda, ante as 
diversas contradições existentes no depoimento da testemunha em cotejo com o afirmado na 
pela Obreira. Assim sendo, não comprovada a jornada de trabalho declinada pela Obreira, é de 
ser reformada a Sentença para excluir da condenação o pagamento de horas extraordinárias. 
Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Josenildo Santos 
Carvalho – DJe nº 2154 – 24.01.17 – p. 11 – Processo RO nº 0000434-94.2014.5.20.0008)

204 – controles de frequência: ônus da prova
 HORAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO. Ao teor do art. 74, § 2º, da CLT, é ônus do empregador 
que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho e a Súmula 338 do 
TST prescreve que a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção 
relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. 
Foi o que ocorreu no caso dos autos, não havendo a reclamada justificado de forma plausível 
a não apresentação dos controles de frequência. Consequentemente, gerou-se a presunção de 
veracidade das alegações formuladas pela reclamante na petição inicial, a qual não foi elidida 
por prova em sentido contrário. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazare Sidrim Nassar – 
DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 73 – Processo RO nº 0001015-50.2016.5.08.0210)

•••
203 
 RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA DE TRA-
BALHO. ÔNUS DA PROVA. CARTÕES DE PONTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 338, ITENS I E III, 
DO C. TST. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. É do empregado o ônus de provar o labor exercido 
em sobrejornada, haja vista tratar-se de fato constitutivo de seu direito, consoante prevê o art. 
818 da CLT e 333, I, do CPC de 1973 (art. 373, I, do CPC de 2015). A Reclamada juntou aos autos 
os registros de ponto referentes aos períodos compreendidos entre outubro a dezembro de 2009 
e junho a dezembro de 2011. Contudo, os horários neles contidos são uniformes e inflexíveis, no 
tocante ao início e o término da jornada, sendo inválidos como meio de prova, invertendo-se o 
ônus da prova, que passa a ser do empregador, nos termos do item III da Súmula 338 do Colen-
do Tribunal Superior do Trabalho. Quanto ao período não abarcado pelo controle de frequência, 
tal fato também gera a presunção juris tantum da jornada alegada na inicial, invertendo-se o 
ônus da prova, salientando-se que o Empregador, conforme confessado pela preposta, possui 
mais de dez empregados. Assim, tendo a Reclamada atraído para si o ônus probandi, nos ter-
mos dos itens I e III da Súmula 338 do TST, e não tendo se desincumbido do encargo probatório 
que lhe incumbia, posto que não apresentou nenhuma testemunha ou qualquer outro meio de 
prova capaz de elidir a veracidade atribuída ao horário de trabalho declinado na inicial, correta 
a decisão de origem que a condenou ao pagamento de horas extraordinárias e reflexos, com 
fulcro no citado verbete sumular. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Des. Josenildo Santos Carvalho – DJe nº 
2154 – 24.01.17 – p. 55 – Processo RO nº 0001094-12.2014.5.20.0001)

202 – escala 12x36
 JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS. 1. Afastando discussões, no julgamento proferido em sede 
de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 0000268-42.2015.5.06.0000), este 
Tribunal concluiu que, “não existindo Lei ou Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho dis-
ciplinando a adoção do regime de escala 12x36 horas, não se aplica a Súmula n. 85 do C. TST, 
adotando-se a diretriz cristalizada na Súmula 444 do C. TST. Devidas, portanto, as horas extras 
com o respectivo adicional após a oitava hora diária trabalhada”. 2. Assim, para o período em 
que não há, nos autos, norma, autorizando a prestação da jornada 12x36, deve, a ré, no in-
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terregno, arcar com o pagamento de horas extraordinárias (horas extras integrais, além da oitava 
diária e da quadragésima quarta semanal, de modo não cumulativo), sem que se fale em aplicação 
do disposto nos itens III e IV da Súmula nº 85 do TST. Apelo parcialmente provido. (TRT 6ª R – 3ª 
T – Relª. Desª. Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino – 31.01.17 – Processo RO nº 0011059-
41.2013.5.06.0291)

•••
201
 RECURSO DO RECLAMANTE. CHEGADA COM QUINZE MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. NÃO 
DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DENOMINADO “12X36” DEVIDAMENTE INSTITUÍDO A 
PARTIR DE NORMAS COLETIVAS VÁLIDAS E TEMPESTIVAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS. MA-
NUTENÇÃO DA SENTENÇA. Resta comprovado que o Reclamante estava sujeito à jornada 12x36, 
a sua chegada antecipada e a inobservância do intervalo intrajornada não descaracterizam o regi-
me de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, como assim pretende o Obreiro. (TRT 
20ª R – 1ª T – Rel. Des. Josenildo Santos Carvalho – DJe nº 2154 – 24.01.17 – p. 64 – Processo RO nº 
0001745-14.2014.5.20.0011)

200 – escala 2x2
 ESCALA 2X2. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA VÁLIDA. Tal como a jornada 12X36, 
para a validade do trabalho na escala 2x2, faz-se indispensável existência de norma coletiva, nego-
ciada pelo sindicato obreiro, prevendo referida escala, bem como a ausência de prestação de horas 
extras habituais. Inexistindo norma válida que preveja tal jornada, necessário se faz o reconheci-
mento da sua invalidade. (TRT 15ª R – 4ª T – Rel. Des. Claudinei Zapata Marques – 25.01.17 – Pro-
cesso RO nº 0011313-95.2015.5.15.0031)

199 – Pagamento
 HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. Extrai-se dos autos 
que apesar do reclamante ter prestado serviços em sobrejornada as horas extras foram compensa-
das ou adimplidas. As folhas de ponto indicam saldo de horas extras quando da resilição do con-
trato de trabalho, entretanto, também há prova do respectivo pagamento dessas horas extras no 
TRCT. Recurso conhecido e desprovido. (TRT 21ª R –2ª T – Relª. Juíza Elizabeth Florentino Gabriel 
de Almeida (convocada) – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 550 – Processo RO nº 55700-67.2013.5.21.0010)

198 – Pagamento em dobro
 JORNADA DE TRABALHO. INÍCIO EM DIA ÚTIL E TÉRMINO EM DIA DE REPOUSO OU FERIA-
DO. HORAS EXTRAS. As horas extras trabalhadas em continuidade à jornada que inicia em dia útil 
e termina em dia destinado a repouso e/ou feriado devem ser pagas em dobro (na hipótese com 
adicional de 100%), uma vez que impede o gozo do descanso de modo integral e não há exceção 
à regra do artigo 9º da Lei 605/49 que estabelece ser devida a remuneração em dobro do trabalho 
em dias considerados feriados civis e religiosos. Corroborando esse entendimento, por analogia, 
aplicam-se as regras do artigo 73, §§ 4º e 5º, da CLT, que estabelecem o pagamento do adicional no-
turno nos horários mistos e nas prorrogações dos horários noturnos. Do mesmo modo, a Súmula 
146 do TST também se refere ao pagamento em dobro do trabalho realizado aos domingos e feria-
dos e a Súmula 60, II, do TST, fundamenta o pagamento do adicional noturno às horas prorrogadas 
no período noturno. Recurso não provido. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazare Sidrim 
Nassar – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 1 – Processo RO nº 0000029-29.2016.5.08.0103)

horas in itinere

197 – negociação coletiva
 AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VI-
GÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS IN ITINERE. NORMA COLETIVA. POSSIBILIDADE DE 
PREFIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Ressalvado o meu 
entendimento, a atual jurisprudência desta Corte Superior considera válida a cláusula normativa 
que limita o pagamento das horas in itinere, à luz do artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. É 
necessário, porém, que a redução seja feita com parcimônia e esteja inserida em contexto de con-
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cessões mútuas entre o sindicato dos trabalhadores e o empregador ou a entidade sindical que 
o representa. No caso, a norma coletiva previu o pagamento de apenas vinte minutos diários, 
não obstante o percurso de ida e volta totalizar cinco horas diárias, o que evidencia o abuso na 
redução, equivalente à própria supressão do direito. Nesse contexto, não há como reconhecer a 
validade da negociação. Vale notar que a SBDI-1 deste Tribunal adota como parâmetro objetivo 
o limite de 50% entre a duração do percurso e o tempo fixado pela norma coletiva, o que não foi 
observado na hipótese dos autos. Precedentes desta Subseção. Acrescente-se, ainda, que a tese 
acerca dos limites a serem observados nas negociações coletivas, no tocante a direitos indis-
poníveis do trabalhador, foi chancelada pelo Pleno deste Tribunal, no julgamento do processo 
E-RR-205900- 57.2007.5.09.0325, em 26/9/2016, (Relator Ministro Augusto César Leite de Car-
valho), em que se rediscutiu a questão, à luz de recentes decisões proferidas pelo Supremo Tri-
bunal Federal em situações semelhantes (RE 590.415/SC e RE 895759/PE), tendo sido firmada a 
conclusão de que a autonomia negocial coletiva não é absoluta e os precedentes do STF sobre 
a matéria comportam a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para não incidência 
no caso concreto. Incide na espécie o óbice contido no artigo 894, inciso II, § 2º, da CLT, o que 
afasta a divergência jurisprudencial, porquanto superada. Correta a aplicação do referido óbice, 
mantém-se o decidido. Agravo regimental de que se conhece e a que se nega provimento. (TST 
– SbDI-1 – Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão – DJe nº 2156 – 26.01.17 – p. 7 – Processo 
AgR-E-RR nº 0001251-09.2013.5.09.0459)

jornada de trabalho

196 – compensação
 RECURSO ORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ACORDO DE COM-
PENSAÇÃO DE JORNADA SEMANAL. VALIDADE. Em que pese o sistema de compensação ado-
tado pelo Banco diferir do padrão de compensação anual, o qual exige a convenção coletiva, 
deve ser dada validade a tal sistema, compensação semanal e, excepcionalmente, mensal, que, 
diferentemente do sistema padrão, não exige a negociação coletiva, em consonância com o 
entendimento sumulado, através da Súmula 85 do colendo TST, com o item V, nela inserido, 
considerando o aspecto mais benéfico aos trabalhadores, cumprindo destacar que o Banco, 
no referido Acordo celebrado perante o colendo TST, já se comprometeu a respeitar o limite de 
prorrogação de jornada de até duas horas diárias, nos termos do art. 225 da CLT, havendo pre-
visão de multa para tal descumprimento. (TRT 21ª R –2ª T – Rel. Des. Carlos Newton Pinto – DJe 
nº 2157 – 27.01.17 – p. 548 – Processo RO nº 157700-94.2012.5.21.0006)

195 – intervalo intrajornada: digitador
 PAUSAS ESPECIAIS DA NR-17 DO MTPS. TRABALHO CONTÍNUO DE DIGITAÇÃO. NECES-
SIDADE. As pausas especiais previstas na NR-17, item 17.6.4, alíneas c e d, da Portaria 3.214/78 
do MTPS, de 10 minutos a cada 50 trabalhados, são asseguradas apenas aos empregados que 
desenvolvem serviço permanente, contínuo e ininterrupto de digitação, não abarcando aqueles 
empregados que de forma descontínua estejam encarregados de lançar algum dado em termi-
nal de computador. Se o teclado do computador era apenas um dos equipamentos utilizados, 
não resta caracterizado o labor ‘permanente’ de digitação, sendo indevida a concessão dessa 
pausa especial ou pagamento desse tempo como extra. (TRT 3ª R – 8ª T – Relª. Juíza Ana Maria 
Espi Cavalcanti (convocada) – 31.01.17 – Processo RO nº 0011275-78.2015.5.03.0173)

justa causa

194 – abandono de emprego
 RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. ABANDONO DE EMPREGO. CLÁUSULA 23ª DA CC 
2014/2014. Não sendo caso de substituição de empresas, na forma do que dispõe a Cláusula 
23ª da CC 2014/2014, considera-se que houve continuidade no contrato de trabalho firmado 
entre a PROSEGUR e o autor, sem que a PROSEGUR tivesse demonstrado intenção de demiti-lo. 
A atitude do obreiro em firmar contrato com outra empresa, apresentando faltas injustificadas 
ao trabalho por mais de 30 dias, sem atender às convocações da empregadora, demonstra sua 
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intenção de abandonar o emprego, sendo passível de demissão por justa causa, na forma da alínea 
“i”, do art. 482, da CLT. Recurso não provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Des. Laerte Neves de Souza – 
DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 578 – Processo RO nº 0000701-40.2014.5.19.0058)

193 – Falta grave
 DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. PROVA CABAL. Na rescisão contratual motivada, por parte do 
empregador, a falta deverá revestir-se de gravidade tal que justifique esse ato, de forma que impos-
sibilite a continuação da relação de emprego, constituindo-se, assim, uma das infrações elencadas 
no art. 482, da CLT. No presente caso, restou comprovada a falta grave alegada, tendo sido demons-
trado que partiu da autora a iniciativa de agredir fisicamente sua colega de trabalho. Não há indica-
tivos de legítima defesa. Do exposto, dessume-se que deve ser mantida a demissão por justa causa 
que foi aplicada pela empregadora. Sentença que se reforma. (TRT 9ª R – 6ª T – Rel. Des. Sérgio Mu-
rilo Rodrigues Lemos – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 285 – Processo RO nº 0000235-21.2013.5.09.0006)

192 – improbidade
 JUSTA CAUSA. IMPROBIDADE. REGISTRO DE PONTO PARA COLEGA DE TRABALHO. Incorre 
em justa causa o empregado que irregularmente registra a jornada de outros dois empregados, 
os quais, do mesmo modo, efetuavam registros de jornada em favor do autor. A sistemática de 
fraude documental implementada pelos partícipes representa conduta gravíssima, inescusável, 
violadora dos mais comezinhos deveres contratuais e de boa-fé. Retira, por completo, a confiança 
no empregado, elemento essencial das relações de trabalho, mostrando-se, a penalidade máxima, 
consequência absolutamente adequada e proporcional à conduta ímproba (artigo 482, “a”, da CLT). 
Sentença mantida. (TRT 9ª R – 6ª T – Relª. Desª. Sueli Gil El Rafihi – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 276 – 
Processo RO nº 0000990-39.2012.5.09.0084)

191 – insubordinação
 RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. JUSTA CAUSA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE GRADA-
ÇÃO NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DISCIPLINARES. Tratando-se de indisciplina ou insu-
bordinação do empregado, o entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina mais aba-
lizada é no sentido de que compete ao empregador a tentativa de recuperação do empregado por 
meio de uma política pedagógica de aplicação gradativa de penalidades disciplinares (advertência 
e suspensão). Não evidenciada nos autos a gradação na aplicação da penalidade disciplinar impos-
ta pela reclamada que ensejou a rescisão do pacto laboral, impõe-se o afastamento da justa causa 
aplicada ao autor. Recurso conhecido e não provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Des. Laerte Neves de 
Souza – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 570 – Processo RO nº 0000438-42.2015.5.19.0003)

justiça do trabalho

190 – competência: agente comunitário de saúde
 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. NATUREZA 
CELETISTA. ADMISSÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. SELEÇÃO PÚBLI-
CA PRÉVIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Emenda Cons-
titucional nº 51/06, os profissionais que, na data de sua promulgação, desempenharem as atividades 
de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispen-
sados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição 
Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública. Dos 
autos restou incontroverso que a admissão da reclamante deu-se mediante processo seletivo público, 
não havendo dúvidas quanto à validade da contratação e da submissão da obreira ao regime celetista 
a teor do art. 8º, da Lei 11.350/2006, restando firmada a competência desta Justiça Especializada par 
o deslinde da demanda nos termos do art. 114, I, da CF/88. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Des. Américo Bedê 
Freire – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 3635 – Processo REXOFRV nº 0177285-76.2012.5.16.0005)

189 – competência: auditor fiscal do trabalho
 COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. Não há de se falar em violação do artigo 114 da Consti-
tuição Federal, uma vez que o desempenho das atribuições do auditor fiscal do trabalho decor-
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re do poder de polícia administrativa que lhe é legalmente atribuído, e não de competência 
jurisdicional, sendo as penalidades aplicadas pelo auditor passíveis de impugnação na esfe-
ra administrativa ou de revisão diretamente pela via judicial. Assim, não configura invasão da 
competência jurisdicional da Justiça do Trabalho a prática de atos administrativos de aplicação 
da lei por parte do auditor fiscal do trabalho, que detém atribuições administrativas de fiscali-
zação. (TRT2ªR–17ª T–Relª. JuízaThaís Verrastro de Almeida (convocada) –31.01.17–ProcessoRO
nº0001549-16.2014.5.02.0053)

188 – competência: concurso público
 RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO. A vigência do concurso público caracteriza-se um verdadeiro pré-contra-
to. Diante desta circunstância, as demandas judiciais nas quais se discutem a violação dos 
ditames legais de certame público para provimento de emprego público, regidos pela CLT, 
inserem-se na competência material da Justiça do Trabalho. (TRT 7ª R – 3ª T – Relª. Desª. Fer-
nanda Maria Uchoa de Albuquerque – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 45 – Processo RO nº 0000210-
97.2016.5.07.0025)

187 – competência: contribuição sindical de servidores estatutários
 INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no julga-
mento da ADI nº 3.395, no sentido de que no art.114, inciso I, da Constituição Federal exclui-se 
da competência da Justiça do Trabalho ações que envolvam o vínculo de natureza estatutária 
entre o servidor e a administração pública. Nestes autos, o sindicato postula recebimento de 
contribuição sindical de servidores municipais submetidos a regime jurídico estatutário, por-
tanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta desta Especializada. (TRT 14ª R – 
1ª T – Rel. Juiz Afrânio Viana Gonçalves (convocado) – DJe nº 2153 – 23.01.17 – p. 4007 – Processo 
RO nº 0000217-46.2016.5.14.0041)

186 – competência: terceirização
 COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. TERCEIRIZAÇÃO. A competência em razão da 
matéria é estabelecida, de ordinário, pela causa de pedir e correspondente pedido. Estando am-
bos situados como decorrência de relação de emprego, à Justiça do Trabalho compete processar 
e julgar o litígio, ainda que figure como tomador de serviços ente da administração pública. 
(TRT 10ª R – 2ª T – Rel. Des. Joao Amilcar Silva e Souza Pavan – DJe nº 2158 – 30.01.16 – p. 501 – 
Processo RO nº 0001965-72.2016.5.10.0802)

justiça gratuita

185 – cabimento
 JUSTIÇA GRATUITA. FORMALIDADES E REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DEFE-
RIMENTO. A mera declaração de hipossuficiência contida na inicial é suficiente para o deferi-
mento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 790, § 3º, da CLT e da OJ nº 304 da SBDI-I.  
Destarte, o deferimento, quando presentes os requisitos, como na hipótese dos autos, não cons-
titui mera faculdade, mas poder-dever decorrente da garantia do acesso à justiça (CF, art. 5º, 
XXXV e LXXIV). Recurso ordinário desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Des. Arnaldo Boson Paes 
– 30.01.17 – Processo RO nº 0002940-75.2012.5.22.0002)

184 – entidade filantrópica
 ENTIDADE FILANTRÓPICA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESER-
ÇÃO DO RECURSO. A Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante o direito à Justiça 
Gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, mesmo em se tratando de 
entidade filantrópica, a insuficiência financeira deve ser devidamente comprovada, o que não 
ocorreu nos presentes autos, razão por que não se pode conhecer do Recurso da reclamada. 
(TRT 13ª R – 1ª T – Relª. Desª. Ana Maria Madruga – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 94 – Processo 
AIRO nº 0000722-21.2016.5.13.0023)
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183 – Pessoa jurídica
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECLAMADA. PESSOA JURÍDICA. DE-
SERÇÃO. Os benefícios da Justiça Gratuita, concedidos ao empregado hipossuficiente, podem 
ser estendidos à empregadora, desde que comprovado robustamente o estado de miserabilidade. 
Não havendo demonstração inequívoca da hipossuficiência, não há que ser deferido o benefício. 
(TRT 15ª R – 2ª T – Rel. Des. Helcio Dantas Lobo Junior – 27.01.17 – Processo AIRO nº 0010695-
81.2016.5.15.0075)

•••
182
 JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMI-
CA - NECESSIDADE. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, com 
dispensa inclusive do depósito recursal (Lei n. 1.060/1950, art. 3º, VII), porém é necessária a com-
provação da falta de recursos, não bastando para tanto a simples demonstração de que a empresa 
encontra-se em recuperação judicial. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. Nicanor de Araújo Lima – DJe nº 
2159 – 31.01.17 – p. 40 – Processo AIRO nº 0024403-19.2016.5.24.0086)

negociação coletiva

181 – categoria diferenciada
 REENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. INEXISTÊNCIA DE NEGO-
CIAÇÃO POR PARTE DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE. 
O Art. 511 da CLT, é claro, em demonstrar a forma pela qual devem ser apuradas as categorias dos 
empregadores e trabalhadores envolvidos em uma mesma atividade, bem como, aquelas consi-
deradas diferenciadas em razão das peculiaridades de cada profissão. O enquadramento do tra-
balhador, na grande maioria dos casos, nada obstante todo o contido no § 2º, do Art. 511 da CLT, é 
definida pela atividade empresarial. A par disso, aqueles que, conforme o § 3º, do Art. 511 da CLT, 
fazem parte de categoria denominada diferenciada, somente possuem direito às normas coleti-
vas peculiares, quando a entidade representativa de seu empregador fizer parte da negociação dos 
ajustes (Súmula nº 374 do C. TST). Recurso não provido no particular. (TRT 15ª R – 2ª T – Rel. Des. 
Helcio Dantas Lobo Junior – 27.01.17 – Processo RO nº 0010158-05.2015.5.15.0016)

180 – cesta básica
 RECURSO ORDINÁRIO AUTORAL. INSTRUMENTO COLETIVO. CONVENÇÃO COLETIVA DO 
TRABALHO. CESTA BÁSICA. Os sindicatos poderão estabelecer normas jurídicas em observância 
às peculiaridades econômicas e regionais, conforme prelecionam os artigos 7º, XXVI, e 8º, VI, da 
Constituição Federal, de sorte que o disposto nas cláusulas presentes nos instrumentos coletivos 
impõe sua aplicação. Tal faculdade dada aos sindicatos advém do princípio da criatividade jurídica 
da negociação coletiva. Recurso parcialmente provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Des. Laerte Neves de 
Souza – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 567 – Processo RO nº 0000352-71.2015.5.19.0003)

Penhora

179 – aposentadoria
 IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. A regra insculpida no art. 649, 
IV, do CPC, que trata da impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, apenas pode 
ser relativizada na hipótese de percepção de valores vultosos, o que não ocorre no caso dos autos. 
(TRT 4ª R – Seção Especializada em Execução – Relª. Desª. Cleusa Regina Halfen – 31.01.17 – Pro-
cesso AP nº 0067000-62.2007.5.04.0122)

178 – embargos: prazo
 PENHORA. PERDA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. O Oficial de Justiça Avaliador pe-
nhorou parte do imóvel sede da agravante, cientificando-a devidamente da penhora e do prazo para 
opor embargos. A agravante, no entanto, permaneceu inerte e não ofereceu embargos no tempo opor-
tuno. Indevido o requerimento para que a diligência seja renovada. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita 
de Nazare Sidrim Nassar – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 86 – Processo AP nº 0001172-05.2015.5.08.0001)
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177 – salário
 PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A penhora de salário, ainda que apenas de um 
percentual, fere o disposto no artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, o cré-
dito trabalhista não está inserido na exceção prevista no § 2º desse dispositivo (inteligência da 
OJ nº 153 da SDI-2 do Col. TST e da Súmula 14 deste Eg. Regional). Agravo de petição conhecido 
e desprovido. (TRT 18ª R – 1ª T – Rel. Des. Geraldo Rodrigues do Nascimento – DJe nº 2153 – 
23.01.17 – p. 687 – Processo AP nº 0054900-27.1993.5.18.0009)

176 – sobre remanescentes
 PENHORA SOBRE REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. A penhora sobre remanescentes é 
figura não prevista expressamente em lei, mas largamente utilizada na Justiça do Trabalho, sen-
do uma espécie de penhora de crédito futuro e incerto. Tal constrição visa a atingir uma expec-
tativa de crédito do devedor, gerada por eventual saldo de numerário em favor do executado, 
após a satisfação integral dos débitos provenientes de outra ação ajuizada contra ele. (TRT 4ª 
R – Seção Especializada em Execução – Relª. Desª. Cleusa Regina Halfen – 31.01.17 – Processo 
AP nº 0095100-10.1996.5.04.0026)

Plano de cargos e salários

175 – validade
 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO. ABUSO DE DIREITO POR PARTE DO EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA 
BOA-FÉ OBJETIVA. A ausência de homologação do Plano de Cargos e Salários pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego não autoriza o descumprimento da norma empresarial por parte do 
empregador, devendo prevalecer, na execução do contrato de trabalho, a confiança e o dever 
de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Ao alegar que o PCS não tem validade em virtude 
de falta de requisito formal, a reclamada atua em nítido abuso de direito (artigo 187 do Código 
Civil), por violação ao princípio da boa-fé objetiva. (TRT 8ª R – 1ª T – Relª. Desª. Rosita de Nazare 
Sidrim Nassar – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 18 – Processo RO nº 0000366-85.2016.5.08.0210)

Portuário

174 – Prescrição bienal
 AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTER-
POSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRES-
CRIÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 894, § 2º, DA CLT. 
Esta Corte, anteriormente, firmara entendimento, consubstanciado na Orientação Jurispru-
dencial nº 384 da SBDI-1, no sentido de ser “aplicável a prescrição bienal, prevista no art. 7º, 
XXIX, da CF, ao trabalhador avulso, tendo como marco inicial a cessação do trabalho ultimado 
para cada tomador de serviço”. Diante do cancelamento da citada orientação, a jurisprudência 
pacificada reconhece a aplicação da prescrição quinquenal ao trabalhador avulso portuário, 
em face de outra interpretação do disposto no artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República, 
que trata da igualdade de direitos do trabalhador com e sem vínculo de emprego. A prescrição 
bienal somente se aplica a partir do cancelamento do registro do trabalhador avulso no Órgão 
Gestor de Mão de Obra e não da cessação do trabalho para cada tomador. Precedentes. Correta 
a aplicação do disposto no artigo 894, § 2º, da CLT como óbice ao processamento dos embargos, 
mantém-se o decidido. Agravo regimental de que se conhece e a que se nega provimento. (TST 
– SbDI-1 – Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão – DJe nº 2156 – 26.01.17 – p. 6 – Processo 
AgR-E-ARR nº 0000942-42.2010.5.01.0062)

Preliminar

173 – impossibilidade jurídica do pedido
 PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. A impossibilidade jurídica do 
pedido somente ocorre quando houver, no ordenamento jurídico, vedação expressa à preten-



ano I - nº 2 - fevereiro de 2017104

EmENTÁRIO

são. O exame deve ser feito em abstrato, apenas sob o foco de ser possível o pleito, sendo matéria de 
mérito a análise da veracidade dos fatos, prova das alegações, qualidade da relação jurídica e pre-
sença de requisitos estabelecidos em lei. Com efeito, o pedido de condenação subsidiária do ente 
tomador dos serviços, em hipótese de terceirização de mão de obra, não encontra vedação no or-
denamento jurídico pátrio, motivo pelo qual a preliminar alçada merece rejeição. (TRT 11ª R – 2ª T 
– Rel. Des. Audaliphal Hildebrando da Silva – 30.01.17 – Processo RO nº 0000242-97.2013.5.11.0251)

Prescrição

172 – bienal
 PRESCRIÇÃO BIENAL. PROJEÇÃO DO AVISO PRÉVIO. Diante da presunção de veracidade das 
alegações exordiais decorrente da revelia da primeira reclamada, constata-se que a baixa na CTPS 
foi dada sem levar em conta a projeção do aviso prévio. E, levando tal projeção em consideração, 
conclui-se não ter decorrido 2 anos entre o término do contrato de trabalho e o ajuizamento da 
demanda, circunstância que impõe o afastamento da prescrição bienal decretada. Tratando-se a 
prescrição de matéria de mérito e já estando o feito maduro para julgamento – foi encerrada a 
instrução probatória na audiência ocorrida no feito –, natural que se avance para a apreciação dos 
pedidos formulados pelo autor, sem necessidade de retorno dos autos à origem (art. 1.013, §4º, 
CPC/2015). (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Des. Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Junior – DJe 2156 – 
26.01.17 – p. 34 – Processo RO nº 0000419-36.2015.5.07.0014)

ProFessor

171 – carga horária: redução
 ESTABELECIMENTO DE ENSINO. REDUÇÃO GERAL DA CARGA HORÁRIA. LEGALIDADE. 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 244 DA SBDI-1 DO TST. Consoante a jurisprudência consoli-
dada na OJ 244 da SBDI-1 do TST, “a redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição 
do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor 
da hora-aula”. Logo, caberia ao Sindicato recorrente demonstrar que a extinção do turno vespertino 
do ensino médio não foi a razão para a alegada redução salarial do quadro de professores da reclama-
da. Não o fazendo e sendo evidente o fato noticiado, a redução salarial derivada da redução de carga 
horária não viola o princípio da irredutibilidade salarial. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Des. Dorival Borges 
de Souza Neto – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 61 – Processo RO nº 0000884-27.2016.5.10.0111)

Prova

170 – emprestada
 PROVA EMPRESTADA. FORÇA PROBANTE. RECUSA DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARI-
DADE. ARTIGO 372/CPC-2015. O artigo 372/CPC-2015 dispõe que “O juiz poderá admitir a utilização 
de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 
contraditório”. Importante destacar a desnecessidade de assentimento da parte adversa ou das partes 
para admissão da prova emprestada como elemento probatório, mormente quando observados os 
princípios processuais básicos do contraditório e da ampla defesa. A produção da prova visa influen-
ciar a formação do convencimento do juiz acerca de determinado aspecto da causa. Logo, figurando 
o julgador como o destinatário desta, possui o poder de aceitá-la ou recusá-la quando já convicto, por 
outros elementos probatórios, sobre a existência de fatos relevantes para dirimir a lide, já que reinan-
te o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz. Na presente 
demanda, é latente a similitude dos casos versados nos diversos processos, cujos depoimentos foram 
agregados ao presente feito como provas emprestadas. (TRT 10ª R – 1ª T – Rel. Des. Dorival Borges de 
Souza Neto – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 56 – Processo RO nº 0000873-62.2016.5.10.0801)

recuPeração judicial

169 – execução: garantia
 EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. A 
garantia do Juízo pelo depósito da importância devida ou pela penhora de bens, consoante dispos-
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to no parágrafo 1º do art. 16 da Lei 6.830/80 e no artigo 884 do diploma consolidado, constitui 
requisito indispensável ao exercício regular do direito de defesa, não havendo previsão legal 
para a dispensa deste requisito às empresas que se encontram em recuperação judicial. Agravo 
de petição não conhecido. (TRT 9ª R – Seção Especializada – Relª. Desª. Thereza Cristina Gosdal 
– DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 264 – Processo AP nº 0001439-87.2010.5.09.0012)

recurso

168 – documento novo: juntada
 DOCUMENTO NOVO. SÚMULA Nº 8 DO TST. A juntada de documentos na fase recursal só 
se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se refe-
rir a fato posterior à sentença, nos termos da Súmula n. 08, do E. TST, o que não é o caso sob 
exame. (TRT 5ª R – 3ª T – Relª. Desª. Vânia J. T. Chaves – 26.01.17 – Processo RO nº 0000284-
32.2016.5.05.0018)

167 – interesse processual
 NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. FALTA DE INTERESSE. Como se infere 
do dispositivo da sentença, a recorrente foi excluída da lide. Não se conhece do recurso quando 
a parte se insurge contra condenação inexistente, sendo patente a falta de interesse recursal. 
(TRT 1ª R – 10ª T – Rel. Des. Célio Juaçaba Cavalcante – 25.01.17 – Processo RO nº 0010071-
90.2014.5.01.0075)

166 – irrecorribilidade
 ALÇADA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECORRIBILIDADE. 
Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças pro-
feridas nos dissídios de alçada (isto é, quando o valor da causa não exceder de duas vezes o  
salário-mínimo). (TRT 18ª R – 3ª T – Rel. Des. Mario Sergio Bottazzo – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 
43 – Processo RO nº 0010720-38.2016.5.18.0002)

recurso ordinário

165 – representação processual
 DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. Os advogados que subscreveram o recurso ordinário pos-
suem substabelecimentos em cópias inautênticas, portanto, inválidos. Pelo fato de o recurso 
ordinário ter sido interposto sob a égide do CPC de 1973 não é aplicável o art. 76, §§ 1º e 2º, 
do Código de Processo Civil de 2015, para fins de saneamento de irregularidade de represen-
tação, pois configurada a preclusão consumativa, nos termos do art. 14 da Lei nº 13.105/15. 
Recurso ordinário a que se nega conhecimento. (TRT 21ª R –2ª T – Relª. Juíza Elizabeth Floren-
tino Gabriel de Almeida (convocada) – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 548 – Processo RO nº 28700-
41.2012.5.21.0006)

rescisão do contrato de trabalho

164 – homologação
 A ausência da homologação da rescisão de empregado com mais de 01 ano de serviço por 
órgão do Ministério do Trabalho ou sindicato de classe, prevista como requisito de validade do 
ato (§ 1º do artigo 477 da CLT) não torna, por si só, nulo o ato. Inteligência da Súmula 30 deste 
E. Tribunal Regional.(TRT 2ª R – 17ª T –Relª. Juíza Thaís Verrastro de Almeida (convocada) – 
31.01.17 –Processo RO nº0002486-87.2014.5.02.0065)

rescisão indireta

163 – caracterização
 PEDIDO DE DEMISSÃO. JUSTA CAUSA DO EMPREGADOR. IMEDIATIDADE. RAZOABILI-
DADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento da justa causa depende do preenchimento 
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de alguns requisitos, quais sejam: tipicidade, gravidade da falta, nexo de causalidade, proporcio-
nalidade e a imediatidade. Esta, por sua vez, deve ser analisada com razoabilidade, e, no caso dos 
autos, com foco na presunção de hipossuficiência do empregado, uma vez que descumprimentos 
contratuais, mesmo com ciência do empregado, cumulado com a demora no ajuizamento da ação 
e desde que o trabalhador esteja no emprego, mitiga a imediatidade, desde haja observância dos 
prazos prescricionais (art. 7º, inciso XXIX, da CR). Ocorre que, no caso em tela, a autora pediu 
demissão, não estando mais sob as amarras do contrato de trabalho ou com receio de perder o 
emprego, vindo a ajuizar reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta mais de um ano 
após a resilição contratual. Assim, nesse caso, considerando a falta de razoabilidade no lapso de 
tempo entre o fim do contrato e o ajuizamento da ação, não está configurada a imediatidade, ele-
mento essencial ao reconhecimento da justa causa. Recurso conhecido e improvido. (TRT 21ª R 
–2ª T – Relª. Juíza Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida (convocada) – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 
550 – Processo RO nº 138600-34.2013.5.21.0002)

resPonsabilidade subsidiária

162 – administração pública
 No julgamento da ação declaratória de constitucionalidade – ADC 16 - ajuizada pelo governo do 
Distrito Federal, o STF declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, obstan-
do à Justiça do Trabalho a aplicação automática de responsabilidade subsidiária à Administração 
Pública em face do inadimplemento dos direitos trabalhistas. (TRT 2ª R – 17ª T –Relª. Juíza Thaís 
Verrastro de Almeida (convocada) – 31.01.17 –Processo RO nº0000058-22.2015.5.02.0446)

161 – dono da obra
 MUNICÍPIO QUE CONSTRÓI E REFORMA REGULARMENTE. INAPLICABILIDADE DO EN-
TENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA OJ 191, DO C. TST. A isenção de responsabilidade do 
dono da obra é aplicável àquele que, esporadicamente, constrói ou reforma seu imóvel, mas não 
àquele que, costumeiramente, utiliza-se da construção civil, inserida em sua própria atividade 
econômica ou institucional, como no caso vertente. Este tem, sim, responsabilidade por aqueles 
trabalhadores que lhe prestam serviços; afinal, não se admite que aquele que explora, econômica 
ou costumeiramente, determinada atividade, não se responsabilize pelo trabalho humano, consti-
tucionalmente protegido. (TRT 15ª R – Tribunal Pleno – Relª. Desª. Maria Inês Corrêa de Cerqueira 
César Targa – 29.01.17 – Processo RO nº 0010272-93.2016.5.15.0052)

salário

160 – ctva: integração
 RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA 
E RECÁLCULO DO VALOR SALDADO PELA INCLUSÃO DA PARCELA CTVA. NÃO CABIMENTO. 
Inexistindo previsão expressa de incidência do salário de contribuição sobre a parcela CTVA no 
antigo plano de previdência privada ao qual era vinculado o trabalhador e não se verificando vício 
de vontade no ato transacional em que este migrou para novo plano de complementação de apo-
sentadoria, abdicando de todo e qualquer direito atinente ao plano anterior, não há que se falar 
em incidência do salário de contribuição sobre a parcela CTVA àquela época, ante a ausência de 
previsão regulamentar. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Des. Américo Bedê Freire – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 
35 – Processo RORA nº 0111800-75.2011.5.16.0002)

159 – descontos: responsabilidade
 DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. Nos 
termos da Súmula nº 368, II, do TST e da OJ da SBDI-1 nº 363, é da empresa a responsabilidade pelo 
recolhimento das contribuições fiscais e previdenciárias, mas a culpa do empregador pelo inadim-
plemento das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelo pagamento 
do imposto de renda e contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota parte. Recurso pro-
vido, no tema. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Des. Audaliphal Hildebrando da Silva – 30.01.17 – Processo 
RO nº 0000242-97.2013.5.11.0251)



www.zkeditora.com.br          

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical 

& Previdenciário

107

158 – reajuste: direito
 DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. REAJUSTE SALARIAL. A par da crise 
econômica que assola o País, não se pode negar a recomposição do salário corroído pela in-
flação, de forma a restabelecer o poder aquisitivo do trabalhador. (TRT 17ª R – Tribunal Ple-
no – Rel. Des. Jose Luiz Serafini – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 116 – Processo DC nº 0000564-
24.2016.5.17.0000)

saúde e segurança no trabalho

157 – descumprimento
 DELITOS AMBIENTAIS TRABALHISTAS. ART. 132 DO CP E ART. 19, §2º, DA LEI 8213/91. 
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. Tendo em conta que o descumprimento de normas de saúde, segu-
rança, medicina e higiene do trabalho constitui contravenção penal, em tese, na forma do art. 
19, §2º, da Lei 8213/91, como também a negligência com normas básicas de segurança do tra-
balho na atividade exigida do trabalhador é conduta que constitui, em tese, o crime do art. 132 
do CP, cabível a comunicação ao Ministério Público do Trabalho, em cumprimento ao disposto 
no art. 7º da Lei 7.347/85 e arts. 5º, II, e 40 do CPP. (TRT 4ª R – 2ª T – Rel. Des. Marcelo José Ferlin 
D Ambroso – 26.01.17 – Processo RO nº 0000754-40.2013.5.04.0101)

seguro desemPrego

156 – Prescrição
 RECURSO ORDINÁRIO. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. PARCELAS DO SEGURO-DESEM-
PREGO. Ocorre que as parcelas do seguro-desemprego pertencem ao rol de títulos das verbas res-
cisórias, constituindo a frustração de sua percepção em lesão de direito, seja de ordem material ou 
moral, sujeito a prescrição trabalhista bienal prevista no art. 7°, XXIX, da CF/88, que tem por marco 
inicial a extinção do contrato de trabalho. Recurso não provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Des. Laerte 
Neves de Souza – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 584 – Processo ROPS nº 0000784-35.2016.5.19.0010)

sucessão trabalhista

155 – requisitos
 SUCESSÃO DE EMPREGADORES - REQUISITOS - CARACTERIZAÇÃO - ARTIGOS 10 E 448 DA 
CLT. Nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT, configura sucessão de empregadores a continuidade 
da exploração da atividade econômica anteriormente desenvolvida, com a utilização do mesmo 
estabelecimento e do quadro de empregados da empresa sucedida. (TRT 24ª R – 1ª T – Rel. Des. 
Nicanor de Araújo Lima – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 1 – Processo RO nº 0024083-61.2015.5.24.0002)

telemarketing

154 – jornada de trabalho
 OPERADOR DE TELEMARKETING. JORNADA ESPECIAL. ART. 227 DA CLT. Caso fique de-
monstrado que as funções desempenhadas pelo trabalhador são típicas do operador de tele-
marketing ou teleatendimento, aplica-se a ele, por analogia, o artigo 227 da CLT. Inteligência da 
Súmula n. 178 do Eg. TST. (TRT 12ª R – 2ª T – Rel. Des. Roberto Basilone Leite – 27.01.17 – Pro-
cesso RO nº 0003401-21.2015.5.12.0002)

terceiriZação

153 – atividade-fim
 EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. Tratando-se 
de matéria pendente de julgamento no Excelso STF (ARE 791.932/DF), com repercussão geral 
reconhecida, afigura-se recomendável a suspensão, neste Regional, de todas as lides que ver-
sem sobre a licitude da terceirização da atividade-fim das empresas de telecomunicações até o 
julgamento final do tema pela Suprema Corte. Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
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não admitido. (TRT 18ª R – Tribunal Pleno – Rel. Des. Aldon do Vale Alves Taglialegna – DJe nº 2153 
– 23.01.17 – p. 559 – Processo IUJ nº 0001548-14.2014.5.18.0141)

testemunha

152 – contradita
 RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INDEFERIMENTO DA CONTRADITA DE TESTEMUNHA. Inicialmente destaco que salta aos olhos 
que, em nenhum momento durante o pronunciamento judicial, a reclamada requereu a consigna-
ção de protestos na ata, operando-se, na ocasião, a preclusão para a recorrente insurgir-se contra 
o indeferimento da contradita. Aliás, ainda que houvesse o registro dos referidos protestos, a exis-
tência de litígio entre a testemunha trazida em Juízo pelo reclamante e a demandada não torna 
a testemunha suspeita ou impedida para, devidamente compromissada, prestar depoimento, eis 
que inexiste qualquer indício de troca de favores entre o reclamante e suas testemunhas. Recurso 
improvido, no assunto. (TRT 11ª R – 2ª T – Rel. Des. Audaliphal Hildebrando da Silva – 30.01.17 – 
Processo RO nº 0000242-97.2013.5.11.0251)

151 – suspeição
 TESTEMUNHA QUE POSSUI CAUSA IDÊNTICA CONTRA A MESMA RECLAMADA. AUSÊNCIA 
DE SUSPEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA nº 357 DO TST. A testemunha não deve ser consi-
derada suspeita pelo simples fato de possuir reclamação trabalhista contra a empresa reclamada, 
conforme orienta a Súmula nº 357 do TST, ainda que com o mesmo objeto. (TRT 5ª R – 3ª T – Relª. 
Desª. Vânia J. T. Chaves – 26.01.17 – Processo RO nº 0000993-67.2014.5.05.0461)

vínculo emPregatício

150 autônomo
 TRABALHO AUTÔNOMO. VÍNCULO DE EMPREGO NÃO CONFIGURADO. Tendo o réu admitido 
a prestação de serviços, contrapondo, no entanto, que tal se deu de forma autônoma, acabou por 
atrair para si o ônus da prova quanto à ausência de vínculo empregatício. Para a configuração do vín-
culo de emprego, é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT 
na prestação dos seus serviços. Na hipótese, o reclamante detinha plena autonomia no desempenho 
de seu mister, trabalhando com suas próprias ferramentas, estabelecendo os preços dos reparos, ma-
nutenções etc, além de auferir a elevada contraprestação de 50% dos serviços prestados, o que leva à 
conclusão de que inexistia vínculo de emprego, conforme decidido na origem. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. 
Des. Roberto Benatar – DJe nº 2159 – 31.01.17 – p. 48 – Processo RO nº 0000473-33.2015.5.23.0086)

149 – contrato de empreitada
 VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. A constatação, por 
meio dos depoimentos pessoais e testemunhais, de que o autor foi contratado no regime de emprei-
tada para a realização de obras de construção civil, obsta o reconhecimento do vínculo empregatício, 
diante da ausência dos requisitos previstos no art. 3º, da CLT. (TRT 21ª R –1ª T – Rel. Des. Ricardo Luís 
Espíndola Borges – DJe nº 2157 – 27.01.17 – p. 556 – Processo RO nº 0000397-21.2016.5.21.0024)

148 – Pejotização
 PEJOTIZAÇÃO. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ARTIGO 9º, DA CLT. ELEMENTOS FÁTI-
CO-JURÍDICOS PRESENTES. VÍNCULO DE EMPREGO CARACTERIZADO. A caracterização do vín-
culo empregatício depende da presença de seus elementos fático-jurídicos, que são a prestação de 
serviço por pessoa física, a onerosidade, a subordinação, a não-eventualidade e a pessoalidade. No 
caso dos autos, a empresa utilizou-se de procedimento conhecido por pejotização, segundo o qual 
a empregadora, no afã de reduzir os encargos trabalhistas, obriga o trabalhador a constituir pes-
soa jurídica posteriormente contratada para prestar serviços aparentemente autônomos. Trata-se,  
na verdade, de fraude à legislação trabalhista (artigo 9º, da CLT), a qual merece ser combatida pelo 
Judiciário, devendo ser reconhecido o vínculo de emprego com o consequente pagamento das ver-
bas trabalhistas. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. Des. Américo Bedê Freire – DJe nº 2158 – 30.01.17 – p. 35 
– Processo RO nº 0131100-08.2011.5.16.0007)

EmENTÁRIO
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ação de consignação em Pa-
gamento 
– Cabimento, 147

ação coletiva
– Litispendência, 146

ação rescisória
– Cabimento, 294, 145
– Depósito prévio, 144

acidente de trabalho
– Concausa, 293
– Danos materiais e morais, 292
– Recolhimento, 291
– Responsabilidade do emprega-

dor, 290

acúmulo de Funções
– Caracterização, 143

acordo judicial
– Cláusula penal, 289, 142
– Efeitos, 288

acúmulo de Funções
– Caracterização, 287
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