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CAPA

“Trabalho digital.
Teletrabalho – Home office”
Nesta edição, o Doutor livre docente
pela Faculdade de Direito – Universidade
de São Paulo, Jorge Pinheiro Castelo, traz
a reflexão do leitor a temática do trabalho
digital, do teletrabalho e do home-office,
que envolve questões diversas e complexas, de distinta natureza, para além do
jurídico, questões de ordem sociológica,

SEÇÕES

05 Destaque

econômica, psicológica e filosófica, inclusive, quanto à possibilidade da própria
precarização do trabalho home-office.
“Chegamos a um ponto de inflexão, um
chamado urgente para a mudança do nosso modo de vida. A hesitação e a reflexão
são a solução”. Confira!
(Página 7)
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CARLA BENEDETTI

Até quando a mulher ainda
precisa sofrer de abuso
psicológico para obter o
que lhe é direito?

“

Faz-se urgente que haja políticas públicas para que a desvantagem
social e previdenciária feminina seja amenizada.

V

”

árias foram as vezes que tive a tarefa de conquistar uma aposentadoria para
clientes que relataram serem vítimas de abusos de natureza física e psicológica. Diziam-me que, com o benefício, poderiam finalmente viver sozinhas e
não se submeterem mais a humilhações e agressões.

www.zkeditora.com
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DESTAQUE
Para outras, infelizmente, não havia sequer alternativa a fim de que uma separação
fosse mais sustentável, pois o marido, além de proibi-las de trabalhar, nunca sequer contribuiu à Previdência Social, não garantindo a estas nem mesmo uma aposentadoria.
Isso me faz lembrar da série “Maid”, cuja protagonista, Alex, enfrenta a dificuldade
de se libertar de uma vida que foi sendo tolhida em razão da interferência de seu companheiro que minou seus sonhos, sua essência, sua autoestima e confiança.
O abuso psicológico é entranhado, mas não pouco corriqueiro na vida das mulheres.
É um abuso emocional, existente nos círculos mais íntimos. As feridas de Alex não ficam
visíveis por meio de hematomas, mas são profundas na alma e se tornam triviais, a ponto
de nos acostumarmos com os estragos pouco conscientes em nossas mentes.
E daí surge o questionamento: “por que elas se submeteram a essa realidade e não
procuraram autonomia, não saíram de perto do agressor”? Bem, porque há uma cultura
patriarcal tão enraizada na sociedade e no interior dessas mulheres, por meio da educação passada ao longo dos anos, que elas, de fato, acreditam que não sejam capazes ou que
não consigam mudar uma realidade na qual entendem já estarem predestinadas.
O CONTEXTO DE OBSTÁCULOS NO BRASIL
Segundo dados do último Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS, as mulheres são a maioria dentre os que se aposentam por idade, representando 64%, com benefícios em torno de um salário mínimo. Todavia, na modalidade por tempo de contribuição,
em que os rendimentos são maiores, estas representam apenas 30% dos beneficiários.
Nesse cenário, menos mulheres conseguem se aposentar, têm menos emprego e mais
informalidade.
Em tal contexto, soma-se à dificuldade, além dos cuidados quase sozinhas com os
filhos e o lar, a dependência das mulheres para com seus companheiros que, por muitas
vezes, minam as possibilidades de estas ascenderem no mercado de trabalho, e, na hora
de requerer uma aposentadoria, a dificuldade é grande.
Sem emprego ou vínculo empregatício formal, muitas mulheres se dedicaram aos
afazeres domésticos. Em contrapartida, seus companheiros nunca contribuíram para a
Previdência Social para que estas, no futuro, pudessem gozar de uma aposentadoria, sem
usufruir, muitas vezes, de um mínimo de dignidade.
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também pode ser dificultado, visto que
se deve comprovar miserabilidade econômica da família. Se a renda do companheiro já
ultrapassa um salário mínimo, salvo em famílias mais numerosas, se torna impossível
conquistar esse benefício para a mulher que nunca tenha recolhido previdência, ou por
pouquíssimo tempo.
Como se não bastasse, de acordo com as rigorosas mudanças da mais recente reforma da previdência, também no benefício de pensão por morte, se o companheiro vier a
falecer, a renda do benefício não será mais a de 100%, mas a de 60% da aposentadoria por
invalidez que o falecido teria direito, caso não haja mais dependentes.
Ou seja, há uma desvantagem quase desumana para a mulher ter acesso a benefícios
previdenciários e assistenciais e garantir uma vida digna. Um cenário de dependência
econômica, diversas vezes acompanhada pela submissão psicológica e emocional. Por
todo exposto, faz-se urgente que haja políticas públicas para que a desvantagem social e
previdenciária feminina seja amenizada.
CARLA BENEDETTI é Advogada, mestre em Direito Previdenciário pela PUC-SP, associada ao IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário),
coordenadora da pós-graduação em Direito Previdenciário do Estratégia Concursos.
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“Trabalho digital.
Teletrabalho – Home office”
POR

JORGE PINHEIRO CASTELO

“

Chegamos a um ponto de inflexão, um chamado urgente para a mudança do nosso modo de vida, a provocar a reversão do caminho acelerado à virtualização das relações humanas, que pode levar a ausência
da experiência humana profunda, a precariedade, ao isolamento, a perda da identidade, a perda da ideia do pertencimento à comunidade, do
enfraquecimento da solidariedade, da noção de um destino maior da
humanidade do que aquele referenciado a si mesmo.

DIVULGAÇÃO

”

www.zkeditora.com
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temática do trabalho digital, do teletrabalho e do home-office, envolve questões diversas e complexas, de distinta natureza, para além do jurídico; questões de ordem sociológica, econômica, psicológica e filosófica, inclusive,
quanto a possibilidade da própria precarização do trabalho home-office
DIREITO, ECONÔMIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA

Do ponto de vista econômico, tem-se a busca da redução de custos, o aumento da
produtividade e o cuidado com o esgotamento do modelo.
As empresas podem estar economizando despesas no curto prazo e, aparentemente,
facilitando a vida das pessoas, mas isso, poderá ter um alto custo, se os concorrentes preservarem a capacidade criativa e inovadora de suas equipes presenciais. (Andrade)
No home-office não existem encontros aleatórios, situações fortuitas ou mesmo acidentes casuais que podem gerar criações e invenções, o que induz a redução da criatividade de uma equipe de trabalho. (Andrade)
O aumento da produtividade depende do tipo de trabalho e do modelo de trabalho
adequado, mais apropriado ao trabalho individual, repetitivo, e, que não esteja muito
atrelado a criação coletiva e ao insight coletivo ou mesmo ao insight individual que decorra do coletivo.
A produtividade do home-office que faz as pessoas trabalharem sem parar conectadas
ao sistema computacional, pode gerar uma sensação de alta produção, quando, na verdade, se trata de mero cumprimento de processos e procedimentos.
O trabalho isolado em home-office inibe a criação de condições mais favoráveis ao
desenvolvimento da criação, e, portanto, da inovação. (Andrade)
As reuniões virtuais perdem muito em eficiência, são demoradas, requerem muita
formalização, que seriam desnecessárias para muitos assuntos, que poderiam ser resolvidos rapidamente num encontro presencial.
A criação coletiva ou mesmo o insight individual, que muitas vezes envolve ou é gerado pela troca coletiva de ideias, reflexões e críticas, por exemplo, dentro de uma sociedade/escritório de advocacia, pode sofrer perda da produtividade num modelo de trabalho
em home-office.
Assim, exceto em equipes estritamente processuais/procedimentais onde a produção é prioritariamente individualizada (v.g., programação de computador) dificilmente
a produtividade da equipe – que exige criação coletiva, clareza do sentido da existência
do grupo e senso de pertencimento a algo maior – se manterá alta, na medida que o conhecimento e a criativa humana dependem do acúmulo de conhecimentos individuais
e coletivos.
DA COMUNICAÇÃO
A comunicação humana é algo corpóreo; a impossibilidade de uso dos demais sentidos – tato, odor, paladar – e a falta da presença corpórea pode comprometer a comunicação (e não só insight) necessária para se alcançar ou atingir as pessoas, em determinadas
atividades em que o presencial é essencial (shows, teatro, sustentação oral e audiências
presenciais em processos complexos, etc.).
A perda da produtividade e da eficiência pela energia que se desenvolve para se ficar
atento ao sinal do som e imagem digitais/virtuais, que não se gasta no contato presencial.
Energia essa que se desperdiça e perde sem a captação dos demais sinais e sentidos sensoriais que permitem uma melhor comunicação e compreensão do evento.

8

ano V - nº 60 - dezembro de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

É perceptível que ao término de um vídeo-call exista um cansaço maior do que numa
reunião presencial, pois, a pessoa está forçando sua mente a usar sua capacidade cognitiva focada em uma imagem e um som. (Andrade)
Nas reuniões e encontros em modo presencial, a mente despende energia com outras
decodificações (expressões corporais, etc.) e opera de forma mais equilibrada. O desequilíbrio dos sentidos cognitivos causado pelo vídeo-call exaure a pessoa de forma desproporcional, muita energia cognitiva é empregada em uma situação pouco complexa.
(Andrade)
A produtividade coletiva à distância é fisiologicamente comprometida, ainda, que
haja interação tecnológica. (Andrade)
DA PERÍCIA
O trabalho em home-office e o teletrabalho levam ao aumento ou à redução da perícia
– e, portanto, da eficiência e produtividade?
A perícia advém de uma série de competências, para além do mero conhecimento
técnico advindo de livros e da informática, depende de compromisso, aprendizado e experiência humana vivida com profundidade.
Por exemplo, a formação de um bom advogado vai muito além da universidade. Demanda o contato diário, permanente, rotineiro e de longo prazo, com alguém mais experiente, que poderia ser denominado mentor.
Há uma perda gigantesca e irreparável para os jovens (advogados) trancados na “matrix” do home office – e do teletrabalho -, que perdem a vivência do dia a dia com advogados mais experientes, que ensinam como falar com cliente, como se preparar e fazer uma
audiência, uma sustentação oral, despachar memoriais, etc.
Sabedoria e empatia (essenciais para um trabalho de compromisso e para a perícia)
não se aprende sozinho, nem na universidade e nem nas telas de ensino! Só se aprende
no desenrolar da experiência humana profunda o que depende do convívio com outro
ser humano.
DA PRECARIZAÇÃO E “UBERIZAÇÃO” GERAL DAS ATIVIDADES TELEPRESENCIAIS E
EM HOME-OFFICE = DA MUDANÇA DO REGIME DE PAGAMENTO POR UNIDADE DE
TEMPO PARA UNIDADE DE OBRA
As pessoas, principalmente, os jovens, tem a ingenuidade de pensar que receberão
por unidade de tempo, mesmo estando em home-office, quando é certo que o mercado
irá lhes pagar por unidade de obra/tarefa/atividade, num valor baixíssimo, bem menor do
que no regime da unidade de tempo e sem os custos da manutenção do colaborador no
espaço empresarial, produzindo uma “uberização” generalizada do trabalho.
QUESTÕES PESSOAIS DECORRENTES DAS ATIVIDADES TELEPRESENCIAIS E EM
HOME-OFFICE
A experiência humana profunda que o trabalho pessoal e coletivo proporciona é perdida no teletrabalho e no home-office.
O aprofundamento do hiperinvidividualismo (sendo que o setor de serviço já é extremamente individualista) leva a uma precariedade das relações sociais e à perda da
solidariedade social, do sentimento de pertencimento a algo maior, a uma coletividade
(Bauman).
www.zkeditora.com
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QUESTÕES SOCIETAIS DECORRENTES DA ATIVIDADES TELEPRESENCIAIS E EM
HOME-OFFICE
A perda da ideia do pertencimento a um agrupamento (associação, empresa, sindicato, ONG, partido político) maior que a própria pessoa – que embasa o próprio espírito e a
ética do capitalismo e da sociedade iluminista moderna – gera uma espécie de sociedade
e um direito do trabalho líquido e sem compromisso.
A mensagem da cultura do descompromisso, do descompromisso pessoal, familiar,
societal que já é consequência do hiper capitalismo e do hiper individualismo, é agudizada pelo teletrabalho e pelo home-office.
As relações humanas e a estrutura societal foram fundadas no adiamento de satisfação, na perícia do trabalho, nos compromissos sólidos, no longo prazo (ética protestante
e o espírito do capitalismo – Weber).
A mensagem da precariedade de todas as relações humanas, pessoais, profissionais,
etc., sem qualquer compromisso, explica – embora, não justifique – a falta de empatia e de
solidariedade das pessoas na sociedade da modernidade líquida (Bauman).
O TELETRABALHO E A PERDA DO SENSO DE COMUNIDADE
As videoconferências não trazem a felicidade do contato direto, desaparecem os rituais e os espaços comuns. O home office cansa mais do que trabalhar no escritório. (Han,
Byung-Chul)
É esgotante trabalhar sozinho, passar o dia todo na frente do computador, também,
fica-se exausto com a falta de contatos sociais, a falta de abraços e de contato corporal
com os outros. (Han, Byung-Chul)
Trabalhar isolado na frente do computador causa tanto cansaço porque carece de
rituais e estruturas sociais que dão estabilidade, segurança e sentido à vida.
A comunicação digital é bastante deficiente e isolada, não se transmite com o corpo
ou por olhares. É uma comunicação limitada. (Han, Byung-Chul)
O teletrabalho faz com que se estabeleça como padrão a comunicação digital, que em
si mesma é tão desumana. (Han, Byung-Chul)
A comunicação digital esgota muito. É uma comunicação que não produz felicidade. Em uma videoconferência não podemos olhar nos olhos, crava-se o olhar na tela. É
exaustivo a falta do olhar do outro. É preciso perceber que a mera presença corporal do
outro produz algo de profundo, na experiência humana, que pode nos fazer felizes. (Han,
Byung-Chul)
A linguagem implica numa experiência corporal, que o diálogo bem-sucedido pressupõe um corpo, já que humanos são seres corporais. (Han, Byung-Chul)
A comunicação ritual é uma comunicação corporal. A comunidade, como tal, tem
uma dimensão corporal que lhe é inerente. A importância dos rituais se verifica na medida que conseguem gerar uma comunidade mesmo sem comunicação verbalizada, enquanto hoje o que predomina é a comunicação sem comunidade. (Han, Byung-Chul)
O vírus da Covid-19 acelerou o desaparecimento dos rituais (ir ao futebol, ao show,
restaurante, etc.) e a erosão da comunidade. (Han, Byung-Chul)
A mídia social e a permanente encenação do ego esgota as pessoas, porque destroem
o tecido social e a comunidade. A distância social destrói o social e o sentido de pertencimento a uma comunidade. (Han, Byung-Chul)
A comunicação digital num espaço virtual é uma comunicação descorporizada. A
digitalização e a virtualização têm um efeito descorporizador e enfraquecem o vínculo
comunitário. (Han, Byung-Chul)

10

ano V - nº 60 - dezembro de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

O TELETRABALHO E A SOCIEDADE DO CANSAÇO
O sujeito de desempenho, da sociedade do cansaço e do desempenho, aparentemente está livre da instância superior e externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que
pode explorá-lo. (Byung-Chul Han)
A aparente queda da instância dominadora, porém, não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e a coação coincidam.
A depressão é a doença-epidemia do século XXI. O homem pós-moderno, depressivo,
é aquele que, aparentemente, explora a si mesmo. É agressor e vítima ao mesmo tempo. O
homem pós-moderno é o homem depressivo. (Han, Byung-Chul)
O excesso de trabalho e de desempenho agudiza-se com uma auto exploração. Esse
tipo de exploração é mais eficiente que a exploração do outro, pois, caminha com o aparente sentimento de liberdade. (Han, Byung-Chul)
O colapso psíquico decorrente do burnout é decorrente da autoexploração, da incapacidade de dizer não ao poder tudo, ao imperativo da expansão, da transformação, do
reinventar-se, de ser absolutamente flexível. O que impõe ao ser humano uma constante
troca da própria de identidade (a ponto de não se estabelecer ou perder a própria identidade) para impulsionar a produção. (Han, Byung-Chul)
A pessoa concorre consigo mesmo, sob coação destrutiva, se vê forçado a superar
constantemente a si própria. Essa autocoação que se apresenta como liberdade (empreendedorismo) acaba sendo fatal.
O burnout é o resultado da concorrência absoluta consigo mesmo, surge de uma autoagressividade. Se autoexplora até consumir-se completamente. (Han, Byung-Chul)
E a aparente ausência de alteridade no trabalho digital, no teletrabalho, no home-office, ou, no trabalho por aplicativo, só agudiza a autocoação.
De maneira que o sentimento de ter alcançado uma meta jamais se instaura, e nunca
se alcança o ponto de repouso da gratificação. Nesse caso, realizar-se e autodestruir-se
coincidem. (Han, Byung-Chul)
Chegamos a um ponto de inflexão, um chamado urgente para a mudança do nosso
modo de vida, a provocar a reversão do caminho acelerado à virtualização das relações
humanas, que pode levar a ausência da experiência humana profunda, a precariedade, ao
isolamento, a perda da identidade, a perda da ideia do pertencimento à comunidade, do
enfraquecimento da solidariedade, da noção de um destino maior da humanidade do que
aquele referenciado a si mesmo. A hesitação e a reflexão são a solução.
CONCLUSÃO
O fetichismo tecnológico resultante da propagação da comunicação eletrônica e das
redes digitais sugere que os conectados estariam adentrando um mundo virtual novo, no
qual são cidadãos globalizados, informados e engajados. (Bauman).
No entanto, em breve, os construtores dos robôs e algoritmos serão indefesos diante
da sua criação. (Bauman).
O paradoxo do fetiche tecnológico é que os meios digitais e os algoritmos que agem
em nosso lugar nos tornam politicamente passivos, retirando a nossa responsabilidade
por opções de vida, políticas e morais, pois a tecnologia assume a responsabilidade pelas
opções, inclusive que podem levar a democratização, de forma que tudo que precisamos
é universalizar a tecnologia para se chegar a uma ordem social democrática harmoniosa.
(Bauman).
A tecnologia emancipada dos tempos da modernidade líquida produz uma espécie de
tranquilização ética, que gera uma consciência limpa e uma cegueira moral. (Bauman).
www.zkeditora.com
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Na sociedade de consumo, o fetichismo tecnológico traduz as escolhas morais em
atos de seleção de mercadoria, mecanizada a ética simplesmente pela norma (Bauman).
Em vez dos humanos terem a responsabilidade de procurar e selecionar os meios
mais efetivos e prováveis de atingir os objetivos socialmente desejados e por eles estabelecidos, nessa outra racionalidade – da tecnologia emancipada – a seleção das escolhas
morais se dá em torno de mercadorias, sempre buscando os objetivos mais lucrativos
para os quais se podem direcionar os meios disponíveis. (Bauman).
No estágio atual, grande parte do problema da humanidade, inclusive, no que concerne à proteção do planeta, da erradicação da pobreza e da fome e da criação de trabalho, consiste em reparar danos diretos ou colaterais provocados pela aceleração do
progresso buscado pelos seres humanos, resultando muitas vezes num desastre social
moral. (Bauman).
A pós-modernidade líquida, a despeito do domínio da razão, do know-how e da indústria humana, deixou evidente o ponto fraco do empreendimento humano: a deficiência do gerenciamento da coabitação humana. (Bauman).
Os desastres morais da pós-modernidade líquida decorrem da opção de minimizar a
relevância dos critérios morais, levando a uma situação de “uma não avaliação moral” das
opções políticas e ideológicas, uma vez que as opções são “naturais” ou “inexoráveis”, não
existindo outra alternativa diante das exigências dos avanços tecnológicos e da produtividade econômica. Os agentes humanos são expropriados de sua sensibilidade moral.
(Bauman).
Com a emancipação da responsabilidade moral das consequências dos atos pela conformidade do ato à norma e à tarefa tecnologia, não importa mais o impacto das opções
políticas sobre as pessoas, já que a responsabilidade passa a ser flutuante, e, portanto, é
de ninguém. (Bauman).
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O overruling na supressão
do intervalo intrajornada
POR

“

BEATRIZ MORAES

É possível constatar o overruling na supressão do intervalo intrajornada, posto que foram estabelecidos novos precedentes normativos, na
contramão do entendimento consolidado anteriormente pela jurisprudência trabalhista.

”
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FICHÁRIO JURÍDICO

A

ARQUIVO PESSOAL

ntes da Reforma Trabalhista ocorrida em 2017, o art. 71 da CLT previa o pagamento de horas extraordinárias em razão da supressão do intervalo intrajornada, com o acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho.
Em 2012 o Tribunal Superior do Trabalho consolidou o entendimento na Súmula nº
437 no sentido de que a supressão parcial ensejaria o pagamento do valor da hora cheia
ao empregado, ou seja, se ocorresse a supressão de 15 minutos, seria devido pelo empregador 1 hora extraordinária e seu respectivo adicional.
Além disso, a Súmula conferiu natureza salarial para as horas extras decorrentes da
supressão do intervalo intrajornada, então repercutia no cálculo de outras verbas trabalhistas de natureza salarial.
Com a vigência da Reforma Trabalhista, o art. 71 da CLT sofreu alteração substancial, passando a prever expressamente que é devido ao empregado somente o período
suprimido e seu respectivo adicional e que o pagamento tem natureza indenizatória, sem
incidência nas demais verbas trabalhistas de natureza salarial.
A mudança legislativa fez com que a jurisprudência também fosse flexibilizada quanto tema e em 2019 o Tribunal Superior do Trabalho firmou o Tema 14, em Incidente de Recurso de Revista Repetitivo (TST-IRR-1384-61.2012.5.04.0512. Acórdão, DEJT/TRT3/Cad.
Jud. 10/05/2019), trazendo novas diretrizes e efeitos ao disposto no § 4º do art.71 da CLT.
Assim, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, passou a ser no sentido de
que a redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim considerando aquela de
até 5 minutos no total, somando os do início e término não possui o condão de atrair a
incidência do § 4º, art. 71 da CLT.
A 8ª Turma do TST decidiu no Recurso de Revista nº 10027196020165020465, de relatoria da Ministra Dora Maria da Costa, que a fruição de 55 minutos de intervalo intrajornada, no caso concreto, atingiu plenamente o objetivo da norma de ordem pública quanto à saúde e segurança do trabalho, sendo afastada a incidência do § 4º do art. 71 da CLT.
Em algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho acerca do tema, tem-se flexibilizado ainda mais a caracterização da supressão do intervalo intrajornada, em alguns
casos levando em consideração se houve determinação do empregador no sentido de
vedar a concessão integral.
Em outra decisão também da 8ª Turma do TST, de relatoria da Ministra Dora Maria
da Costa, proferida nos autos do Recurso de Revista nº 10010872520175020057, o Tribunal
considerou válida a concessão do intervalo intrajornada de 27 minutos, ante a comprovação de que a variação decorreu do livre arbítrio do empregado em retornar antes às atividades laborais antes do gozo total de 1 hora, reformando a decisão do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região, excluindo a condenação do empregador ao pagamento de horas
extraordinários por supressão do intervalo intrajornada.
Então, temos que anteriormente a supressão, ainda que ínfima, passou do pagamento de 1 hora extra cheia acrescida do adicional de, no mínimo 50%, com natureza salarial
para o pagamento somente do período suprimido, mantendo o adicional mínimo de 50%,
com natureza indenizatória, com tolerância de 5 minutos de variações eventuais.
Assim, é possível constatar o overruling na supressão do intervalo intrajornada, posto
que foram estabelecidos novos precedentes normativos, na contramão do entendimento
consolidado anteriormente pela jurisprudência trabalhista.

BEATRIZ MORAES é Advogada atuante nas áreas trabalhista e previdenciária empresarial, especialista em Direito e Processo do
Trabalho pela Universidade Mackenzie.

14

ano V - nº 60 - dezembro de 2021

DIVULGAÇÃO

Conceito Jurídico

CONTEXTO

Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

Proposta de reforma tributária
desconsidera crise de
emprego e de contratações
sobre a folha de salários
POR

HALLEY HENARES NETO

“

Não é possível dar um “cavalo de pau” abrupto no sistema tributário,
promovendo mudanças grandes de forma tão brusca, sem uma discussão mais profunda com a sociedade, por meio de apresentação de números que permitam calcular se haverá impacto ou benefício fiscal e
quais os setores e segmentos da sociedade que serão beneficiados ou
prejudicados.

O

”

projeto apresentado pelo Senador Roberto Rocha não é adequado para a solução dos problemas em torno da reforma tributária que o país precisa para
a sua sustentação econômica. Tem o mérito de trazer proposta sistematizadora de reforma tributária e de propor importante solução para os passivos
tributários da empresa – ao trazer à pauta o importante tema do novo Refis –, mas nem
de longe promove o ajuste que o sistema precisa.
www.zkeditora.com
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As razões que fundamentam são:
• O projeto da PEC 110 não aborda o tema da desoneração da folha de salários. Em
um momento de crise de emprego e de dificuldade econômica, não é justificável
que a reforma trate de tributação de renda e consumo e não trate de tributação de
folha, que é o que gera mais impacto sobre empregabilidade e benefícios para os
empregadores e empregados. Além disso, perder-se-á a oportunidade de dar solução para a tributação da economia digital, que apresenta alta empregabilidade e
pouca receita para o cofre do INSS. A lacuna neste projeto é instransponível diante
dos interesses sociais que sairão esquecidos e prejudicados.
• A modificação do ICMS para um sistema complexo de IVA dual, no modelo europeu, é situação antiga já na Europa e que ainda hoje apresenta problemas. Melhor
seria um sistema simplificador do ICMS, evitando guerra fiscal de maneira mais
simples, e sem ofender o pacto federativo, pois no sistema proposto os municípios sairão perdendo em termos de autonomia e arrecadação. A desoneração de
produtos importantes será definida por lei complementar, mas, atualmente, em
um país de dimensões continentais e desigualdades regionais aguda, os Estados
não podem perder a liberalidade de conceder incentivos à luz de necessidades e
interesses específicos.
• A necessidade de lei complementar coibirá medidas de incentivos mais eficazes e
autônomas pelos Estados, que, a seu turno, perderão a conexão com a realidade
dos contribuintes e consumidores de certas regiões mais carentes. A essencialidade
de determinados produtos, inclusive da cesta básica, não podem deixar de ser referência para incentivos fiscais.

ARQUIVO PESSOAL

Esses três aspectos fundamentais são suficientes para provocar profundas reflexões
acerca da pertinência de se apresentar projeto com base em temas ainda não solucionados e sem levar em conta a crise de emprego e de contratações sobre a folha de salários
no Brasil.
Isso sem falar na ausência de dados e números que devem embasar qualquer discussão sobre reforma tributária. Nada foi apresentado nesse sentido. Não é possível dar um
“cavalo de pau” abrupto no sistema tributário, promovendo mudanças grandes de forma
tão brusca, sem uma discussão mais profunda com a sociedade, por meio de apresentação de números que permitam calcular se haverá impacto ou benefício fiscal e quais os
setores e segmentos da sociedade que serão beneficiados ou prejudicados.
O setor de serviços, por exemplo, que hoje paga 5% de ISS e 3,65 de PIS e Cofins, passará a pagar provavelmente (pois não há, pasmem, divulgação de alíquota real e precisa, o
que torna o tema ainda mais ‘perigoso’ à sociedade e aos contribuintes), 25% de IVA e 12%
de Pis e Cofins. Será um aumento de mais de 300% da carga tributária atualmente suportada. Esse setor de serviços tem como principal insumo a mão de obra e não se proporá,
ao que sabemos até agora, nenhum projeto de racionalização da tributação da folha, que
poderia compensar esses aumentos absurdos de IVA e de PIS/Cofins, além de dar fôlego
para as prestadoras de serviços se organizarem melhor no ambiente de crise.

HALLEY HENARES NETO é Presidente da ABAT – Associação Brasileira de Advocacia Tributária.
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Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

Afinal, o planejamento
tributário traz mais lucro
para as empresas?
POR

ROBERTO CARDONE

“

Por meio da geração de economia com impostos, o planejamento
tributário pode aumentar os lucros de uma companhia e ainda atrair
investimentos e capitalização.
DIVULGAÇÃO

”

P

or meio de um diagnóstico completo e o suporte de especialistas na área, as
empresas encontram no plano tributário uma ótima oportunidade de reduzir
custos e obter ganhos financeiros.
Segundo dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), o Brasil é o país com a segunda carga tributária mais alta em toda a América
www.zkeditora.com
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Latina – atrás apenas de Cuba. Para termos maior clareza sobre tal cenário, podemos citar,
por exemplo, que os impostos do país corresponderam a mais de 32,5% do PIB em 2019,
de acordo com levantamento da própria Receita Federal.
Dentro desse contexto, como as empresas do país podem buscar alternativas legais e
transparentes para reduzirem os custos de uma carga tributária que, além de onerosa, é
altamente complexa? Vale salientar que tal carga faz com que um volume vasto de companhias pague impostos a mais – seja por desconhecimento, falhas no enquadramento
tributário ou mesmo por receio de “confrontar” o Fisco.
Um dos caminhos mais eficientes para a superação desse desafio reside no planejamento tributário. De modo objetivo, ele envolve uma análise detalhada dos tributos
devidos de uma companhia, dos cálculos desses impostos, do regime fiscal que mais
se adequa ao negócio e da possibilidade de aproveitamento de créditos tributários que
poderão ser utilizados para que a empresa abata o custo de taxas e impostos futuros
junto ao Fisco.
Em outras palavras: por meio de um processo minucioso de revisão fiscal, a empresa
poderá manter uma regularidade tributária compatível com seu negócio e reduzir parte
do Custo-Brasil que tanto afeta o crescimento das organizações no país.
OS BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

ARQUIVO PESSOAL

O benefício claro de uma estratégia de planejamento tributário, consequentemente,
é o equilíbrio da carga fiscal de uma empresa, a otimização dos resultados de seu patrimônio líquido e, não menos importante, um aumento significativo da competitividade e
dos lucros da organização.
Ademais, por meio do planejamento, a empresa tem um ganho expressivo de eficiência no plano dos processos financeiros, contábeis e tributários, uma vez que, por meio
da revisão fiscal, o negócio passa também a contar com uma operação mais organizada e
bem-estruturada para gerenciar, dentre outros pontos, as rotinas de cálculo e pagamento
de impostos – que, hoje, podem consumir mais de 1.500 horas por ano de uma companhia, segundo relatório de 2021 do Banco Mundial, feito a pedido da Secretaria-Geral da
Presidência da República e divulgado em junho deste ano.
Dessa forma, a partir deste alinhamento de processos, a empresa ganha ainda maior
segurança tributária e compliance, os quais são determinantes tanto para uma relação
transparente com o Fisco, quanto para a atração de investimentos dentro do mercado.
Para tanto, é fundamental que se conte com o suporte de profissionais especializados
e com amplo know-how sobre a legislação tributária brasileira. Além disso, é importante
que os processos de revisão fiscal sejam implementados de modo contínuo para que se
possam acompanhar as alterações fiscais aplicadas junto aos contribuintes ao longo dos
exercícios financeiros, as quais, como se sabe, fazem parte da realidade do ambiente de
negócios nacional e são mais um fator de complexidade para os empreendedores.
Para finalizar, respondendo à pergunta presente no título deste artigo: sim, por meio
da geração de economia com impostos, o planejamento tributário pode aumentar os lucros de uma companhia e ainda atrair investimentos e capitalização. Tudo isso sem que
se renuncie à segurança fiscal, indispensável para qualquer jornada de crescimento no
universo empresarial.

ROBERTO CARDONE é formado em Direito, com especialização em Direito Tributário. Consultor administrativo e gestão empresarial.
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ENFOQUE

DIVULGAÇÃO

Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

Exigência da vacinação
contra a Covid-19 no
ambiente de trabalho
POR

BRUNO SANCHES

“

É possível impor restrições ou penalidades a quem não quiser se
vacinar justamente por conta das regras que obrigam o empregador a
zelar pela saúde dos empregados no ambiente de trabalho.

C

”

onsiderando o avanço da vacinação contra a Covid-19 pelo país, começam a
surgir questionamentos acerca de seu reflexo no ambiente de trabalho, sendo
o principal deles com relação à licitude da exigência pelas empresas de apresentação de comprovante de vacinação dos seus empregados.
A adoção de tal medida, no entanto, ainda está em debate na doutrina trabalhista,
uma vez que pode ser considerada uma violação à liberdade individual do empregado.
Porém, ante o princípio da legalidade, interesse coletivo da sociedade, direito à saúde
pública e o dever do empregador em manter um ambiente de trabalho seguro e saudável,
esta pode ser a única solução cabível.
Em âmbito geral, o Ministério da Saúde, através da Portaria 597/2004, em seu art. 5º,
§ 5º, instituiu que deverá ser apresentado atestado de vacinação: “Para efeito de contratação trabalhista, as instituições públicas e privadas deverão exigir a apresentação do comprovante de vacinação, atualizado de acordo com o calendário e faixa etária estabelecidos
nos Anexos I, II e III desta Portaria”.
www.zkeditora.com
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Em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, exarada na ADI 6.586, que tratava
sobre os critérios para a obrigatoriedade da imunização, os ministros enfatizaram que
não há obrigatoriedade de vacinação, em decorrência direta do direito à intangibilidade,
inviolabilidade e integridade do corpo humano.
Por outro lado, também afirmaram que poderá ser instituída a vacinação compulsória, que não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário. Mas o cidadão poderá ser compelido a se vacinar por meio de medidas indiretas,
as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à
frequência de determinados lugares, o que pode ser estendido e aplicado ao ambiente
de trabalho.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

ARQUIVO PESSOAL

Por conseguinte, o Ministério Público do Trabalho publicou um guia técnico para
orientar com relação à aplicação do tema no ambiente de trabalho. No documento, o
MPT cita que, salvo situações excepcionais e justificadas (como alergia aos componentes
da vacina ou contraindicação médica), não há direito individual do trabalhador a se opor
à vacinação, desde que o imunizante esteja aprovado pelas autoridades de Saúde e previsto no Plano Nacional de Vacinação e que esteja prevista a vacinação de funcionários no
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa.
Porém, faz a ressalva que a empresa não pode recorrer à demissão por justa causa ou
a qualquer outra penalidade sem antes informar ao trabalhador a respeito de aspectos
como a importância da vacinação coletiva, além de fornecer atendimento médico com
esclarecimentos a respeito da eficácia e segurança do imunizante.
Adicionalmente, alguns julgados na Justiça do Trabalho têm considerado como válida a demissão por justa causa motivada pelo empregado que se recusar tomar a vacina
contra a Covid-19. Entretanto, é importante ressaltar que a maioria dos julgados até então
proferidos nesse sentido se referem a profissionais de saúde.
Portanto, é possível impor restrições ou penalidades a quem não quiser se vacinar
justamente por conta das regras que obrigam o empregador a zelar pela saúde dos empregados no ambiente de trabalho e a partir da interpretação das normas acima expostas,
sendo possível compreender pela possibilidade de exigência de apresentação da caderneta de vacinação na contratação e no curso do contrato de trabalho, uma vez que o direito individual da pessoa de não se vacinar não pode se sobrepor ao coletivo dos demais
empregados da empresa.
Todavia, é necessária a implementação da vacinação no seu Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), atendimento médico, e se ater a ausência de
obrigatoriedade de vacinação para as situações excepcionais e justificadas, como alergia
aos componentes da vacina ou contraindicação médica, e para os funcionários que trabalhem em home office ou em atividades externas.
Dessa forma, antes da adoção de qualquer exigência quanto a vacinação, é necessário
que as empregadoras adotem todas as medidas com base nas orientações do MPT, como
a criação de termos, instrumentos jurídicos, declarações, documentos, enfim, provas que
demonstrem que as mesmas procuraram orientar seus colaboradores que a vacinação é o
melhor caminho para pôr um fim no risco coletivo.

BRUNO SANCHES é Advogado trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho (Universidade Salvador).
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Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

Saúde mental no trabalho
Passo a Passo para o
Advogado Trabalhista
POR

CARLA MARIA SANTOS CARNEIRO E PRISCILLA PAIVA MEDEIROS DIAS

“

O caminho a ser percorrido é complexo e repleto de nuances, que o
advogado trabalhista quase nunca está habilitado a percorrer sozinho.
Importante, portanto, assessorar-se de profissionais competentes para
que o adoecimento do trabalhador não se torne ainda mais motivo de
chacota para o mesmo, não só por não ter conseguido comprovar o seu
adoecimento durante o período de labor, por ser quase sempre invisível, posto que subjetivo, como também por não ter conseguido resguardar os seus direitos, no momento em que já se encontrava incapacitado
para o trabalho.

”

Q

uando um trabalhador adoece em face do seu trabalho, muitas são as probabilidades arguidas, dentre elas as condições de trabalho, a organização do
trabalho e também as condições de saúde do próprio trabalhador. É através
desse questionamento que se consegue estabelecer o nexo causal ou concausal com o trabalho.
www.zkeditora.com
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Trata-se de uma via sacra, porque nem sempre esse nexo é reconhecido e estabelecido, apesar das nítidas evidências. Hodiernamente são múltiplas as possibilidades, visto
que aos riscos físicos, biológicos e químicos são acrescentados também os riscos ergonômicos, neles inclusos os fatores psicossociais de risco.
E sobre os fatores em questão, os quais na maioria das vezes apontam para um adoecimento psicológico, psíquico ou mesmo psicossomático, muito se tem debatido.
Diversos são os saberes e entendimentos a respeito dos fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. Algumas teorias os compreendem como os fatores
de agravos produzidos principalmente pela própria organização do trabalho que levam
ao adoecimento do trabalhador. Outros os entendem como as percepções subjetivas do
trabalhador a respeito do risco no contexto do meio ambiente do trabalho.
O entendimento ou o conceito propriamente dito das diversas bases teóricas, sobretudo da psicologia, não são os critérios mais importantes a serem definidos na questão jurídica.
O que realmente importa para o operador do direito do trabalho quer seja ele advogado, magistrado, procurador, auditor fiscal ou mesmo o próprio perito, é que lhe
sejam fornecidos meios e formas de se diagnosticar não só o trabalhador, mas também
e, principalmente, o meio ambiente do trabalho, e a partir desse diagnóstico, mapear
os fatores psicossociais de risco que possam estar atuando de forma individual ou associada para causar os constrangimentos e adoecimentos percebidos, desequilibrando-o
ecologicamente.
Ao par dessa necessidade, o presente estudo pretende tão somente sugerir de forma
prática e segura, o passo a passo para o advogado que seja procurado por um trabalhador
adoecido que pretenda comprovar o nexo causal ou concausal com o trabalho.
PASSO A PASSO
Quando o trabalhador adoecido chega ao advogado ele provavelmente já tentou outras vias, a exemplo do Departamento de Recursos Humanos da empresa, médico ocupacional, médico especializado, perícia do INSS etc., quase todas fadadas ao descaso ou ao
resultado negativo.
Isso acontece porque na maioria das vezes, se sabe que o reconhecimento de um
nexo ocupacional reverbera em um possível passivo trabalhista para a empresa e o próprio INSS a partir de uma política adotada no ano de 2017, ano da reforma trabalhista,
decidiu por recusar todos os benefícios, deixando assim para o trabalhador o ônus e a dor
de provar o contrário.
Nessa via sacra então não dão respostas concretas ao trabalhador, não lhe fornecem
meios de se tratar ou mesmo buscar sequer um auxílio previdenciário, não fornecem provas da culpa ou dolo da empresa, enfim, o trabalhador se vê sozinho, cansado, adoecido
e abandonado.
Nessa situação ele chega ao escritório de advocacia, tão somente porque não conseguiu solucionar o seu problema por outras vias. Vê-se, portanto, que a judicialização,
na maioria das vezes, não se trata de uma “vontade do trabalhador brasileiro” ou mesmo da “ganância de advogados inescrupulosos”, mas sim da inércia e omissão por parte
daqueles que teriam por obrigação reconduzir esse trabalhador a um estado de saúde e
bem-estar.
A empresa para a qual ele trabalhou durante anos a fio e dedicou toda a sua vida, ou o
próprio Estado do Bem-Estar Social, deveriam ser os responsáveis por conduzir a música
tocada pela orquestra da sociedade.
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Chega o trabalhador no advogado, relata a sua doença, esclarece as condições de trabalho e a via sacra percorrida até ali, e pede providências. Mas esse advogado não tem formação em saúde e segurança ocupacional, não tem conhecimento em saúde mental no
trabalho e começa então a redigir a peça inicial, compelir provas e protocolar o processo,
o qual, muitas vezes, também está fadado ao fracasso.
Para que esse fracasso seja evitado, construímos abaixo um passo a passo que poderá
ser observado:
Primeiro Passo: Entrevista inicial. Converse com o cliente, tente compreender o
contexto do trabalho, seu possível nexo com a doença apresentada, perceba a possibilidade de enquadramento jurídico e solicite a documentação adequada, notadamente,
laudo médico de saúde mental.
Deve-se privilegiar no momento da escuta profissional a compreensão e análise dos
processos intersubjetivos mobilizados pela situação do trabalho, a prevalência de doenças instauradas na organização, bem como a compreensão de estratégias às quais o trabalhador recorre para manter-se saudável no labor e na sua instância pessoal, observando
o trabalhador como um sujeito em contínuo desenvolvimento, construção e interação
social.
Segundo Passo: Ficha de entrevista. Diante da perspectiva de estabelecimento do
nexo causal ou concausal, peça para o cliente preencher uma ficha de entrevista com
todas as informações necessárias.
A Ficha de Entrevista deve estruturar-se e primar por uma anamnese acerca da saúde
integral do trabalhador, bem como salutogênese da organização, uma análise multinível
que alcance trabalhador e organização (Peterson e Wilson, 2002). Para tanto, é importante
realizar a recolha sistemática das informações necessárias, o tratamento dessas informações e sua interpretação com uma teoria fundamentada em saúde mental e gestão organizacional.
A investigação deve conter questões que observem a dinâmica pessoal do trabalhador, a saber: alimentação, sono, vigor, capacidade cognoscitiva, relações interpessoais,
entre outras. E elementos do trabalho que colocam o trabalhador em condições de risco
psicossocial se não geridas adequadamente, como: condições de segurança a que o trabalhador é exposto, observância das normas regulamentadoras de atenção ao trabalhador, desenho das tarefas, distribuição equitativa das demandas setoriais, cargo e ritmo de
trabalho, horário de trabalho e descanso, suporte da chefia, relações com pares e equipes,
comunicação organizacional, desenvolvimento da carreira e estilo de liderança a que está
subordinado são elementos essenciais para uma perícia assertiva.
Terceiro Passo: Tipos de adoecimento. O trabalhador pode adoecer de diversas formas em face do trabalho, sendo:
1º) Adoecimento psíquico: as condições adversas do trabalho conduzem a um quadro de aparecimento ou agravamento de um sofrimento psíquico, o qual é constatado
pelo próprio médico que forneceu o laudo, inclusive estabelecendo o nexo. Uma análise
interdisciplinar, uma vez que a patogênese laboral possui caráter multidimensional.
2º) Adoecimento psicossomático: A vivência de sofrimento psíquico no labor pode
transformar-se em sintomas físicos e adoecimento a partir de condições adversas do trabalho, em especial os constrangimentos oferecidos pela organização do trabalho para o
desenvolvimento diário do labor, a exemplo de cobrança de metas, jornadas exaustivas,
terror psicológico, podem resultar em um quadro de Ler-Dort, ainda que o trabalhador
não execute nenhuma atividade com exigência física e ainda que todas as demais condições ergonômicas das condições de trabalho estejam de acordo com as normas ou ainda
em doença autoimune, como a lúpus eritematoso sistêmico (LES).
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Em tese, esse é um dos nexos mais difíceis de serem constatados e comprovados.
Geralmente, exige perícia na organização do trabalho, avaliação das condições de trabalho, pois se trata de fatores psicossociais de risco enquanto agentes que comprometem o equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho e da saúde e segurança do
trabalho.
A compreensão de que saúde integral é resultante de fatores biológicos, psíquicos individuais e a mediação de práticas sociais presentes em organizações de trabalho, ou seja,
um fenômeno biopsicossocial no qual as dimensões se integram e afetam mutuamente.
3º) Adoecimento psicológico: geralmente acomete pessoas que não são diagnosticadas e tampouco se veem como portadores de transtornos psíquicos, mas que podem, por
exemplo, ter sofrido um grave acidente do trabalho com mutilação de membros e carregam em si mesmas, em sua subjetividade, a dor dessa perda que, quando não é tratada,
pode se tornar em causa de adoecimento futuro e vivências de sofrimento psicológico.
A percepção do indivíduo sistêmico, ou seja, uma pessoa que vive inserida em sistemas sociais e possui características histórico-sociais que podem alterar seu equilíbrio
enquanto indivíduo e facilitar o seu processo de adoecer.
Quarto Passo: Embasamento Jurídico. É muito importante que qualquer passo a ser
dado se inicie através de um laudo médico, psicológico ou ergonômico. O advogado nunca deve avançar antes de estar calcado em um documento como esse, pois ele vai revelar
qual é o adoecimento e também a causa do adoecimento e a partir daí o advogado terá
somente que buscar o embasamento jurídico.
O principal embasamento jurídico atual, trata do conceito de Riscos Psicossociais
que se encontra no glossário da Norma Regulamentadora NR-20, como sendo a “influência na saúde mental dos trabalhadores, provocada pelas tensões da vida diária, pressão do
trabalho e outros fatores adversos” (BRASIL, 2011).
Ou ainda, o Item 4 da Instrução Normativa nº 98 do INSS, o qual encontra-se no Anexo, Seção I, que trata da Atualização Clínica das Lesões por Esforços Repetitivos (LER)
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), e esclarece que a expressão “fator de risco” implica em fatores do trabalho que estejam relacionados com as LER/
DORT (BRASIL, 2003).
O referido item esclarece também que “Os fatores de risco não são independentes. Na
prática, há a interação destes fatores nos locais de trabalho” (BRASIL, 2003).
Acrescenta ainda que os grupos de fatores de risco da LER podem estar relacionados
com alguns elementos como, por exemplo, a carga osteomuscular (d) e que dentre os fatores que podem influenciá-las encontram-se os fatores organizacionais e psicossociais
ligados ao trabalho (h) (BRASIL, 2003).
E é então que o conceito de fatores psicossociais do trabalho emerge da norma como
sendo “as percepções subjetivas que o trabalhador tem dos fatores de organização do trabalho”, definindo ainda que “a percepção psicológica que o indivíduo tem das exigências
do trabalho é o resultado das características físicas da carga, da personalidade do indivíduo, das experiências anteriores e da situação social do trabalho” e cita como exemplo de
fatores psicossociais de risco, as considerações do trabalhador relativas à carreira, à carga
e ritmo de trabalho e ao ambiente social e técnico do trabalho (BRASIL, 2003).
Por tudo isso é possível concluir que para a Instrução Normativa nº 98 do INSS os fatores psicossociais de risco são as percepções subjetivas que o trabalhador tem dos riscos
encontrados no seu trabalho a partir de suas vivências individuais e coletivas, quer sejam
pessoais, profissionais e/ou sociais.
E por último e não menos importante, a Norma Regulamentadora nº 17, a qual estabelece em seu item 17.1.1.1, que “As condições de trabalho incluem aspectos relacionados
ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de traba-
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lho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, às condições de
conforto no ambiente de trabalho e à própria organização do trabalho”.
E no item nº 17.4, que trata da organização do trabalho, que:
17.4.1 A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração: a)
as normas de produção; b) o modo operatório, quando aplicável; c) a exigência de tempo;
d) o ritmo de trabalho; e) o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis; e f ) os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do
trabalhador (BRASIL, 2020).

Quinto Passo: Da Perícia a ser realizada. É muito importante que a descrição dos
fatos, a causa de pedir, o pedido e a prova a ser produzida estejam intrinsecamente entrelaçados.
Imperioso definir previamente que tipo de perícia será requerida e o mais importante, qual o profissional estará habilitado a realizá-la e, por fim, que se faça cumprir a
Orientação do Programa Trabalho Seguro no que tange aos requisitos da perícia em saúde
mental no trabalho determinados pelos Enunciados e Diretrizes propostos pelo referido
programa.
No que tange à perícia a ser requerida é muito importante que o profissional a ser
nomeado, seja ele, ergonomista, psicólogo ou psiquiatra, tenha conhecimento específico
em saúde mental no trabalho, pois que a saúde mental por si só não estabelece fundamentos e liames de nexo causal ou concausal.
Importante a compreensão dos fatores organizacionais que podem facilitar o adoecimento do trabalhador em concomitância com a possibilidade da ausência em recursos
pessoais para enfrentar um ambiente organizacional insalubre. Para tanto, faz-se necessário compreender a dinâmica da organização através de um diagnóstico em salutogênese.
O diagnóstico deve embasar-se em uma auditoria de documentos relacionados à gestão com pessoas, investigação referente à saúde mental dos trabalhadores pautada em
análise quantitativa e qualitativa e nos indicadores de gestão, como: pesquisa de clima e
cultura, absenteísmo, rotatividade, índice de acidentes no trabalho, afastamentos e aumento de reclamações e ações trabalhistas.
E ainda, a análise da saúde organizacional a partir da observância da efetividade da
organização no que tange ao gerenciamento de resultados, pessoas, processos, finanças
e tecnologia. Investigações que podem estruturar-se em modelos teóricos de análise em
saúde individual e organizacional como o Job Demand Resources.
Importante ainda que sejam observadas as propostas dos Enunciados sobre perícias
judiciais em acidente do trabalho e doenças ocupacionais do Programa Trabalho Seguro
que assim dispõem:
1. PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO DO MAGISTRADO. ATUAÇÃO COLABORATIVA. Tendo em
vista os termos do artigo 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade a defesa do meio ambiente e a sua preservação para as gerações presentes e futuras,
assim como o caráter público do processo judicial, deve o magistrado trabalhista tomar todas as medidas necessárias para informar os órgãos administrativos participantes do sistema
de saúde e segurança do trabalho e o Ministério Público de decisões judiciais proferidas envolvendo o descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, para que estes
órgãos possam tomar as medidas cabíveis conforme suas competências.
2. PERÍCIA EM ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS. VISTORIA NO LOCAL E NO POSTO DE TRABALHO. ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. I – Nas pewww.zkeditora.com
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rícias para avaliação do nexo causal em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, é
necessária a vistoria no local e no posto de trabalho, a análise da organização do trabalho,
a verificação dos dados epidemiológicos, os agentes de risco aos quais se encontram submetido o trabalhador, consoante estabelece a Resolução nº 1.488/1998 do Conselho Federal
de Medicina e demais resoluções dos conselhos profissionais. II – Consideram-se agentes de
risco decorrentes da organização do trabalho, também, horas extras habituais, ritmo intenso,
metas abusivas, trabalho penoso, pagamento por produtividade, trabalho noturno, trabalho
em turno de revezamento, pressão psicológica, monotonia, dentre outros. III – A omissão do
perito em vistoriar o local e o posto de trabalho atrai a aplicação do art. 437 do CPC, podendo
ensejar a realização de segunda perícia, nos termos do art. 438 do CPC.
3. PATOLOGIA OCUPACIONAL. PERÍCIA. PROFISSIONAL COMPETENTE. NEXOS CAUSAIS E
DIAGNÓSTICOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. I – A perícia deve
ser realizada por profissional que detenha conhecimento técnico ou científico exigível ao
caso concreto (art. 145, do CPC). II – Os diversos profissionais da área da saúde, tem competência para realizar distintos diagnósticos, cada um em sua esfera de atuação, bem como
para estabelecer o nexo causal.
4. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. AÇÕES DISTINTAS. As ações indenizatórias decorrentes de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais poderão ser, preferencialmente, processadas
e julgadas em ações distintas, para permitir o adequado tratamento da lide.
5. DANO COLETIVO. EFEITOS METAINDIVIDUAIS DAS LESÕES DERIVADAS DE ACIDENTES
DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS. AUDIÊNCIA PÚBLICA. Havendo reiteração de demandas judiciais que evidencie a inadequação do meio ambiente do trabalho, nele também
entendido a organização do trabalho, com potencialidade de dano coletiva, o órgão julgador poderá analisar a conveniência de realização de audiência pública, com participação do
Ministério Público do Trabalho.
6. AÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO. PROVA DOCUMENTAL. DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO EMPREGADOR, INSS/SUS E MTE. I – O órgão julgador poderá determinar sejam apresentados documentos pelo empregador, INSS/SUS e MTE,
conforme especificidades do pedido e observado o anexo I, sendo admitida a inversão do
ônus da prova, inclusive quanto aos encargos e despesas daí decorrentes. II – Os documentos
a que se refere o Enunciado acima, serão juntados pelo empregador ou entidade depositária,
conforme relação não exaustiva abaixo: pela empresa: I – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA, previstos na NR-9 da Portaria n 3214/78 do MTE; II – Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, previstos na NR-9 da Portaria n 3214/78 do MTE;
III – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, nos termos da NR7 da
Portaria n. 3214/78, acompanhado dos respectivos relatórios; IV- Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; V – exames médicos admissional, periódicos e demissional, de que tratam o
art. 168 da CLT e a NR-7 da Portaria 3214/78; VI – cópia do Livro de Registro de Fiscalizações
realizadas pelo MTE; VII – certificados de treinamento do autor da ação; VIII – AET – Análise Ergonômica do Trabalho (NR 17); IX – CAT; X – Prontuário médico (cópia integral); XI -Relação de
afastamentos inferiores a 15 dias relativos aos últimos 5 anos; XII – Cartão de ponto e recibos
de férias do período da contratualidade do autor da ação; XIII – Atas das CIPAS do período
da contratualidade. Pelo INSS/SUS: I – FAP – Fator Acidentário de Prevenção referente à empresa; II – Códigos de afastamento referentes aos benefícios previdenciários concedidos ao
autor; III – laudos periciais produzidos; IV – CATs expedidas nos últimos cinco anos; V – Cópia
integral do procedimento administrativo de concessão de benefícios previdenciários. Pelo
MTE: I – autos de infração dos últimos 5 anos II – GFIP (número de afastamentos da empresa)
7. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO. FINALIDADES. DESTINAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO E A PROTEÇÃO DAS COMUNIDADES E BENS LESIONADOS. A indenização por danos morais coletivos em ações envolvendo acidentes e meio ambiente de trabalho deve
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ser, preferencialmente, revertida a medidas que contribuam para a recomposição e a proteção das coletividades e bens lesionados, sob pena de desvirtuamento das finalidades as
quais se destina.
8. RESTABELECIMENTO DA SAÚDE, REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E READEQUAÇÃO
DO AMBIENTE LABORAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SUS, AO INSS E AO MTE. O magistrado
deverá enviar ofícios aos órgãos responsáveis pelo sistema legal de segurança e saúde do
trabalhador, para que seja garantida, integralmente, a dignidade da pessoa, o que inclui a
sua reabilitação à saúde e profissional, bem como a reordenação do ambiente do trabalho,
de modo a eliminar os agentes agressivos e, quando isto se revelar inviável, a neutralizá-los,
além de outras medidas.
9. PARÂMETROS PARA QUANTIFICAÇÃO DA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA.
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE – CIF, ELABORADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Decreto-Lei nº 352, de 23 de outubro de
2007, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social de Portugal. Direito Comparado. A
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e o Decreto-Lei nº
352, de 23 de outubro de 2007, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social de Portugal são plenamente compatíveis com os princípios norteadores do direito laboral.
10. CONCAUSALIDADE. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS. I – o agravo à saúde que se origina
de múltiplos fatores não deixa de ser enquadrado como patologia ocupacional se o exercício da atividade laborativa houver contribuído, direta, mas não decisivamente, para a sua
origem ou agravamento, nos termos do art. 21, I da Lei nº 8.213/91. II – A identificação de enfermidade de natureza não-ocupacional e/ou degenerativa não deve limitar a investigação
do perito na busca pela existência de outros fatores concomitantes de natureza ocupacional
que possam ter contribuído.
11. ACIDENTE DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DO ATO INSEGURO. RECONHECIMENTO DA
CONDIÇÃO INSEGURA DE TRABALHO. A análise da ocorrência de acidente laboral deve ter
enfoque na multiplicidade de elementos próprios da condição de trabalho, relacionadas à
exposição do trabalhador a riscos laborais, restando superada a visão tradicional do ato inseguro em face da alteração da NR 1 com a nova redação dada ao item 1.7, alínea “b”, pela
Portaria nº 84, de 04 de março de 2009, da Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE.
12. NEXO TÉCNICO EPIDEMILÓGICO. IMPLICAÇÃO. LIMITES. I – O perito deverá relatar
se o fato de o agravo à saúde ou a incapacidade possui natureza acidentária diante da constatação do Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP entre o trabalho e o agravo, decorrente
da relação entre a atividade da empresa (CNAE) e a entidade motivadora da incapacidade
elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID, nos termos do art. 21-A da Lei nº
8.213/91 com a redação da Lei nº 11.430/06 e Decreto n° 6.042/07. II – A perícia poderá judicial negar a existência de nexo técnico epidemiológico quando dispuser de informações ou
elementos circunstanciados e contemporâneos ao exercício da atividade que evidenciem a
inexistência do nexo técnico entre o agravo à saúde a as condições de trabalho, nos termos
da Lei nº 11.430/06 e art. 6º da IN nº 31/2008 do INSS, consignando a devida motivação técnica adequada para a não aplicação do NTEP. III – A fundamentação a ser utilizada pelo perito
para avaliação do nexo causal e da incapacidade deverá pautar-se em critérios técnicos adequados, notadamente a IN nº 98/2008.
13. PERÍCIA. SAÚDE MENTAL. ANÁLISE DO CONTEXTO SÓCIOECONÔMICO-FAMILIAR. I
– Considerando que a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde envolve o
completo bem-estar físico, mental e social, inclusive, nos caso específico da saúde mental, o
art. 2o, caput, e, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 10.216/2001, estabelece que nos atendimentos atinentes à saúde mental deve-se englobar o plexo sócio-econômico-familiar como
forma de garantir o tratamento com humanidade e respeito dignidade do paciente, deve o
expert, quando da realização de perícia judicial envolvendo adoecimento mental, realizar
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ampla investigação do periciado, inclusive considerando o contexto de inserção na família,
no trabalho e na comunidade, considerados os riscos referentes à organização do trabalho
previsto na NR 17.6.2. II – Em razão das peculiaridades que envolvem a perícia judicial referente ao adoecimento mental, especialmente no que se refere a análise percuciente do
contexto sócio-econômico-familiar na qual está inserido o periciado, torna-se legítimo o requerimento pelo senhor perito de ampliação do prazo concedido para elaboração do Laudo Pericial, ficando a critério do magistrado, dentro da análise do caso concreto, fixação de
prazo que harmonize a efetividade da produção probatória e o princípio constitucional da
razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

Importante também que sejam observadas as Diretrizes traçadas pelo mesmo Programa, a saber:
DIRETRIZES SOBRE PROVA PERICIAL EM ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS. Propõem sugestões de diretrizes para a avaliação e a elaboração da prova pericial
em questões referentes ao meio ambiente, segurança e saúde do trabalho. CONSIDERANDO
que a efetividade dos direitos sociais, dentre eles a do direito à saúde, na forma prevista pelo
artigo 6º da Constituição Federal, e dos direitos de solidariedade, em que se destaca o direito
ao meio ambiente saudável, na forma preconizada pelos arts. 7º, inciso XXII, e 225 da Constituição Federal, impõem ao Estado o dever de utilizar os mecanismos que lhe são próprios
para coibir a nocividade à saúde daquele que depende de sua força de trabalho para o seu
sustento; CONSIDERANDO que a prova pericial, no contexto em que a jurisdição constitui
atividade essencial do Poder Judiciário e desdobramento instrumental do binômio Justiça
e Saúde, desponta como mecanismo de dimensão reparatória e preventiva a viabilizar uma
prestação jurisdicional efetiva, na dicção do art. 5º inciso XXXV da Constituição Federal, para
fins de tutela de valores essenciais à vida, referentes à incolumidade física, mental e psíquica
do trabalhador, à sua saúde e ao meio ambiente do trabalho saudável, exigindo a atuação
vívida do magistrado na sua realização e avaliação; CONSIDERANDO que a prova pericial, a
par de fundamentar as decisões judiciais, tem igualmente vocação para orientar a prevenção
de danos à saúde, porquanto é apta a indicar a existência dos agentes que contribuíram para
a ocorrência do acidente ou para a eclosão da doença e, desta forma, apontar medidas para a
readaptação isenta de riscos e para a readequação do meio ambiente onde também operam
outros trabalhadores suscetíveis aos mesmos gravames; CONSIDERANDO que o extenso e
complexo arcabouço normativo, de caráter multidisciplinar, aplicável na produção da prova
pericial, torna pertinente a capacitação dos operadores do direito do trabalho em torno das
metodologias nele previstas; CONSIDERANDO os termos do art. 21-A, da Lei n° 8.213/91, do
Decreto nº 6.042/07, das Instruções Normativas 98/2003 e 31/2008 do Instituto Nacional de
Serviço Social – INSS, da Instrução Normativa nº 88/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, da Resolução nº 1488/98 do Conselho Federal de Medicina – CFM, da Resolução
nº 8/12 do Conselho Federal de Psicologia – CFP; CONSIDERANDO a preponderância de perícias judiciais versando sobre acidentes típicos, distúrbios osteomusculares e transtornos
mentais; CONSIDERANDO as pesquisas e estudos realizados pelo Comitê Gestor Nacional do
Programa Trabalho Seguro, constituído nos termos da Resolução nº 96, de 23 de março de
2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; CONSIDERANDO a pertinência do debate
em torno do valor atribuído aos honorários periciais e da sua forma de pagamento, porquanto questões referentes à destinação orçamentária e aos óbices processuais relacionados ao
adiantamento dos honorários processuais constituem sérios entraves para a viabilização da
própria perícia, quadro que vem concorrendo para afastar do âmbito de atuação da Justiça
do Trabalho muitos profissionais qualificados para a realização desse imprescindível mister;
O Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro: S U G E R E:
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CAPÍTULO I – DO PERITO. SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º – Nas perícias em matéria de acidente do trabalho e doenças ocupacionais deverão ser nomeados peritos que
atendam as normas legais e ético-profissionais para análise do objeto de prova, tais como
médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, engenheiros, dentre outros, sem prejuízo da nomeação de mais de um profissional, ainda que não se
trate de perícia complexa, nos moldes do art. 431-B do Código de Processo Civil. SEÇÃO II
CAPACITAÇÃO EM PROVA PERICIAL EM ACIDENTE DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL
Art. 2º Deverão ser viabilizados, quando possível, cursos e outros meios de aperfeiçoamento para peritos, servidores e magistrados da Justiça do Trabalho. Art. 3º – A nomeação
de peritos em processos judiciais priorizará, sempre que possível, os profissionais que participem dos cursos e outros meios de aperfeiçoamento oferecidos pelos órgãos da Justiça do
Trabalho ou entidade parceiras.
CAPÍTULO II – DA PROVA PERICIAL SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 4° A fundamentação a ser utilizada pelo perito para avaliação do nexo causal e da incapacidade deverá
pautar-se em critérios técnicos adequados, devendo levar em consideração, especialmente,
em relação aos: a) acidentes típicos, a Instrução Normativa nº 88/2010 e o Guia de Análise
– Acidentes de Trabalho, ambos do Ministério do Trabalho e Emprego; b) distúrbios osteomusculares, a Instrução Normativa nº 98/2003 do INSS e as normas regulamentadoras do
MTE, notadamente a NR 17 e seu Manual de Aplicação; c) transtornos mentais, o Manual de
Procedimento para Serviços de Saúde do Ministério da Saúde e a Enciclopédia da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Art. 5° O perito deverá mencionar no laudo pericial apresentado ao juízo se o agravo à saúde ou a incapacidade possuem natureza acidentária diante da constatação do
nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre
a atividade econômica preponderante da empresa segundo a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE e a entidade motivadora da incapacidade elencada na
Classificação Internacional de Doenças – CID, com referências nos termos do art. 21-A da
Lei 8.213/91, conforme a redação da Lei nº 11.430/06 e Decreto n° 6.042/07. Parágrafo
único – A perícia poderá deixar de considerar o nexo técnico epidemiológico quando
dispuser de informações ou elementos circunstanciados e contemporâneos ao exercício
da atividade que evidenciem a inexistência de nexo técnico entre o agravo à saúde a as
condições de trabalho, tomando como referência os termos da Lei nº 11.430/06 e art. 6º
da IN nº 31/2008 do INSS.
Art. 6° Em seu relatório, o perito apresentará conclusões técnicas pertinentes à sua investigação que possam subsidiar o Juiz, nos limites legais de sua atuação profissional, sem
adentrar no mérito das decisões, que são exclusivas às atribuições dos magistrados.
SEÇÃO II DA INVESTIGAÇÃO PERICIAL Art. 7º A perícia judicial realizada nas ações indenizatórias ajuizadas perante a Justiça do Trabalho contemplará, para a avaliação do nexo
causal entre os agravos à saúde e as condições de trabalho, além do exame clínico físico e
mental e dos exames complementares, quando necessários: I – a história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico e/ou investigação de nexo causal; II – o estudo do local
de trabalho; III – o estudo da organização do trabalho; IV – os dados epidemiológicos; V – a
literatura técnica específica atualizada; VI – a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em
trabalhador exposto a condições agressivas à saúde; VII – a identificação dos riscos existentes
no meio ambiente do trabalho; VIII – o depoimento e a experiência dos trabalhadores; IX – os
conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais, sejam ou não da
área da saúde; X – A capacitação dos trabalhadores ou outros aspectos de gestão de segurança e saúde do trabalho que influenciaram a ocorrência do evento. XI – relatar se havia
medidas de prevenção que poderiam ter evitado a agressão e/ou lesão ao trabalhador, bem
como as medidas de proteção que poderiam ter reduzido as suas consequências; Parágrafo
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único. Havendo necessidade de realização de exames complementares, o perito poderá solicitá-los, nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil.
Art. 8° Para fins de investigação das causa dos acidentes de trabalho típicos e das doenças ocupacionais, devem ser analisados os fatores subjacentes e latentes, nos termos da
Instrução Normativa nº 88/2010 e o Guia de Análise – Acidentes de Trabalho, ambos do Ministério do Trabalho e Emprego. § 1° Entende-se como fatores imediatos as razões óbvias da
ocorrência de um evento adverso, evidenciadas na proximidade das consequências; § 2° Por
fatores subjacentes compreendem-se razões sistêmicas ou organizacionais menos evidentes, porém necessárias para que ocorra um evento adverso; § 3° Por fatores latentes, têm-se
as condições iniciadoras que possibilitam o surgimento de todos os outros fatores relacionados ao evento adverso. Frequentemente são remotas no tempo e no que se refere à hierarquia dos envolvidos, quando consideradas em relação ao evento. Geralmente envolvem
concepção, gestão, planejamento ou organização.
Art. 9° A omissão do perito em proceder à vistoria do local de trabalho, a avaliação e
descrição da organização do trabalho, das incapacidades e funcionalidades, dentre outras
matérias constantes das normas regulamentadoras e dos documentos técnicos aplicáveis,
notadamente os termos da NR 17 e do seu Manual de Aplicação em se tratando de doenças
osteomusculares, poderá acarretar a designação de segunda perícia, nos termos do art. 337
e seguintes do CPC.
Art. 10 – Durante a análise de acidentes, as informações prestadas pelas partes devem
ser cotejadas com as demais circunstâncias que envolvem o evento, sempre que estiverem
presentes, isolada ou conjuntamente, as seguintes situações: I – ausência de testemunhas;
II – falta de preservação do local da ocorrência; III – ocorrência em locais onde não existam
postos de trabalho fixos, tais como estradas e áreas rurais; IV – participação determinante de
fatores socioambientais, tais como violência urbana ou fenômenos meteorológicos.
SEÇÃO III DA AVALIAÇÃO DA PROVA PERICIAL EM MATÉRIA DE ACIDENTE DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL Art. 11 – Considera-se agravo à saúde: a lesão, a doença, o
transtorno de saúde, o distúrbio, a disfunção ou a síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do
tempo de latência.
Art. 12 – Na avaliação da incapacidade poderão ser utilizados, de forma conjugada, a
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e outros documentos nacionais ou internacionais de reconhecida idoneidade e qualificação técnico-científica para este fim, devendo
o perito definir se a incapacidade é parcial ou total, permanente ou provisória. Parágrafo
Único – Se o perito constatar a presença de fator não ocupacional deverá detalhar o grau a
intensidade da contribuição desta para a incapacidade laboral.
CAPÍTULO II DAS PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DAS PROVAS PERICIAIS Art. 13 Caso
pertinente, o magistrado poderá enviar ofícios aos órgãos responsáveis pelo sistema legal
de segurança e saúde do trabalhador, para que seja garantida, integralmente, a dignidade
da pessoa, o que inclui a sua reabilitação física e profissional, bem como a reordenação do
ambiente do trabalho, de modo a eliminar os agentes agressivos e, quando isto se revelar
inviável, a neutralizá-los, além de outras medidas (BRASIL, 2014).

CONCLUSÃO
Traçado esse percurso é imperioso ressaltar o cuidado que o advogado deve ter com
o deslinde da lide, quer seja na observância da qualificação do perito a ser nomeado, na
nomeação do assistente técnico competente, na apresentação dos quesitos, na observância e garantia do devido processo legal.
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Importante ressaltar ainda que a inobservância aos Enunciados e Diretrizes retrocitados têm sido causa de nulidade processual. É o que ocorreu com o processo abaixo citado,
cuja decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, deu-se
nos seguintes termos:
A terceira turma baseou-se nas diretrizes e enunciados do Programa Trabalho Seguro para
anular laudo pericial, no julgamento do recurso ordinário RO–0010743-13.2014.5.18.0015.
Segundo o voto, o comitê gestor nacional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes
do Trabalho, institucionalizado pela Resolução nº 96 do CSJT, aprovou recentemente treze
enunciados sobre perícias judiciais.
O relator do processo fundamentou sua decisão no enunciado nº 2 que dispõe que “nas
perícias para avaliação do nexo causal em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, são
necessárias a vistoria no local e no posto de trabalho, a análise da organização do trabalho, a
verificação dos dados epidemiológicos, os agentes de risco aos quais se encontram submetidos o trabalhador, consoante estabelece a Resolução nº 1.488/1998 do Conselho Federal de
Medicina e demais resoluções dos conselhos profissionais” (inciso I).
O relator esclareceu que “a omissão do perito em vistoriar o local e o posto de trabalho
atrai a aplicação do art. 437 do CPC, podendo ensejar a realização de segunda perícia, nos
termos do art. 438 do CPC” (Enunciado nº 2, inciso III). Além disso, de acordo com o enunciado nº 10, “a identificação de enfermidade de natureza não-ocupacional e/ou degenerativa
não deve limitar a investigação do perito na busca pela existência de outros fatores concomitantes de natureza ocupacional que possam ter contribuído”. Por isso, a constatação de que
a doença tem natureza degenerativa não exclui a necessidade de verificação pelo perito de
outros fatores de natureza ocupacional que possam ter contribuído para o agravamento da
doença de que padece o empregado.
Em relação ao nexo técnico epidemiológico, o enunciado nº 12 dispõe que “o perito
deverá relatar se o fato de o agravo à saúde ou a incapacidade possui natureza acidentária diante da constatação do Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP entre o trabalho e
o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa (CNAE) e a entidade motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID, nos
termos do art. 21-A da Lei nº 8.213/91 com a redação da Lei nº 11.430/06 e Decreto n°
6.042/07”; por isso, segundo o relator, é indispensável o pronunciamento do expert sobre
a existência de nexo técnico epidemiológico entre a doença examinada na perícia e as
condições de trabalho.
O voto esclarece que o perito pode afastar a existência do nexo técnico epidemiológico
no caso concreto, mas apenas “quando dispuser de informações ou elementos circunstanciados e contemporâneos ao exercício da atividade que evidenciem a inexistência do nexo
técnico entre o agravo à saúde a as condições de trabalho, nos termos da Lei nº 11.430/06 e
art. 6º da IN nº 31/2008 do INSS, consignando a devida motivação técnica adequada para a
não aplicação do NTEP” (enunciado nº 12, item II).
Além dos enunciados, o comitê gestor nacional do Programa Nacional de Prevenção
de Acidentes do Trabalho aprovou também o documento intitulado “Diretrizes sobre prova
pericial em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais”. O relator ressaltou, no voto, o
conteúdo dos artigos 5º, 7º e 9º das “Diretrizes”, enfatizando que é muito importante a vistoria no local de trabalho pelo perito.
Segundo o relator, o artigo 9º das “Diretrizes” dispõe que “a omissão do perito em
proceder à vistoria do local de trabalho, a avaliação e descrição da organização do trabalho, das incapacidades e funcionalidades, dentre outras matérias constantes das normas
regulamentadoras e dos documentos técnicos aplicáveis, notadamente os termos da NR
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17 e do seu Manual de Aplicação em se tratando de doenças osteomusculares, poderá
acarretar a designação de segunda perícia, nos termos do art. 337 e seguintes do CPC”
(GOIÂNIA, 2015).

Por tudo isso, se vê que o caminho a ser percorrido é complexo e repleto de nuances,
que o advogado trabalhista quase nunca está habilitado a percorrer sozinho.
Importante, portanto, assessorar-se de profissionais competentes para que o adoecimento do trabalhador não se torne ainda mais motivo de chacota para o mesmo, não
só por não ter conseguido comprovar o seu adoecimento durante o período de labor, por
ser quase sempre invisível, posto que subjetivo, como também por não ter conseguido
resguardar os seus direitos, no momento em que já se encontrava incapacitado para o
trabalho.
É plausível considerar que a relação norteadora de saúde entre trabalhador e organização deveria pautar-se em vínculos de afeto, colaboração e crescimento mútuo e não
apenas de lucro e resultados.
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Empresas investem cada
vez mais em formas de reter
e atrair talentos
POR

LUIZ EDUARDO AMARAL DE MENDONÇA

“

Nenhum plano é igual ao outro e nem deveria ser, cada um deve ser
adaptável ao que a empresa precisa e ao que os empregados esperam
como retribuição, retenção e incentivo.

O

”

DIVULGAÇÃO

mercado de trabalho vem se reinventando constantemente, seja no formato
de trabalho ou nos benefícios e formas de atração e retenção de talentos.
A pandemia até que contribuiu para isso, mas o principal fator está sendo
a evolução da mudança das gerações e a necessidade de se entender que o
mercado de trabalho mudou. Antigos conceitos sobre geração e manutenção de empregos começam a ser superados.
O canadense David Card, vencedor do prêmio Nobel da Economia de 2021, comprovou por meio de estudo científico que a oferta de empregos não é afetada por política
de aumento de salário-mínimo em Nova Jersey. Pelo contrário, o texto intitulado “Miniwww.zkeditora.com
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mum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and
Pennsylvania” concluiu que a redução de direitos trabalhistas não gera necessariamente
mais empregos. Isso explica um pouco o porquê de no Brasil a reforma trabalhista não ter
gerado tantos empregos formais quanto se imaginava.
A partir daí, propomos uma reflexão: Mas o que, então, faz com que os novos profissionais do mercado de trabalho acabem se interessando por determinada empresa?
Quais as melhores formas de atraí-los ou retê-los? As respostas passam por proporcionar
aos seus empregados um sentimento de pertencimento, de dono, por meio da criação de
benefícios capazes de incentivá-los a acreditar na empresa. Para tanto, é necessário que
as regras sejam claras e bem divulgadas. Passamos, portanto, a explicar um pouco mais
sobre alguns dos benefícios mais conhecidos no mercado.
Entre os incentivos cada vez mais comuns estão os chamados “incentivos a longo
prazo” ou “por ações”. A ideia é atrair, mas, principalmente, reter talentos a longo prazo.
No passado, se tratava de um benefício normalmente fornecido aos diretores e alta cúpula das empresas, mas vem sendo estendido aos empregados “chave” e cruciais na operação da empresa, independentemente da hierarquia.
Em linhas gerais, os benefícios por ações não têm como objetivo atrair novos empregados com um pacote de benefícios competitivo, mas reter os atuais empregados, já que
normalmente há um período de carência (lapso de tempo) entre a comunicação do benefício e seu exercício. É muito utilizado em momentos específicos da empresa cuja atuação
daquele empregado é fundamental (por exemplo, um investimento futuro) e costuma vir
atrelado a um fomento cultural interno de valorização da empresa, considerando que o
empregado poderá tornar-se sócio daquele negócio.
Originalmente, este incentivo a longo prazo era, basicamente, o Stock Option (“SOP”),
compromisso no qual, após um período de carência, conhecido como vesting, o empregado poderia adquirir ações da empresa por um preço abaixo do mercado (strike pri-
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ce). Adquiridas estas ações o empregado tornava-se sócio/acionista da empresa, com as
eventuais limitações da classe das ações adquiridas.
O tema tem respaldo em doutrina e opiniões legais, mas é a jurisprudência trabalhista e fiscal que acabam definindo quais os pilares que caracterizam determinado plano em SOP e, consequentemente, um ajuste comercial, sem que qualquer valor ali seja
considerado salário para fins de contribuição previdenciária, reflexos nas demais verbas
trabalhistas ou FGTS.
Entre as principais características, o SOP é um plano/benefício voluntário, no qual o
empregado desembolsa seu dinheiro na compra da ação, assumindo um risco (o empregado não sabe se auferirá ganhos com esta compra de ações) e, ao final, torna-se sócio/
acionista propriamente dito.
Dentro do SOP há diversas peculiaridades que podem e devem ser inseridas no plano, desde regras de saída antecipada (o que acontece com um pedido de demissão, por
exemplo) até períodos de vedação na venda da ação (conhecido como Lock up).
A partir do SOP diversos outros planos de incentivo a longo prazo foram criados. Sem
qualquer pretensão de esgotar o tema, abaixo, breve resumo de alguns tipos:
• Restricted Stocks ou Stock Units (RSUs): Preenchidos determinados requisitos, em
especial, um período de carência, trata-se de um compromisso de emissão ou
transferência de ações ao empregado. Há transferência efetiva de ações, sendo que
o empregado se torna sócio/acionista da empregadora, porém, a grande diferença
para o SOP é que esta transferência é gratuita, ou seja, o empregado não “compra”
efetivamente a ação;
• Panthon Shares: Compromisso de emissão ou transferência de ações “virtuais” ao
empregado quando preenchidos determinados requisitos, em especial, um período de carência. Aqui, normalmente, não há transferência de ações, mas sim
o empregado recebe o valor equivalente das ações prometidas no momento do
pagamento.
• Phanton Stock Options: Como o nome indica, seria uma mistura do SOP e das
Phanton Shares acima mencionadas, isto é, ao empregado é dada uma opção de
compra de “ações virtuais”. Após um período de carência, o empregado opta em
exercer ou não este benefício. Neste caso, não haverá transferência de ações, mas
o empregador pagará a diferença entre o preço de exercício e valor da ação naquele momento.
Há outros formatos e modelos, incluindo outras “misturas” dos incentivos acima trazidos, mas todos têm em comum a necessidade de elaboração de um plano robusto e específico. Esses benefícios não estão previstos na CLT e, por essa razão, o Poder Judiciário
tem seguido, em geral, as regras definidas no plano, em especial regras de elegibilidade,
saídas antecipadas e valores. Definir conceitos, prazos, valores e regras em geral é a chave
para evitar discussões futuras.
Além do plano, é preciso compreender o que o empregador quer com o incentivo a
longo prazo, bem como se esse formato apresenta algum risco tributário ou trabalhista?
Por isso, a análise e contribuição do departamento de recursos humanos e jurídico é
fundamental. Nenhum plano é igual ao outro e nem deveria ser, cada um deve ser adaptável ao que a empresa precisa e ao que os empregados esperam como retribuição, retenção
e incentivo.

LUIZ EDUARDO AMARAL DE MENDONÇA é Mestre em Direito do Trabalho, membro pesquisador do GETRAB-USP.
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Justiça do Trabalho
reabre as portas e os
ouvidos ao trabalhador
DOUGLAS FRAGOSO

POR

“

Os ouvidos da Justiça do Trabalho voltam a ouvir as vozes de
todos os cidadãos. E, ao contrário do que se possa imaginar, isso
é do interesse de todos e de cada um dos envolvidos nas relações
trabalhistas.

DIVULGAÇÃO
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a língua inglesa, há uma expressão utilizada para se referir à oportunidade de se defender de críticas: Have your day in court, que, em
tradução literal, seria como “ter seu dia no tribunal”. A partir dessa
figura de linguagem, podemos imaginar um cidadão comum tendo a
oportunidade de ter um dia da Justiça como sendo seu, com todo o aparelho judicial a seu dispor, para ouvir o que ele tem a requerer e, como resultado, receber
um pronunciamento judicial sobre seu pleito, seja ele favorável ou não.
O que importa aqui é ter os ouvidos de uma autoridade judiciária atenta a seu
requerimento, ponderando as evidências apresentadas em cotejo com as alegações
de todas as partes envolvidas. Esse é o conceito de acesso à Justiça, de forma bastante singela.
Embora de fácil compreensão, o conceito de acesso à Justiça é de tamanha relevância que o Constituinte Originário de 1988 o elevou ao máximo estado possível
a um direito: o de cláusula pétrea, inamovível da Carta Magna, restringindo o poder
estatal e impedindo que qualquer norma inserta no sistema jurídico venha a excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Nesse sentido, o povo, detentor soberano do poder constituinte deixou claro
que qualquer norma que impeça, ainda que indiretamente, o acesso do cidadão à
Justiça deve ser reputado como contrária à Constituição e repelida do sistema.
Note-se que falamos de impedimentos indiretos ao acesso à Justiça, na medida que, mesmo com o processo legislativo nas duas casas do Congresso Nacional, que visa efetivamente burilar e extirpar eventuais inconstitucionalidade
de normas, ainda assim se faz indispensável o exercício do controle de constitucionalidade de normas em concreto, através de seu guardião eleito pela própria
Carta Cidadã.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão muito aguardada pela comunidade
da Justiça do Trabalho compreendeu, em sessão plenária do dia 20 de outubro de
2021 pela inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º da Consolidação das Leis de Trabalho, em redação dada pela Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467, de 2017.
Essa norma estatuía, em breve suma, que os reclamantes beneficiários de Justiça Gratuita que recebessem valores capazes de suportar honorários advocatícios
haveriam de proceder ao seu pagamento ao advogado da parte contrária em relação aos pedidos que fossem jugados improcedentes na Reclamação Trabalhista.
Essa norma colocava os trabalhadores a ponderar riscos ao ingressar com demandas trabalhistas: Pedir valores que entende devidos, correndo o risco de ter
uma decisão de improcedência e ter de pagar honorários ao advogado da parte
contrária, ou pleitear apenas aqueles títulos que teria certeza da procedência, renunciando a pretensões legítimas?
A consequência prática dessa avaliação de riscos redundava na não apreciação pelo Judiciário de potenciais ameaças e lesões a direitos estatuídos na CLT ou
mesmo na própria Constituição, que guarda dentro de si o núcleo duro de direitos
do trabalhador. Muitas ações trabalhistas sequer foram propostas, dado o temor
reverencial de requerer o que entende justo, e terminar com uma dívida.
Sob esse paradigma, havia uma efetiva restrição ao acesso à Justiça, pois o já
referido receio da improcedência dos pedidos limitava o exercício do direito constitucional. E aqui, nesse sentido, é irrelevante que a decisão proferida seja procedente ou não.
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Como é cediço, um dos objetivos do Direito é a pacificação da sociedade, através da
resolução dos conflitos. As práticas de soluções alternativas de conflitos apontam que,
por vezes, as controvérsias são resolvidas pelo ouvir as demandas, e não necessariamente
pela sentença.
A existência de mecanismos para impedir que as causas sejam ingressadas e, por
consequência, apreciadas pelo Judiciário não é compatível com os fundamentos sobre os
quais se firma o Estado Democrático de Direito, tais como a dignidade da pessoa humana
e o valor social do trabalho. Não é minimamente razoável que a decisão das demandas
que serão apreciadas pelo Poder Judiciário seja delegada ao trabalhador, que na esmagadora maioria das causas se encontra em condição de dificuldades financeiras (quando
não penúria) ante o desemprego.
Portanto, a decisão do STF coloca as coisas em seu devido lugar, restabelecendo o
mais amplo acesso à justiça possível, indissociável da própria natureza da Justiça do
Trabalho.
O necessário contraponto à decisão recentemente prolatada afirma que se dará uma
retomada de ingresso de demandas sem qualquer fundamento, já que não há qualquer
penalidade ou sanção a quem pede aquilo que sabidamente não tem direito.
Todavia, há que se considerar um relevante fato: Ter de ir à Justiça para pleitear direitos já é, por si só, um fator inibitório para a formulação de demandas. Embora as portas
da Justiça estejam abertas, estar perante um juiz é intimidador para aqueles que não lidam com os mecanismos da Justiça de forma diária. Há que se observar as matérias da
perspectiva do trabalhador mais humilde.
A solução das controvérsias trabalhistas não passa pela ponderação de menos ou
mais processos judiciais. A medida exata é aquela advinda da violação dos direitos dos
trabalhadores. Todas as violações devem ser apreciadas pelo Judiciário. Nem uma a mais,
nem uma a menos. Ainda que se compreenda, ao final, pela correção do procedimento
da empregadora.
Por fim, reconhecemos que o cumprimento das normas trabalhistas é um encargo
pesado dada a complexidade da legislação vigente, com pontos de interpenetração e zonas cinzentas, dentre outros problemas de ordem fiscal, econômica e financeira. Uma
solução de lege ferenda e como política pública de estímulo ao pleno emprego seria a simplificação de procedimentos para cumprimento das obrigações trabalhistas, sem afastar
o núcleo constitucional do Direito do Trabalho, com incentivos de ordem econômica e
fiscal para tanto.
Os ouvidos da Justiça do Trabalho voltam a ouvir as vozes de todos os cidadãos. E,
ao contrário do que se possa imaginar, isso é do interesse de todos e de cada um dos envolvidos nas relações trabalhistas. Todos buscam um melhor ambiente de negócios que
permita mais empregos com melhores remunerações. E esse ambiente saudável passa,
sem sombra de dúvidas, pela aplicação da legislação vigente. Não só isso: Passa também
pela garantia de que haverá a correta aplicação da referida legislação.
Essa garantia é exercida através também da formulação de demandas judiciais perante a Justiça do Trabalho, que está, mais do que antes, pronta a cumprir seu mister
constitucional.

DOUGLAS FRAGOSO é Advogado Trabalhista. Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. Membro
da Comissão de Sociedades e da Comissão de Relacionamento com o TRT2 da OAB São Paulo.
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Emenda Constitucional
nº 103 e os servidores
públicos (arts. 37 a 40)
POR

IVAN BARBOSA RIGOLIN

“

São previsões claras e objetivas, que nortearão a LC anunciada; apenas se augura que não demore a sua edição, o que, se ocorrer, somente
fará prejudicar as previdências locais por falta de parâmetros e de informação essencial.

F

”

oi modificada em grande profundidade a Constituição Federal pela Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2.019. Foi denominada reforma
da previdência, tal a abrangência dos seus dispositivos previdenciários e o seu
alcance no direito brasileiro.
Se se somam as emendas constitucionais editadas até hoje a Constituição pouco recorda a de 1.988, na sua redação originária. A quem imagina que uma Constituição classificada como rígida se pressuponha estável, sobranceira, sólida em seus fundamentos,
assentada e imperturbável, o panorama constitucional brasileiro é desesperador, não menos que isso.
Quem com amplo esforço palmilhou e enfim apreendeu os meandros da sua Constituição e do direito constitucional de tempo em tempo retorna à estaca zero, necessitando
iniciar os estudos como se se tratasse de uma nova Constituição.
A meta de estabilidade das instituições jurídicas e constitucionais torna-se uma piada sensaboria, quixotesca, anacrônica e absolutamente fora deste atual contexto brasileiro, com seu panorama de hospício institucional.
Nossa Constituição lembra um folhetim semanal de novidades, como de ofertas de
supermercado ou de parada de sucessos, custando imaginar que algum editor se intewww.zkeditora.com
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resse por publicar as suas atualizações que se precipitam umas sobre as outras como as
mutações e as viradas do tempo. O descompromisso com a estabilidade institucional do
país é absoluto, devastador.
Quem não tiver um computador ao lado não se arrisque a discorrer sobre a Constituição, porque, seja no momento que for, ela não mais deve ser aquela de que ele se lembra.
A versão deve ter sido atualizada...
Apostrofava-se a instabilidade da Constituição de 1969 (EC nº 1/69) porque em 19
anos de vigência foi emendada 27 vezes. Que então algum irá dizer da Constituição de
1988, que até 2019 – em 31 anos de vigência portanto – foi emendada 103 vezes, além das
seis emendas de revisão?
Enfim, muito mais haveria de tratar sobre os pontos de interesse dos servidores públicos constantes da EC 103/19, porém não enfrentaremos esse flagelo inenarrável, o suplício entre trágico e insuportável que seria comentar todas as disposições previdenciárias da reforma.
Outros estóicos heróis jurídicos o farão, ou quem a isso, por alguma razão, estiver
condenado. Fica-se aqui tão só com as modificações aos arts. 37 a 40.
Estas foram as modificações ao art. 37 constitucional:
Art. 37 (...)
§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de
cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde
que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida
a remuneração do cargo de origem.
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente
de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.
§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do
art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

O art. 37 tinha 6 (seis) parágrafos em 1.988, e atualmente conta com 15 (quinze). Parece que a Carta quer abranger e esgotar a matéria estatutária por completo.
Desta vez o novo § 13 aborda o tema da readaptação, inédito na Constituição. Não se
compreende bem porque a Carta se imiscuiu nisso, bem resolvido o assunto como aparentemente estava nos estatutos de funcionários (ou servidores).
Trata-se da designação do efetivo para um cargo de atribuições compatíveis com o
sua nova capacidade profissional, resultante de redução ou restrição das antigas capacidades por força de acidente ou doença.
Esse servidor poderá – não será obrigatoriamente, como este verbo denota – ser readaptado para cargo compatível com seu novo estado físico ou mental, desde que detenha
a escolaridade para tanto exigida. Faz sentido, já que não é porque a escolaridade do novo
cargo seja inferior à do antigo que o readaptando a deterá.
É preciso, portanto, (I) existir o cargo para a readaptação e (II) o servidor deter a respectiva qualificação.
Dura a readaptação enquanto permanecerem as condições detrimentosas do servidor, cassando-se-a se ele recuperar a antiga capacidade.
A remuneração durante a readaptação será a do cargo de origem, ou de outro modo
se estaria configurando redução remuneratória, o que provoca arrepios instantâneos em
matéria laboral, seja estatutária, seja contratual trabalhista.
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O novo § 14 muda de assunto e resolve uma prebenda antiga: a aposentadoria rompe
o vínculo profissional entre o aposentado e a Administração, ou não?
Sim, é a resposta. Rompe definitivamente o vínculo. Para nós dificilmente essa dúvida
poderia existir ou ter existido, mas seja como for deixou de existir.
A aposentadoria é por definição a garantia de inatividade remunerada, porém no regime da CLT as coisas não são bem assim, porque o aposentado pelo INSS – que recebe
proventos que por vezes são suficientes para ele adquirir a cota mensal de remédios na
farmácia – continua trabalhando, pena ou risco de perecer por inanição.
Nos regimes próprios, com aposentadorias integrais, a regra não é aquela, e em geral
os aposentados em cargos efetivos percebem o suficiente para uma vida digna, quando
não bastante folgada e confortável. Não é sempre que isso ocorre, mas essa é inquestionavelmente a regra. E não existe um só aposentado por regime geral, do INSS, que não
trocaria sua situação pela de um regime próprio de previdência.
Reza o novo § 14 que o só ato da aposentação rompe de vez o vínculo institucional
com o ente ou os entes que geraram o tempo de contribuição utilizado para a aposentadoria, sejam da natureza ou do nível que for.
E mesmo que aquele tempo de serviço não tenha sido contributivo – como ocorria
até meados de 1.998 –, ainda assim vale a regra, por força do que dispõe o art. 4º da EC
20/98.
O novo § 16 deste art. 37 proíbe complementações de aposentadorias de servidores,
ou de pensões de seus dependentes, que não sejam decorrentes ‘do disposto nos §§ 14 a
16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência
social.’
Examinar-se-ão adiante esses parágrafos, e quanto a leis que extingam regimes próprios de previdência a Carta neste momento apenas assegurou o direito ao benefício para
aqueles servidores inativos, ou seus pensionistas, em caso de ser extinto o regime previdenciário local que os pagava.
Com todo efeito, não teria sentido uma lei pura e simplesmente extinguir um regime
que tinha obrigações a cumprir ainda, possivelmente, por décadas, e com isso desamparar seus beneficiários que delas fossem dependentes, ou mesmo que não o fossem – daí
esta garantia.
Essa é a única exceção à proibição de complementação de aposentadorias não baseada nas regras dos §§ 14 a 16 do art. 40.
O inciso V do art. 38 passou a ter a seguinte redação:
V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá
filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Modificação de nenhuma importância, apenas reescreve o que estava escrito no inciso V do art. 38. O servidor público afastado do exercício do cargo efetivo para desempenho de mandato eletivo se mantém filiado ao regime previdenciário próprio ao qual era
filiado e no qual estava inscrito enquanto durar aquele afastamento. Há trinta e três anos
a Constituição já dizia o que agora reescreveu.
Pode ocorrer que o servidor fique vinte anos afastado desempenhando mandatos
eletivos; durante todo esse tempo segue filiado ao mesmo regime próprio local, e seus
direitos e obrigações previdenciários serão os mesmos de qualquer outro segurado do
mesmo regime.
Se se aposentar durante o afastamento, então se desliga do sistema.
Passou a rezar a Carta:
www.zkeditora.com
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Art. 39. (...)
§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Importante modificação, impede, doravante, as desejadíssimas, cobiçadíssimas e
perseguidíssimas incorporações de diferenças de remuneração entre a do cargo efetivo
e a de cargos em comissão mais remunerados, em parcelas anuais como as leis locais
costumam consignar.
São os conhecidos ‘décimos’ ou os ‘quintos’, cada qual representando respectivamente um décimo ou um quinto da diferença entre os dois cargos, que a lei local manda incorporar ao vencimento do cargo efetivo à medida em que o servidor continuadamente
desempenhe o cargo em comissão, até perfazer a totalidade da diferença, que então se
incorpora ao vencimento para todos os efeitos.
Um evidente privilégio dos servidores públicos ante os trabalhadores da iniciativa
privada, custa muitíssimo ao erário e a partir desta EC 103/19 passa a ser proibido.
Observa-se o direito adquirido de quem já incorporou aquelas diferenças total ou
parcialmente, porém novas incorporações ficam proibidas, a nosso ver nada impedindo
que regras locais fixem – ou, a esta altura, tenham fixado – a incorporação proporcional dos meses, dentro do exercício de 2019, em que o servidor desempenhou o cargo em
comissão, numa incorporação parcial da parcela anual. Isto também parece constituir
direito adquirido.
O torturantemente longo e rebarbativo art. 40 – verdadeiro tormento ao leitor e ao
aplicador, horror do direito e da técnica legislativa – foi quase que totalmente reformulado com relação à redação que lhe deram algumas emendas constitucionais, sejam a EC
20/98, a EC 21/03 e a EC 47/05.
O que está por trás de uma Constituição extremamente analítica e detalhista como
esta nossa é o temor parlamentar, confessado, de que, figurando apenas de leis as regras
da previdência, possam ser modificadas mais facilmente do que se estão na Constituição.
Imagina-se que desse modo desfrutem de maior estabilidade, mesmo a Constituição
já tendo sofrido 109 (cento e nove) emendas em 33 (trinta e três) anos de existência.
Mas, mesmo com tudo isso, o novo art. 40, ainda que mantido muito extenso, resultou
tecnicamente melhor que o anterior à EC 103.
Simplificou e unificou regras e mecanismos sobre aposentadoria, que desde a Carta (Emenda) de 1969 apenas se complicaram enormemente no torvelinho das emendas
constitucionais que desde 1988 se sucederam até esta última emenda.
Assim ficou o gigantesco dispositivo:
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido,
quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão
da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (...)
III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e
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Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos
em lei complementar do respectivo ente federativo.
§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que
se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral
de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.
§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do
respectivo ente federativo.
§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C
e 5º.
§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de
agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o
inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do
art. 144.
§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas
atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria
profissional ou ocupação.
§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos
em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que
comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.
§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda
formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de
morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou
em razão da função. (...)
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para
fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. (...)
§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência
social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores
públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.
www.zkeditora.com
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§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de
benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202
e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de
entidade aberta de previdência complementar. (...)
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o
servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria
voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a
idade para aposentadoria compulsória.
§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de
mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo
seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na
lei complementar de que trata o § 22.
§ 21. (Revogado).
§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:
I – requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;
II – modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;
III – fiscalização pela União e controle externo e social;
IV – definição de equilíbrio financeiro e atuarial;
V – condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art.
249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos
e ativos de qualquer natureza;
VI – mecanismos de equacionamento do déficit atuarial;
VII – estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios
relacionados com governança, controle interno e transparência;
VIII – condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;
IX – condições para adesão a consórcio público;
X – parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.

O caput, mais conciso que o anterior à EC 103/19, é melhor que aquele. Já parte do
pressuposto de que os servidores efetivos têm regime próprio de previdência, obrigatório
e contributivo (I) pelo ente respectivo; (II) pelos servidores ativos; (III) pelos aposentados,
e (IV) pelos pensionistas.
Continuam sendo três as espécies de aposentadorias do efetivo: (I) por invalidez, agora denominada incapacidade permanente para o trabalho; (II) compulsória por atingimento da idade máxima para o serviço público, (III) voluntária por implemento de idade.
Pelo § 1º, inciso I, aposenta-se o servidor pelo advento de incapacidade permanente
para o trabalho, quando insuscetível de readaptação. Nesse caso será obrigatória e periodicamente avaliado, dentro das condições temporais e operacionais fixadas pelo regramento próprio do ente que o aposentou.
Se por alguma dessas reavaliações exsurgir comprovado o retorno da capacidade
laborativa será cassada a aposentadoria e o servidor retornará ao serviço (através do
instituto constante da regra local) até perfazer condição para aposentar-se por qualquer modo.
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O inciso II do § 1º foi mantido inalterado pela EC 103, continuando a aposentadoria
compulsória a dar-se aos setenta anos de idade, sendo que alguns cargos do Judiciário
e do Tribunal de Contas da União tiveram aumentada aquela idade para setenta e cinco
anos pela EC 88, de 2015, a então pitorescamente chamada PEC da bengala.
Festejamos aquele aumento à ocasião – imaginando que nos aproximávamos da regra vitalícia e sem limite de idade que vigora nos Estados Unidos, que pressupõe a sanidade mental e profissional dos agentes – mas hoje, observando os resultados na dura
prática, passamos a lamentar profundamente aquela alteração, porque não poderia ter
sido pior o efeito. Éramos felizes e não sabíamos.
Está em cogitação PEC que retorne a idade expulsória para os 70 anos, algo que se
deseja intensamente e que favorecerá à grande as instituições de nosso país. Isto denota
que não se trata apenas de isolada opinião deste insignificante escriba.
O inciso III simplificou o ruim equivalente anterior, que se perdia em tempo de contribuição e idade, algo efetivamente duro de digerir.
Na União, querendo, se aposenta a servidora com 62 anos, e o servidor com 65. E nos
demais entes federativos também é assim, porque, apesar das aparências de descentralização da matéria, o dispositivo remete às Constituições estaduais, às leis orgânicas dos
Municípios e ainda a leis complementares locais para disciplinar esse tema dentro de
cada Estado e de cada Município, porém é preciso ler o artigo até o fim, vez que:
o § 2º limita os proventos a um salário mínimo como piso, e ao limite do regime geral
como teto – e fiquem os entes federados dentro disso, salvo no caso da aposentadoria
complementar versada nos §§ 14 a 16;
b) o § 4º proíbe a adoção de critérios diferenciados para os benefícios, salvo nas exceções da própria Constituição, constantes dos arts. 4º-A a C, e 5º. Conformem-se os entes
federados também a isso;
c) o art. 5º reduz a idade mínima de professores em 5 (cinco) anos, desde que ‘em
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental
e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.’ E permaneçam os
entes federados também dentro dessa regra.
Ou seja: fez mal o constituinte em fingir dar autonomia a Estados com uma mão, já
que os segurou com a outra. Se a Constituição é federal e este assunto de previdência pública é nacional, então jamais deveria ter havido diferenciação entre a União, de um lado,
e os demais entes de outro. Demagogia? Falta de visão lógica?
Imaginará o constituinte que os Estados e os Municípios desejam desgastar-se com
seus servidores, com sua população e com quer que seja para fixar regras diferentes das
da União para a sua previdência pública?
Ilusão acabada, até porque a autonomia financeira dos entes federados, diante de
tantos limites federais, e de tantos figurinos obrigatórios, é praticamente nenhuma, podendo os entes variar e criar apenas em questões francamente insignificantes, de relevância exígua – mas até quanto a isso o seu desgaste será certo...
O § 3º não se sabe bem a que veio. Como imaginar que algum Estado ou algum Município deixe de estabelecer aposentadoria integral para os seus efetivos que preencham
as condições de se aposentar?
Ainda que o provento integral seja um privilégio e um apanágio do estatutário efetivo – em evidente desigualdade quanto ao aposentado pelo regime geral do INSS –, o
fato é que jamais foi diferente nos 521 anos da história do Brasil, e custa imaginar que
de uma penada esse panorama mude, e, seja lembrado, não na União, mas nos Estados
e nos Municípios.
Somos pessoalmente contra a diferenciação que privilegia aos efetivos, porém não
será nenhum Estado e nenhum Município que iniciará a transformação desse panorawww.zkeditora.com
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ma, o qual, repita-se, não é nem jamais foi assunto local, sendo assunto eminentemente
nacional.
Se é para mudar, então que a Constituição diretamente dite as novas regras para todos, sejam quais forem e com a gradatividade temporal que for – mas não se imagine que
um Estado ou um Município vá inovar revolucionariamente quanto a isso.
O novo art. 4º- A admite que lei complementar estadual e municipal fixem requisitos
de idade e de tempo de contribuição diferenciados para que servidores com deficiências
se aposentem, após exame biopsicossocial realizado por ‘equipe multiprofissional e interdisciplinar’.
Este tema já não é tão nacional quanto o anterior e comporta soluções locais, porém
não nos agrada essa discricionariedade (legislativa) que a Carta confere a Estados e Municípios. Existe grave risco de demagogias eleitoreiras e bastante onerosas ao erário, muita
vez injustas e de pouco propósito público.
A regra, entretanto, é um Estado copiar outro, e um Município copiar seu Estado e
outros Municípios, e todos copiarem a União. Não deverá suceder diferente neste caso.
E o art. 4º- B faz semelhante, num casuísmo dos casuísmos. Permite que leis complementares locais diferenciem tempo de contribuição e idade mínima para que agentes
penitenciários, agentes socioeducativos e policiais possam se aposentar.
Sem embargo da dignidade desses ofícios e do incontestável mérito dos seus titulares, afigura-se difícil justificar porque apenas esses mereceram o privilégio constitucional, dependente de lei complementar estadual ou municipal, conforme cada caso.
Com efeito, imaginar-se que um agente penitenciário aposenta-se no Município A de
um modo e no Município B de outro modo significativamente diferente, e no Estado C de
outro modo ainda, não faz muito sentido num estado democrático de direito regido pelo
princípio da igualdade.
Nem a escolha pontual dos agentes faz sentido, nem a eventual diferenciação previdenciária que possam experimentar conforme o ente a que sirvam, nada disso a nosso ver
faz sentido jurídico.
E o art. 4º-C segue na mesma linha demagógica, permitindo diferenciação local por
lei complementar (estadual ou municipal) de agentes em trabalho insalubre.
Tudo errado, respeitosamente.
Estes parágrafos alfanuméricos 4º- A a 4º-C para o art. 40 da Carta são invenção desta
EC 103/19. Ideias tortas que são, vieram em má hora, e farão possivelmente tumultuar um
ambiente que poderia ser muito mais calmo, equilibrado e igualitário ou se os artigos não
existissem ou se estas matérias fossem todas exclusivamente nacionais, não locais. Não
se pergunta a uma adorável criancinha se ela prefere tournedos au poîvre vert ou quiche
lorraine au bourgogne, porque ela não sabe.
Se o constituinte entende que é deste modo que se faz democracia republicana, então
nos parece francamente equivocado.
Veja-se o outro lado da moeda: o § 5º reduz a idade mínima para a aposentadoria
dos professores em cinco anos, desde que comprovem efetivo exercício em funções de
magistério.
A Carta já impôs a regra, sem remeter para lei complementar local nenhuma quanto
a isso. Remeteu à LC local apenas para a definição do que sejam as funções de magistério
– o que também não faz muito sentido ante a legislação de diretrizes e bases da educação
nacional –, mas não para decidirem se reduzem o tempo mínimo ou se não reduzem: a
Carta já reduziu.
Fosse deixada essa redução para a lei local, então por certo existiriam Municípios que
reduziriam em dez anos o tempo mínimo, e outros que o reduziriam em um ano, ao lado
de outros que não o reduziriam.
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Por que motivo então os §§ 4º- A a 4º- C jogam a peteca para disciplinamento local, estadual e municipal, se tratam temas jurídica e materialmente tão fundamentais
quanto a aposentadoria de alguns agentes públicos, e a dos que trabalham em condição
insalubre?
Pode o mesmo trabalho insalubre ser tratado de mil modos diferentes, em mil Municípios? Faz algum sentido?
Se o trabalho de professor merece proteção constitucional igual em todo o país, por
que então os casos mencionados nos §§ 4º-A a 4º-C não a merecem?
Nesse ponto houve-se pessimamente a EC 103.
O § 6º é o remate absoluto, quase inacreditável, da inconsequência jurídica. Custa
mesmo crer. Onde terá andado o reformador da Constituição para descer a um tão baixo
ponto de conhecimento do direito? Alterando o correto § 6º anterior, acrescentou uma
verdadeira barbaridade que somente desmoraliza a já pouco valorizada Carta brasileira.
Manteve a parte inicial, que proíbe cumulação de aposentadorias públicas salvo nas
hipóteses de exercício ativo licitamente cumulado, algo absolutamente correto, e a ela
acrescentou ‘aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.’
Pergunta-se o que tem a ver o RGPS, a cargo do INSS, com as aposentadorias concedidas por regimes próprios de previdência. A resposta é – absolutamente nada. Nada
tem um regime com outro, nem os benefícios e os critérios de um com os benefícios e os
critérios de outro.
Tem-se a impressão de que a Constituição quer extinguir os regimes próprios – que
saem caríssimos para os cofres públicos como todos sabem – mas não enxerga como fazê-lo. Remete então ao impossível, ao inviável, ao ilógico, imaginando que o aplicador
detenha uma ciência até então desconhecida. O problema passa a ser seu...
Mandar aplicar algo inaplicável é uma solução própria de jejunos do direito, ignorantes de lógica jurídica e por completo descomprometidos com a técnica mínima que
orienta a exequibilidade das instituições.
Como se poderiam aplicar ‘outras vedações, regras e condições’ relativas a acumulação de aposentadorias por um regime de previdência, o regime geral de previdência social, concebidas para esse regime, a outro que nada tem a ver com ele, seja algum regime
próprio de previdência?
Qual a objetividade dessa ordem estapafúrdia? Onde a Carta quis chegar? Cada agente público então aplica o que quiser do regime geral ao regime próprio ao qual sirva? Cada
Município aplica o que bem entender? Seria a festa do caqui na Constituição?
Poucos conhecem previdência social no Brasil, e o constituinte não é um deles. É
profundamente desalentador.
O § 7º fixa que a pensão por morte, que não será inferior a um salário mínimo, quando constituir a única fonte de renda do beneficiário será concedida na forma da lei local,
do ente concessor, sendo que essa lei ‘tratará de forma diferenciada a hipótese de morte
dos servidores de que trata o § 4º- B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em
razão da função.’
Não poderia ser pior o dispositivo. O constituinte não se entende consigo mesmo.
Não cessa de alterar as regras das aposentadorias e das pensões estatutárias, em geral
para pior.
Aqui dá a ideia de que a lei local tem amplos poderes, porém não é bem assim. Em
primeiro lugar a pensão não pode ultrapassar os vencimentos de que se originou, porque
o mantido § 2º o proíbe.
Em segundo lugar não se entende a absolutamente enigmática ordem para que a lei
local a diferencie morte, que é um gênero, separando a espécie natural da espécie provowww.zkeditora.com
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cada por agressão sofrida na função. Onde e como juridicamente essa última morte será
diferente da morte natural? Pode ser diferente? É mais digna, mais meritória, ou de outro
modo menos digna, ou menos meritória e menos respeitável?
Não se pode crer que a lei local prejudique a pensão por morte provocada, e por outro
lado não se atina com qualquer motivo para que seja mais aquinhoada que a por morte
natural, de modo que o leitor fica sem saber a que se refere a ordem, que não poderia ser
mais desarrazoada. Lembra macaco em loja de louça, e ajuda a justificar a pecha de pior
do mundo que com frequência se atribui à legislação previdenciária brasileira.
Este pálido escriba, fosse legislador local, não faria a menor ideia de como atender esta
esdrúxula regra constitucional, parecendo aberrante tentar distinguir as duas espécies de
morte para fim previdenciário, vez que ambas fazem merecem provento integral de pensão.
O § 9º mantém a garantia da soma do tempo de serviço federal, estadual e municipal,
civil e militar, para fim de aposentadoria. Mantém, entretanto, as falas tempo de contribuição e tempo de serviço como se fossem diferentes para efeito previdenciário – porque
não são.
Quando o trabalho não era contributivo a Carta manda contar esse tempo como se
tivesse sido contributivo, daí porque já era tempo de o constituinte parar de tratar os dois
tempos de modo separado. Se não contribuía o segurado não era por má vontade nem
por avarice, mas simplesmente porque a lei dele não exigia contribuição. O constituinte
cria que dinheiro público cai do céu, e que não teria fim.
E o dispositivo mantém ainda o inacreditável final, trabalho de pateta circense, que
aventa a ideia de que o tempo de serviço não contributivo sirva – aparentemente apenas
– para disponibilidade. Então não contaria para aposentadoria?..
Este dispositivo era, e continua sendo, uma humilhação para a inteligência nacional,
sobretudo a jurídica. É inacreditável como a rematada estupidez, um dia infelizmente
plasmada em texto jurídico, perpasse as décadas sem que jamais alguém perceba a aberração, e a corrija.
O § 12 mantém o tormento que precisar ler e aplicar esta quadra previdenciária da
Constituição.
Equivale a dizer que se aplicam aos sapatos as regras de confecção de calças ou de
chapéus – porém apenas no que couber!
E fique o aplicador dando tratos à bola para tentar adivinhar, intuir, vislumbrar ou
entrever quais seriam as regras do regime geral de previdência que se aplicam aos regimes
próprios, além daquelas já escritas na Constituição...
Então em um Município se aplicariam talvez as regras a, b e c, e em outro apenas a
e b, e num terceiro as regras x, y e z? Em todos os casos teriam sido extraídas as regras de
cartola de mágico, ou democraticamente resolvidas no par ou ímpar.
E o servidor, que trabalhou nos três, para se aposentar poderá eventualmente ver-se
compelido a provocar a corte dos direitos humanos de Haia, o Vaticano, a NASA, a OPEP
ou a Organização Mundial de Saúde. Alguém precisa decidir o que é aplicável do RGPS a
cada regime próprio de previdência social...
A técnica do constituinte é desprezível. Se assim é nossa Constituição, imagine alguém a qualidade da nossa legislação!
O § 13, pelo qual o constituinte demonstra continuar ignorando que cargos em comissão não são cargos temporários – simplesmente porque permanecem após a saída dos
ocupantes, que neles apenas não desfrutam de estabilidade – foi ampliado para incluir os
detentores de mandatos políticos entre os agentes públicos fora de regimes próprios e
dentro do regime geral de previdência, a cargo do INSS.
Por mandatos políticos devem ser inquestionavelmente entendidos os mandatos eletivos, porém já está consolidada a tese de que auxiliares diretos do chefe do Executivo tam-
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bém são políticos (Ministros de Estado, Secretários de Estado e Secretários Municipais), de
modo que a estes últimos, pelo atual andar da carruagem, também se aplica a regra.
Se o político, entretanto também é funcionário efetivo mantém-se no regime próprio
do seu respectivo ente, como se não se houvera afastado para o mandato.
Em 1.988 a Constituição nada dizia sobre regime de previdência complementar para
os funcionários públicos.
Em 1998 a EC nº 20 informou que, caso cada ente federado institua o regime complementar, poderá fixar como limite das aposentadorias o teto do regime geral, do INSS, e
nessa hipótese apenas quem voluntariamente aderir ao sistema complementar, mediante o pagamento de nova alíquota de contribuição, fará jus à integralidade.
Deu-se conta o constituinte, com meio século de atraso, que somente o regime próprio principal, com suas alíquotas reduzidas e instituídas apenas em 1.998, quebraria
– estraçalhar-se-ia, pulverizar-se-ia – em pouco tempo. Mas as autoridades locais, não
estando obrigadas a instituir coisa alguma além do regime próprio, jamais pensaram em
onerar os servidores com nova alíquota, porque isso lhe tiraria votos nas eleições subsequentes. Se o ente arrebentasse... bem, isso seria menos importante que vencer a eleição.
Essa absoluta irresponsabilidade e total leviandade para com os erários teve com esta
EC 103, apenas em 2.019, seu fim decretado.
O novo § 14 do art. 40 mandou os entes federados instituírem, por lei iniciada pelo
Executivo, o regime de previdência complementar para os servidores efetivos, para que
pudessem auferir a totalidade dos vencimentos na inatividade, e o limite para o regime
próprio ficou o do RGPS, do INSS. A integralidade dos proventos apenas estará assegurada se o servidor aderir ao regime complementar.
Mesmo assim, entretanto a adesão do servidor ao regime complementar é facultativa,
na forma do § 16; apenas é de ver que quem não optar terá seus proventos limitados ao
teto do INSS. Para quem percebe menos que aquele teto não existe vantagem em se filiar,
mas quem percebe acima é o caso de fazer as contas, e geralmente a adesão é favorável.
Com o regime complementar é certo que a previdência própria dos efetivos de todo
nível terá sobrevida maior do que sem esse regime. E essa própria sobrevida até o dia de
hoje representa uma realidade como o voo do besouro: algo cientificamente muito pouco
provável, mas que acontece.
Pelo § 15 a previdência complementar, uma vez localmente instituída, oferecerá benefícios sob contribuição definida, o que exclui a contribuição variável, e o ente gestor
será uma entidade de fechada de previdência, restrita aos beneficiários, ou aberta, não
restrita apenas a eles, mas aberta a outros contribuintes.
Essa entidade, sendo aberta ou sendo fechada, juridicamente poderá ser pública, ou
seja, criada por algum ente público, ou particular, de administração privada.
O assunto ainda não foi integralmente deglutido e metabolizado pelas pessoas públicas, mas é de esperar a sua rápida e necessária familiarização dentro da Administração.
O § 19, inspirado no regime geral de previdência, cuida do pecúlio do servidor que
preencha as condições para se aposentar, mas permanece em serviço ativo. A lei local
pode estabelecer esse benefício – porque se não o fizer ele simplesmente inexistirá –, assim como critérios para a sua concessão.
O valor máximo do pecúlio será a soma das contribuições efetuadas pelo servidor a
partir do momento em que passou a ter direito a aposentar-se, e não se aposentou, mas
permaneceu trabalhando.
A instituição desse benefício pelo ente local constitui só em si um marco de honestidade institucional e financeira, pois que não existe contribuição previdenciária sem contrapartida ao contribuinte.
Então, se de nada mais servem ao segurado as contribuições em tempo que ultrapassa o requisito para sua aposentação, então nada mais justo que ou isentar o servidor de
www.zkeditora.com
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contribuir ou, na impossibilidade disto, devolver-lhe o total das contribuições realizadas
nesse período, quando vier a desligar-se por qualquer motivo. Não se cogita, entretanto,
em qualquer correção daquelas importâncias, até porque o ente público não é caderneta
de poupança ou entidade financeira.
A inexistência do pecúlio aproveitará apenas ao regime previdenciário local, porque
o servidor que poderia estar aposentado, se não contar com o pecúlio à frente contribuirá
tão só para o regime, não para seu proveito próprio.
Autoridades locais, refleti.
O § 20, reformulando ligeiramente a regra do seu antecessor, proíbe a existência de
mais de um regime próprio em cada ente federado, assim como a existência de mais de
uma entidade gestora do regime.
O regime local, próprio e único, abrange a Administração direta (Executivo e Legislativo sempre, e também Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público quando houver), as autarquias e as fundações públicas locais, de modo igualitário e sem distinções.
Em qualquer caso devem ser observadas as regras da lei complementar federal referida no seguinte § 22.
Revogado o § 21, o § 22, que se destina exclusivamente ao legislador (complementar) federal, inicia estranhamente ao ‘proibir’ a instituição de novos regimes próprios de
previdência social. Ora, pergunta-se: e quanto aos entes que, pouco zelosos, ainda não
instituíram seus regimes próprios, ainda que por incúria ou desídia?
Mesmo se a causa da omissão for essa, o fato é que todos os entes federados terão de manter regimes próprios caso tenham servidores estatutários efetivos e/ou seus
pensionistas.
Deve-se entender a regra constitucional como sendo: a quem já tem regime próprio
é proibido instituir outro(s), porém o ente que, tendo servidores efetivos, ainda não instituiu regime próprio precisa institui-lo inapelavelmente. Só assim fará sentido a sistemática constitucional, vista do alto e não apenas fragmentariamente de um novo parágrafo
criado pela EC 103.
Partindo desse pressuposto, segue o parágrafo estabelecendo que a lei complementar
federal a que se refere, quando vier a ser promulgada, dentre outras possíveis fixará diversas regras de organização e funcionamento, a saber, literalmente: I – requisitos para sua
extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; II – modelo
de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; III – fiscalização pela União e
controle externo e social; IV – definição de equilíbrio financeiro e atuarial; V – condições
para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para
vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; VI – mecanismos de equacionamento do déficit atuarial; VII
– estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; VIII – condições e hipóteses
para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou
indiretamente, com a gestão do regime; IX – condições para adesão a consórcio público;
X – parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições
ordinárias e extraordinárias.
São previsões claras e objetivas, que nortearão a LC anunciada; apenas se augura que
não demore a sua edição, o que, se ocorrer, somente fará prejudicar as previdências locais
por falta de parâmetros e de informação essencial.

IVAN BARBOSA RIGOLIN é Advogado em São Paulo.
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JOÃO BADARI

Reforma da Previdência:

mais pobres financiam
aposentadoria dos mais ricos

“

A discussão para uma readaptação precisa começar, para evitar que o
sistema previdenciário seja mais um motor de desigualdades no País.

”

A

obrigatoriedade de uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de
homens e de 62 para mulheres, imposta pela Reforma da Previdência, que
completou dois anos no dia 13 de novembro, está fazendo com que um grande número de pessoas, notadamente as mais pobres, contribuam com o financiamento de um sistema ao qual não terão acesso.
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A população de periferias urbanas ou das zonas rurais precisa entrar no mercado
de trabalho mais cedo, vivendo em situação mais precária, trazendo também uma diminuição em sua expectativa de vida, que gira em torno dos 60 anos. Portanto, boa parcela
dos mais carentes não poderá usufruir da tão sonhada aposentadoria. São essas pessoas
que mais precisam das garantias da Seguridade Social, formada pelo tripé: Saúde, Assistência Social e Previdência. Os mais necessitados terão as maiores dificuldades para
acessar a aposentadoria.
Por outro lado, moradores de bairros nobres de grandes cidades, que têm melhores
condições de renda, vivem cerca de 80 anos e contam com o benefício por mais tempo,
com a contribuição dos mais necessitados.
Tal conclusão fica mais clara na edição de 2021 do Mapa da Desigualdade, divulgado no último dia 21 de outubro pela Rede Nossa São Paulo. O levantamento anual traz
indicadores de meio ambiente, mobilidade, direitos humanos, habitação, saúde, educação, cultura, esporte, trabalho, renda e infraestrutura, mas também contribui para
entender como as novas regras colocaram uma boa parcela dos trabalhadores em um
limbo previdenciário.
Segundo o documento, os moradores de 15 dos 96 distritos da capital paulista têm
expectativa média de vida inferior a 63 anos, o que significa que, na média, eles vão
contribuir com a Previdência Social e financiar o benefício dos mais ricos. Todos habitam alguns dos bairros mais pobres, com infraestrutura deficitária e mais distantes do
centro paulistano.
Na comparação entre extremos, o morador do bairro periférico Cidade Tiradentes,
na zona leste, tem a menor idade média ao morrer, com 58,3 anos. Já no rico bairro paulistano Alto Pinheiros, a expectativa média de vida da população é de 80,9 anos, o que
significa praticamente 16 anos de aposentadoria.
O tempo mínimo de contribuição para os homens subiu de 15 para 20 anos, e como
a população mais pobre possui maior dificuldade em conseguir empregos registrados,
também sofrerá mais para atingir o mínimo de 20 anos de contribuição os homens que
ingressaram no sistema após a vigência da reforma, outro fator que dificulta o acesso à
Previdência.
Ainda, os dados do Mapa da Desigualdade refletem a realidade da maior cidade
brasileira, também com a maior quantidade de empregos. Ter apenas aposentadoria
por idade mínima no Brasil, diante das peculiaridades territoriais e sociais, é um grande
fator de desigualdade que vai contra tudo o que se buscou com o artigo 194 da Constituição Federal, que trata da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social, com uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais. E, certamente, essa desigualdade também se reflete nas periferias e
nas áreas rurais de todo país.
Em vez de combater privilégios, a reforma feita a toque de caixa prejudicou os mais
pobres. O Governo Federal, ao não ouvir a sociedade de uma maneira mais aprofundada,
acabou deixando os mais necessitados desamparados com essa reforma e a imposição de
uma idade mínima elevada. Muitos, os que mais precisam, não conseguirão se aposentar
com essas novas idades de corte. As pessoas que começam a trabalhar mais cedo, as mais
humildes, provavelmente não desfrutarão da aposentaria. A discussão para uma readaptação precisa começar, para evitar que o sistema previdenciário seja mais um motor de
desigualdades no País.
JOÃO BADARI é Advogado especialista em Direito Previdenciário.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

HORAS EXTRAS
Regime de compensação
PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR-1190-76.2020.5.14.0003
ACÓRDÃO
(1ª Turma)
GMARPJ/esc/er
EMENTA
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. SÚMULA Nº 85, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
Na hipótese, o Tribunal Regional, valorando fatos e provas, concluiu pela descaracterização do regime de compensação convencionado, ante a prestação habitual de horas extras. Ao
considerar desvirtuado o regime de compensação de horário, ante a prestação habitual de horas extras, a Corte Regional decidiu em harmonia com a primeira parte do item IV, da Súmula
nº 85 desta Corte Superior. Confirma-se, pois, a decisão agravada, porquanto a agravante não
demonstrou que a questão veiculada no recurso de revista é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo.
Agravo a que se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de
Revista n° TST-Ag-AIRR-1190-76.2020.5.14.0003, em que é Agravante Companhia Paranaense de
Construção S.A. e Agravado Darley Brandao Almeida.
Trata-se de agravo interposto pela ré em face da decisão monocrática do Relator que negou
seguimento ao agravo de instrumento, à consideração de que o recurso de revista não demonstrou
o pressuposto prévio da transcendência.
Não foi apresentada contraminuta ao agravo.
Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, em face do disposto no art.
95, § 2º, II, do Regimento Interno do TST.
É o relatório.
VOTO
1. CONHECIMENTO
Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, pertinentes à tempestividade e
à regularidade de representação, conheço do agravo.
2. MÉRITO
O Relator negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela demandada, em decisão assim fundamentada:
[...] De plano, não há falar em sobrestamento do feito, uma vez que a questão devolvida à apreciação desta Corte não diz respeito à validade da norma coletiva mediante a qual
é possibilitada a compensação da jornada de trabalho, mas sim, à sua inaplicabilidade,
face a prestação de horas extras habituais.
Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária.
A admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017
está sujeita a demonstração de transcendência quanto à matéria impugnada, conforme
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previsto no art. 896-A, da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
Verifica-se que as matérias impugnadas no recurso de revista (prescrição, regime de
compensação de jornada e honorários sucumbenciais) não oferecem transcendência em
relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
A ausência de transcendência econômica se configura quando o tema impugnado
não se refere a valor monetário ou quando o valor da causa não é elevado, e, na hipótese,
não se constata nenhuma dessas circunstâncias.
Sinale-se, ainda, que a instância recorrida não desrespeita jurisprudência sumulada
do TST ou do STF, logo, não demonstra ter transcendência política as matérias recorridas.
Não se observa transcendência social quando o recurso de revista é interposto por reclamada ou quando o recurso de revista interposto pelo reclamante não versa sobre direito
social constitucionalmente assegurado.
Por fim, cumpre destacar que o debate das matérias impugnadas no recurso de revista
não é novo na seara trabalhista, de forma que inexiste questão nova a ser enfrentada pela
Justiça do Trabalho. Nesse contexto, inviável cogitar de transcendência jurídica no recurso
de revista.
Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO
SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.
Inconformada, a ré interpõe agravo alegando a existência de transcendência do recurso de
revista. Reitera o pedido de sobrestamento do feito. Sustenta que a inexistência de horas extras
habituais. Pugna pela declaração da validade do acordo coletivo. Aponta violação dos arts. 7º,
VI, XIII, XIV, XXI, XXVI e XXVIII, 8º, III, da Constituição Federal (CF), 59 § 2º, 611-A, § 5º, 614,
818 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Traz
arestos.
A parte agravante não logra êxito em acessar a via recursal de natureza extraordinária, uma
vez que não demonstra que a questão veiculada no recurso de revista é relevante do ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo.
De início, impende ressaltar que a controvérsia dos autos não se refere à validade da norma
coletiva mediante a qual é possibilitada a compensação da jornada de trabalho, mas sim, à sua
inaplicabilidade, em face da prestação de horas extras habituais. Assim, não há falar em sobrestamento de feito.
O Tribunal Regional, valorando fatos e provas, insuscetível de reexame nesta fase recursal de
natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST, registrou expressamente a prestação
de horas extras habituais por parte do demandante, e, por conseguinte, o desvirtuamento do próprio regime de compensação.
O entendimento consolidado nesta Corte Superior, consubstanciado na Súmula nº 85, IV, firmou-se no sentido de que a prestação de horas extras habituais descaracteriza o regime de compensação pactuado, verbis:
COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) – Res. 209/2016, DEJT divulgado
em 01, 02 e 03.06.2016. [...]
IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de
jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão
ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá
ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 –
inserida em 20.06.2001)
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes deste Tribunal:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. REGIME COMPENSATÓRIO. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. SÚMULA Nº 85, IV, DO TST. A
despeito das razões expostas pela parte agravante, deve ser mantida a decisão agravada,
pois não foi demonstrado o desacerto do decisum . I n casu, a reclamada adotava regime
de compensação de jornada semanal, porém ficou comprovada a habitualidade na prestação de horas extras. Assim, aplica-se o disposto na Súmula nº 85, IV, deste Tribunal, que
dispõe: “A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de
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jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão
ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá
ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário”. Agravo conhecido e não
provido. (Ag-ARR-1529-79.2010.5.09.0664, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da
Silva, DEJT 02/02/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA – DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO COLETIVA. No caso dos autos, o Regional decidiu de acordo
com o entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº 359 da SBDI-1 desta
Corte. Incidência de art. 896, § 7º, da CLT. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS. O Regional, soberano na apreciação
do acervo instrutório dos autos, consignou expressamente que “a repetida dilatação do
labor para além do módulo compensatório, nos moldes do que observo nos autos, é
circunstância suficiente para descaracterização do acordo de compensação de jornada
clássico previsto nas normas coletivas, atraindo incidência do item IV da Súmula 85/
TST” (Súmula 126 do TST). A incidência do item IV da Súmula 85 desta Corte pressupõe o
atendimento dos requisitos legais e convencionais para o acordo de compensação, descaracterizando o respectivo regime a prestação de horas extras habituais. [...] (AIRR-85630.2020.5.14.0007, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
DEJT 10/09/2021).
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. HORAS EXTRAS HABITUAIS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A premissa fática
delineada no acórdão regional, insuscetível de reexame nesta fase recursal (Súmula nº 126
do TST), é no sentido de que o reclamante, sujeito ao regime de compensação de jornada
semanal, prestava horas extras de forma habitual, notadamente aos sábados, dia destinado à compensação. Ante a constatação da prestação de horas extras habituais pelo reclamante, o e. TRT, ao concluir pela descaracterização do regime de compensação semanal
adotado, o fez em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 85, IV. Estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência
pacífica desta Corte, incide a Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso , acaba por evidenciar, em
última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer
das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido, com determinação de baixa dos
autos à origem. (Ag-AIRR-614-89.2020.5.14.0001, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 17/09/2021).
[...] RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INVALIDADE DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA – INAPLICABILIDADE DO ITEM IV DA SÚMULA 85 DESTA CORTE. A prestação de horas extras habituais, inclusive nos dias destinados à compensação,
descaracteriza de forma global o regime de compensação semanal de jornada, nos exatos
termos da primeira parte do inciso IV da Súmula nº 85 do TST, e não apenas nas semanas
em que houve prestação de horas extras. Recurso de revista conhecido e provido. (RRAg669-16.2017.5.09.0670, 8ª Turma, Relator Desembargador Convocado Joao Pedro Silvestrin, DEJT 17/09/2021).
Logo, o recurso não demonstra transcendência da matéria recorrida, em nenhuma de suas
modalidades, sendo, pois, forçoso confirmar a decisão singular agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Isto posto, acordam os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por
unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento.
Brasília, 24 de novembro de 2021.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)
Amaury Rodrigues Pinto Junior
Ministro Relator
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

PRESCRIÇÃO
Intercorrente: lapso temporal
PROCESSO nº 0006900-89.2007.5.03.0019 (AP)
Agravante: Lidiane Mota Pereira
Agravados: Fabpromo Serviços Temporários Ltda.
Gilson Moraes de Castro
Devanilson Miquelin Castanhari
Relatora: Juíza convocada Angela Castilho Rogedo Ribeiro
EMENTA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI Nº 13.467/2017.
REFORMA TRABALHISTA. REGULAMENTAÇÃO Nº 3, DE 24 DE JULHO DE 2018, DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. As modificações introduzidas pela Lei nº
13.467/2017 não podem retroagir para regular os atos praticados antes da sua vigência, em
11/11/2017. Inteligência do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), que assim normatiza: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Segundo o § 1º do art. 6º desse
mesmo diploma legal: “Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente
ao tempo em que se efetuou”. Assim, como na presente ação a execução teve início em data
anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, o exame da prescrição intercorrente deve se
basear na legislação e jurisprudência aplicáveis anteriormente às modificações introduzidas
pela reforma trabalhista na CLT. No mesmo diapasão, o art. 2º da Instrução Normativa nº 41
do Colendo TST, in verbis: “O fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a que alude o § 1º do art. 11-A da CLT, desde que feita após 11
de novembro de 2017”. São relevantes, ainda, as disposições da Regulamentação nº 3, de 24 de
julho de 2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que determinam os procedimentos a serem observados em relação à prescrição intercorrente no âmbito da Justiça do Trabalho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de petição oriundos do d. Juízo da
19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em que figura, como Agravante, Lidiane Mota Pereira e,
como Agravados, Fabpromo Serviços Temporários Ltda., Gilson Moraes de Castro e Devanilson
Miquelin Castanhari.
RELATÓRIO
Lidiane Mota Pereira interpõe o agravo de petição de ID.984a0a0, inconformado com a r. decisão do d. Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, ID. 964e573, prolatada pela MM. Juíza
Isabella Silveira Bartoschik, que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução dos créditos deferidos na ação que movida contra Fabpromo Serviços Temporários Ltda., Gilson Moraes
de Castro e Devanilson Miquelin Castanhari.
Os Executados, embora intimados, não apresentaram a contraminuta (ID. fb29c80 e seguintes).
Dispensada a manifestação da d. Procuradoria Regional do Trabalho, conforme art. 36 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.
É o relatório.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Conheço do agravo de petição interposto, porque preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.
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JUÍZO DE MÉRITO
A Exequente pretende a reforma da r. decisão do d. Juízo de origem, que declarou a prescrição
intercorrente. Sustenta a ausência dos pressupostos necessários para tanto, considerando que o
Exequente utilizou as ferramentas que estavam ao seu alcance para dar efetividade à execução.
Assiste razão à Agravante, permissa venia.
Como é sabido, a execução de título judicial trabalhista deve ser promovida de ofício pela Justiça do Trabalho, nos termos do parágrafo único do art. 876 da CLT, bem como do art. 878 da CLT,
em qualquer hipótese, no período anterior à edição da Lei nº 13.467/2017, a partir da qual a iniciativa oficial foi reservada apenas às hipóteses em que as partes não se encontram assistidas por
advogados, conforme nova redação do art. 878 da CLT, pela Lei nº 13.467/2017.
Assim, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, ou seja, antes de 11/11/2017, a execução forçada de título judicial independia da iniciativa do credor, sendo dever do Juízo, abrangida a prática
dos atos necessários e úteis à entrega da tutela jurídica reconhecida no título exequendo.
Portanto, para fins de prescrição, por falta de iniciativa do credor, representado por advogado,
somente se pode cogitar em inércia a partir de 11/11/2017, data a partir da qual também se pode
aplicar o instituto da prescrição intercorrente, previsto no art. 11-A da CLT e instituído pela Lei nº
13.467/2017.
No mesmo diapasão, o art. 2º da Instrução Normativa nº 41/2018 do Colendo TST, in verbis: “O
fluxo da prescrição intercorrente conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a
que alude o § 1º do art. 11-A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017”.
São relevantes, ainda, as disposições da Regulamentação nº 3,de 24 de julho de 2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que determinam os procedimentos a serem observados em
relação à prescrição intercorrente no âmbito da Justiça do Trabalho. Por sua relevância, transcrevo
a integralidade dos artigos da referida Regulamentação:
“Art. 1º A prescrição intercorrente prevista no art. 11-A da CLT somente deverá ser
reconhecida após expressa intimação do exequente para cumprimento de determinação
judicial no curso da execução.
Art. 2º O juiz ou relator indicará, com precisão, qual a determinação deverá ser cumprida pelo exequente, com expressa cominação das consequências do descumprimento.
Art. 3º O fluxo da prescrição intercorrente contar-se-á a partir do descumprimento da
determinação judicial, desde que expedida após 11 de novembro de 2017 (art. 2º da IN-TST
nº 41/2018).
Art. 4º Antes de decidir sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o juizou o relator deverá conceder prazo à parte interessada para se manifestar sobre o tema, nos termos
dos arts. 9º, 10 e 921, § 5º, do Código de Processo Civil (art. 4º da IN-TST nº 39/2016, e art.
21 da IN-TST nº 41/2018).
Art. 5º Não correrá o prazo de prescrição intercorrente nas hipóteses em que não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, devendo
o juiz, nesses casos, suspender o processo (art. 40 da Lei nº 6.830/80).
§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, os autos poderão ser remetidos ao arquivo
provisório (art. 85 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho), assegurando-se ao credor o desarquivamento oportuno com vistas a dar seguimento à execução (§ 3º do art. 40 da Lei nº 6.830/80).
§ 2º Decidindo o juízo da execução pelo arquivamento definitivo do feito, expedirá
Certidão de Crédito Trabalhista, sem extinção da execução (arts. 86 e 87 da Consolidação
dos Provimentos da CGJT).
§ 3º Não se determinará o arquivamento dos autos, provisório ou definitivo, antes da
realização dos atos de Pesquisa Patrimonial, com uso dos sistemas eletrônicos, como o
BACENJUD, o INFOJUD, o RENAJUD e o SIMBA, dentre outros disponíveis aos órgãos do
Poder Judiciário; e da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade reclamada,
quando pertinente.
§ 4º Antes do arquivamento, provisório ou definitivo, o juízo da execução determinará
a inclusão do nome do(s) executado(s) no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas –
BNDT e nos cadastros de inadimplentes, e promoverá o protesto extrajudicial da decisão
judicial, observado o disposto no art. 883-A da CLT e o art. 15 da IN-TST nº 41/2018.
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§ 5º Uma vez incluído(s) o(s) nome(s) do(s) executado(s) no BNDT e nos cadastros de
inadimplentes, sua exclusão só ocorrerá em caso de extinção da execução, conforme as
hipóteses do art. 86 da Consolidação dos Provimentos da CGJT.
Art. 6º Reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos desta Recomendação, será
promovida a extinção da execução, consoante dispõe o art. 924, V, do CPC (art. 21, da IN
-TST nº 41/2018).
Art. 7º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação”.
A inexistência de bens penhoráveis não ocorre por culpa do credor e mesmo diante da realização de todas as diligências judiciais para a localização de bens a serem constritos, isso não pode
atrair a incidência da prescrição intercorrente, porque tais diligências apenas atestam o estado de
insolvência do executado e a permanência desta situação, durante o prazo prescricional, não pode
acarretar a prescrição da dívida, pela simples constatação de que quaisquer atos judiciais, ainda
que fossem de iniciativa exclusiva do credor, seriam inúteis para afastar a situação de insolvência,
cuja existência é o que de fato impede o gozo ou a apropriação do direito.
Note-se que a inadimplência na entrega da tutela jurídica, por falta de localização de bens
penhoráveis, verificada nos autos, não equivale àquela que decorre da falta de ação necessária à
consumação da prescrição antes do ingresso da ação, quando o credor possui à sua disposição os
meios para interromper a fluência do prazo prescricional, como ocorre com o ajuizamento da ação.
Diante da não localização de bens penhoráveis, a inadimplência do direito persiste por fatos
alheios à vontade do credor e, se realmente não há bens exequíveis, nada poderá fazer o credor
para afastar esta situação, a não ser esperar o ingresso de bens no patrimonial do devedor.
Portanto, não havendo bens penhoráveis, não há como exigir do credor a reiteração de atos
processuais para se evitar a prescrição intercorrente, porque, se a prescrição decorre da inércia
voluntária, quando o titular tem à sua disposição os meios para fazer valer o direito, no curso da
execução, a prescrição somente poderia atuar quando houvesse meios para a satisfação da dívida
e isso dependesse de ação do credor.
Caso iniciada a execução e não localizados bens penhoráveis, a contagem de prazo prescricional somente fluiria após o credor tomar ciência da alteração patrimonial do devedor e deixasse
de promover o prosseguimento da execução forçada no prazo prescricional, isso se a promoção da
execução fosse atribuição exclusiva do credor, o que não ocorre na Justiça do Trabalho, antes da
vigência da Lei nº 13.467/2017.
Por tais razões, entendo, data venia, que antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, deve subsistir
o entendimento consagrado na Súmula 114 do Colendo TST, in verbis: “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. É inaplicável na Justiça do Trabalho a
prescrição intercorrente. Histórico: Redação original -RA 116/1980, DJ 03.11.1980”.
Portanto, se há o manejo da execução, com a realização de atos necessários à localização do
devedor e de bens penhoráveis e ainda assim não se atinge a finalidade perseguida na ação, por fatos alheios à vontade do credor, conforme análise do próprio conteúdo da r. decisão agravada, não
há como reconhecer que a dívida não foi satisfeita por inércia da parte interessada.
Assim, em se tratando de execução que deve ser promovida de ofício pela Justiça do Trabalho
até 10/11/2017, sequer se podem imputar ao credor trabalhista, pois como já mencionado acima,
não se verificam atos de abandono da causa, até então.
Na hipótese vertente, foram realizadas diligências processuais destinadas à localização de bens
penhoráveis, remetendo-se o processo ao arquivo provisório, após constatação da sua ausência.
Nesse passo, se, de fato, é a situação de insolvência dos devedores que impede a realização do
direito, isso, data venia, não é razão jurídica ou social, para se negar ao credor, ainda mais pela via
da prescrição, a possibilidade de, em algum momento, fazer valer a tutela jurídica em execução.
Além disso, verifica-se que não foi observada pelo d. Juízo a quo a determinação contida no
art. 4º da supracitada Recomendação GCGJT nº 3/2018,segundo o qual, “Antes de decidir sobre a
ocorrência da prescrição intercorrente, o juiz ou o relator deverá conceder prazo à parte interessada para se manifestar sobre o tema, nos termos dos arts. 9º, 10 e 921, § 5º, do Código de Processo
Civil (art. 4º da IN-TST n.º39/2016, e art. 21 da IN-TST nº 41/2018)”.
Também não foram adotados todos os procedimentos especificados no art. 5º da Recomendação GCGJT nº 3/2018.
Destarte, incabível cogitar em fluência de prazo de prescrição intercorrente.
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Assim, dou provimento ao agravo para, afastando a incidência da prescrição intercorrente declarada, determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento regular da execução,
adotando-se o procedimento especificado nos arts. 4º e 5º da Regulamentação nº 3, de 24 de julho
de 2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.
Ressalte-se que o entendimento esposado não viola as Súmulas150 e 327/STF ou o art. 40, §4º,
da Lei nº 6.830/80.
CONCLUSÃO
Conheço do agravo de petição interposto pela Exequente e, no mérito, dou-lhe provimento
para, afastando a incidência da prescrição intercorrente declarada, determinar o retorno dos autos
à origem, para o prosseguimento regular da execução,adotando-se o procedimento especificado
nos arts. 4º e 5º da Regulamentação nº 3, de 24 de julho de 2018, da Corregedoria Geral da Justiça
do Trabalho.
Custas no importe de R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), pelos Executados, nos termos do inciso IV do art. 789-A da CLT.
Fundamentos pelos quais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Virtual da Primeira Turma, julgou o presente processo e, preliminarmente, à unanimidade,
conheceu do agravo de petição interposto pela Exequente; no mérito, sem divergência, deu-lhe
provimento para, afastando a incidência da prescrição intercorrente declarada, determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento regular da execução, adotando-se o procedimento
especificado nos arts. 4º e 5º da Regulamentação nº 3, de 24 de julho de 2018, da Corregedoria Geral
da Justiça do Trabalho. Custas no importe de R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), pelos Executados, nos termos do inciso IV do art. 789-A da CLT.
Tomaram parte no julgamento os Exmos.: Juíza Ângela Castilho Rogêdo Ribeiro (Relatora), Desembargador Emerson José Alves Lage (Presidente) e Desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini.
Ausente, em virtude de gozo de férias regimentais, o Exmo. Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, sendo convocada para substituí-lo, a Exma. Juíza Ângela Castilho Rogêdo Ribeiro.
Participou do julgamento, o Exmo. representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Helder Santos Amorim.
Julgamento realizado em Sessão virtual iniciada à 0h do dia 16 de novembro de 2021 e encerrada às 23h59 do dia 18 de novembro de 2021, em cumprimento à Resolução TRT3 – GP N. 139, de
7 de abril de 2020 (*Republicada para inserir as alterações introduzidas pela Resolução GP nº 140,
de 27 de abril de 2020, em vigor em 4 de maio de 2020).
Angela Castilho Rogedo Ribeiro
Juíza Convocada Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Administração pública
PROCESSO nº 0000714-10.2020.5.11.0007 (ROT)
Recorrente: Estado do Amazonas
Recorridas: Nataliana Cavalcante de Oliveira; Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda.-EPP
Relator: José Dantas de Góes
Rito: Ordinário
EMENTA
MULTA ART. 467 DA CLT. CONTESTAÇÃO PELO LITISCONSORTE. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. Tendo o Litisconsorte apresentado defesa escrita e comparecido à audiên-
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cia inaugural, torna-se indevida a incidência da multa do art. 467, da CLT, vez que controvertidas as parcelas postuladas, com esteio no art. 844, § 4º, I, da CLT, já com a novel redação
vigente à época da assentada. SALÁRIOS INADIMPLIDOS. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. No caso dos autos, comprovada a efetiva prestação de serviços durante o período pleiteado e diante da alegação, da parte autora, de que a Ré não teria quitado alguns meses de
salários atrasados, caberia à Reclamada comprovar o efetivo pagamento das verbas, ônus do
qual não se desincumbiu. CONCESSÃO DO VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao
empregador o ônus de provar que o empregado não manifestou interesse no recebimento do
vale-transporte, e não o contrário, conforme disposição da Súmula 460 do C.TST. Assim, deve-se exigir provas do empregador de que tenha sido desonerado pelo empregado do dever de
pagar o vale-transporte, o que não ocorreu no caso.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O atraso no pagamento de salário compromete a regularidade das obrigações da trabalhadora, sem falar no
seu sustento e de sua família, criando um estado de permanente apreensão e angústia, de
forma a configurar o dano moral. No caso dos autos, restou configurada a mencionada mora
do empregador, fazendo jus, a Autora, ao pagamento de indenização por danos morais. O
arbitramento desta deve ser pautado com equilíbrio e ponderação, sem constituir acréscimo
patrimonial. Assim, entende-se como razoável o quantum indenizatório fixado no 1º grau
de R$ 2.000,00, valor este em consonância, ainda, com outras decisões desse colegiado. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ART. 71 DA
LEI 8.666/93. SÚMULA Nº 331/TST. CULPA. SÚMULA Nº 16 DO TRT-11. Nos casos de terceirização lícita, agindo o tomador do serviço com culpa in vigilando ao não exercer sobre a
contratada a fiscalização imposta nos arts. 58, inc. III, e 67, § 1º, da Lei n° 8.666/93, sobretudo quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos que lhe prestavam serviço, responde de forma subsidiária. A constitucionalidade do art. 71, § 1º, da referida lei, declarada
pelo STF na ADC nº 16, não afastou este entendimento, consubstanciado na Súmula nº 331
do TST. A decisão do STF que considerou constitucional o art. 71 da Lei nº 8.666/93 não isenta o Ente Público de responsabilidade pelo inadimplemento de verbas trabalhistas dos prestadores de serviço, mas apenas afasta a possibilidade de que o juiz trabalhista decida pela
aplicação da Súmula nº 331, inciso V, do TST, alegando a inconstitucionalidade daquele
dispositivo. Desta forma, o Poder Público poderá ser responsabilizado subsidiariamente pela
inadimplência de todas as verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada aos trabalhadores utilizados na terceirização da mão de obra, quando restar comprovado que não
cumpriu com seu dever de vigilância do contrato de prestação de serviços, nos termos da
Súmula nº 331 do TST. Neste tocante, o ônus da prova da fiscalização incumbe à Administração Pública, em razão da impossibilidade de produção, pela parte autora, de prova de fato
negativo (art. 373, § 2º, do CPC), do qual o Ente Público não se desincumbiu, in casu. Este
Regional, inclusive, já pacificou o entendimento, por meio da edição da Súmula nº 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. FGTS E MULTA DO
ARTIGO 477 DA CLT. A responsabilidade subsidiária reconhecida em desfavor do Recorrente
alcança o pagamento do FGTS e da multa do art. 477 da CLT, que são devidas apenas subsidiariamente, sendo que o responsável principal não se trata de um Ente da Administração
pública direta ou indireta, nos termos do art. 331, IV, TST. Logo, devem ser consideradas
abrangidas as aludidas parcelas na responsabilidade subsidiária atribuída ao Litisconsorte,
uma vez que constituem direito de cunho social e trabalhista da Autora, associados à concepção de inobservância do dever do contratante de zelar pelos direitos trabalhistas devidos
aos empregados da prestadora de serviços. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 13.467/2017.
PERCENTUAL. DECISÃO VINCULANTE DO STF. ADIN Nº 5.766. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ARTIGO 791-A DA CLT. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA Em razão das alterações trazidas pela Reforma Trabalhista a respeito de honorários advocatícios, o art. 791-A estabelece
que o pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, fixados entre o
mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. In casu, a despeito de a ação ter sido ajuizada sob
a égide da nova Lei nº 13.467/2017, sendo cabível o deferimento de honorários advocatícios,
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ante a reforma da sentença primária somente quanto à multa do art. 467 da CLT, a qual não
acarreta sucumbência da obreira, mas trata-se de mera expectativa de direito, cuja aplicabilidade pressupõe conduta processual da Reclamada desvinculada da vontade autoral, não
há que se falar em sucumbência recíproca. Além disso, ainda que assim não fosse, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em condenação da obreira ao pagamento da verba honorária, considerando a decisão do STF, proferida
no julgamento da ADIN nº 5.766, que declarou a inconstitucionalidade do § 4º do artigo 791
– A da CLT, no sentido de isentar o trabalhador do pagamento da verba honorária, quando
beneficiário da gratuidade de justiça, o que é o caso dos autos. Por outro lado, dada a natureza de pedido implícito dos honorários, entende-se que o juízo a quo não observou atentamente os parâmetros norteadores para fixação da parcela devida ao patrono da Reclamante,
impondo-se a redução do percentual de 10% para 5%. No mais, nos termos do art. 87, § 2° do
CPC, de aplicabilidade subsidiária ao processo trabalhista, a responsabilidade da Litisconsorte em relação ao pagamento da verba honorária se dá deforma solidária, não havendo o
que se falar, no ponto, em responsabilidade subsidiária. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA CAUTELAR EM ADC 58/59. DECISÃO STF. IPCA-E NA FASE PRÉ-JUDICIAL.
TAXA SELIC (ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL) A PARTIR DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA
EQUIVALENTES À TR NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO TST. Em julgamento
dos Embargos de Declaração, apresentados no Recurso Extraordinário – RE nº 870.947, o STF
rejeitou a modulação dos efeitos da decisão, afastando a aplicação da TR como índice de
atualização monetária dos créditos trabalhistas, inclusive em relação ao período anterior a
24/03/2015, conforme havia sido fixado pelo Egrégio TRT da 11ª Região, nos autos do IUJ nº
0000091-69.2017.5.11.0000. Todavia, com o deferimento de Medida Cautelar nas ADCs 58 e
59, em que foi determinada a suspensão dos processos que envolvam a aplicação dos arts.
879, § 7º e 899, § 4º da CLT, a discussão a respeito da temática sofreu novas alterações, restando decidido pelo Ministro Relator, em decisão de Agravo Regimental, a manutenção do regular andamento dos processos, salvo com relação à parte controvertida, acerca da incidência
do índice de correção monetária, que deveria aguardar o julgamento das Ações Declaratórias pela Suprema Corte. Nesse sentido, no dia 18/12/2020, em Sessão do Tribunal Pleno, foi
proferida decisão da ADC, na qual restou determinada a incidência do IPCA-E na fase préjudicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), para os
juros e a correção monetária. Todavia, em julgamento dos Embargos de Declaração, interposto pela AGU, a Suprema Corte voltou a se manifestar, determinando o saneamento de
erro material, existente na decisão, de modo a estabelecer que a incidência do IPCA-E, na
fase pré-judicial, ocorra a partir do ajuizamento da ação e não da citação. Outrossim, o colendo TST, esclarecendo a decisão do STF, firmou entendimento de que, na fase pré-judicial,
além da aplicação do IPCA, também incidem juros de mora equivalentes à TR. Logo, impõese, nos termos do art. 1.040 do CPC e do entendimento do TST, determinar a aplicação da tese
vinculante do STF fixada na ADC 58, no sentido da incidência do IPCA-E mais juros pela TR
acumulada na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa
SELIC (art. 406 do Código Civil), que já inclui os juros de mora e a correção monetária. Recurso Ordinário do Litisconsorte Conhecido e Parcialmente Provido.
RELATÓRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Ordinário, oriundos da MM. 7ª Vara do
Trabalho de Manaus, em que são partes, como Recorrente, o Litisconsorte Estado do Amazonas e,
como Recorridas, a Reclamante Nataliana Cavalcante de Oliveira e a Reclamada Norte Comercial
Distribuidora de Medicamentos Ltda-EPP.
A Reclamante ajuizou ação trabalhista, em 24/09/2020 (ID. eced5e7), alegando ter sido contratada pela Reclamada, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, para prestar serviços, em prol
do Litisconsorte, nas dependências do Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de
Araújo, no período de 12/02/2020 a 22/08/2020, mediante remuneração de R$ 1.675,29. Aduziu que
não recebeu os salários dos meses de maio, junho e julho, bem como não foram quitadas as verbas rescisórias quando da sua demissão sem justa causa, tampouco providenciada a baixa na sua
CTPS. À vista disso, requereu o pagamento de aviso prévio, saldo salarial, multas do art. 467 e art.
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477 da CLT, 13° salário proporcional, férias proporcionais +1/3, salários de maio, junho e julho, vale
transporte, FGTS (8% +40%), indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 e liberação
das guias do seguro-desemprego, sob pena de indenização substitutiva. Pugnou, também, pela
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e fixação de honorários advocatícios.
O Litisconsorte apresentou contestação em 10/10/2020 (ID. 989085a), sustentando a inexistência de prestação de serviços por parte do Obreiro ao Estado do Amazonas, além de defender a impossibilidade de transferência das obrigações trabalhistas ao Estado, nos termos do art. 71 da Lei
8.666/93 e ADC 16, que tratam da presunção de legalidade dos atos administrativos. Aduziu, ainda,
a ausência de provas da omissão na fiscalização e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Por fim, impugnou especificamente os pleitos exordiais, requerendo a total improcedência do feito.
Notificada via edital, a Reclamada Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda. –
EPP não compareceu à audiência inaugural, sendo decretada a revelia (ID. 9765e0c).
Após regular instrução do feito, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 18aa06b), em 16/08/2021,
julgando procedentes os pedidos da inicial para condenar a Reclamada e, subsidiariamente, o Litisconsorte, ao pagamento de aviso prévio, saldo de salário, 13° salário proporcional, férias proporcionais +1/3, salários dos meses de maio, junho e julho de 2020, FGTS (8% e 40%), multas dos arts.
467 e 477, § 8°, vale-transporte e danos morais, fixados em R$ 2.000,00. Foi determinada, ainda, a
entrega das guias do seguro-desemprego, sob pena de indenização substitutiva, a baixa da CTPS da
obreira, pela Reclamada, bem como deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à Reclamante
e fixados honorários advocatícios, em prol do patrono da Autora, em 10% sobre o valor resultante
da liquidação.
Inconformado, o Estado do Amazonas interpôs Recurso Ordinário (ID. b44fa15), no dia
15/09/2021, através do qual pugnou pela reforma da decisão primária, insurgindo-se contra a condenação, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas deferidas, sua abrangência, e quanto à
indenização de danos morais e multas do art. 467 e 477 da CLT, calcando-se no art. 71, § 1º, da Lei
nº 8.666/93, declarado constitucional pelo STF, e na falta de provas que atestem a prestação de serviços em seu favor e a ausência de fiscalização por parte do Estado.
A Reclamante apresentou contrarrazões (ID. 18b4ace) pugnando pelo não provimento do apelo.
Apesar de intimada, a Reclamada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
8D24011.
Em observância à Resolução Administrativa nº 329/2017, deixou-se de remeter os autos ao
Ministério Público do Trabalho para emissão de Parecer (ID. – ff7c75a).
É o RELATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONHECE-SE do Recurso interposto pelo Litisconsorte, considerando o atendimento aos requisitos de admissibilidade recursais.
MÉRITO
RECURSO ORDINÁRIO DO LITISCONSORTE
a) MULTA DO ART. 467 DA CLT. CONTESTAÇÃO PELO LITISCONSORTE. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS.
Sustenta o Ente Público Recorrente (ID. b44fa15 – Pág. 25) a impossibilidade de sua condenação ao pagamento da multa do art. 467 da CLT, alegando que foi instaurada a controvérsia quanto
aos haveres pleiteados pela Autora.
Pois bem.
Nos termos do art. 467 da CLT, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a parte incontroversa das verbas rescisórias quando do comparecimento à Justiça do Trabalho, sob pena de
arcá-las acrescidas de 50%.
No caso em análise, a Reclamada foi considerada revel, ante a sua ausência na audiência inaugural e não juntada de contestação. Todavia, o juízo de piso deixou de observar a previsão do art.
844, § 4º, I, da CLT, introduzida pela Lei 13.467/17, que dispõe:
Art. 844 – O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento
da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão
quanto à matéria de fato.
§ 1º Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando
nova audiência. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

62

ano V - nº 60 - dezembro de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das
custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2oé condição para a propositura de
nova demanda. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 4º A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se: (Incluído pela
Lei nº 13.467, de 2017)
I – havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação; (Incluído pela Lei
nº 13.467, de 2017)
II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
indispensável à prova do ato; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
IV – as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. (grifou-se)
É de se ressaltar, inclusive, que o supramencionado dispositivo se trata de norma exclusivamente processual, pelo que merece aplicação imediata aos processos em curso, máxime em razão de a assentada ter ocorrido em 24/09/2020 (ID. eced5e7), após o início da vigência da Lei nº.
13.467/17.
Por essas razões, devida é a incidência da norma processual em comento, eis que os atos jurídicos processuais são regidos pela lei da época em que ocorreram (tempus regit actum).
Nesse diapasão, ante à apresentação da contestação pelo Ente litisconsorcial, como também
pela sua presença em audiência nesta Especializada, não há que se falar em verbas incontroversas,
o que repele a incidência da multa do art. 467, da CLT. Outrossim, inaplicável o entendimento firmado pelo C.TST na Súmula 69 do TST por idêntica razão.
Destarte, não há fundamento para a condenação da Reclamada e, subsidiariamente, do Litisconsorte ao pagamento da referida multa celetista, pois restarem afastados os efeitos da revelia nos
termos do art. 844, § 4º, I, da CLT.
Ex positis, carece de reforma a sentença no ponto em que deferiu a incidência da multa do art.
467 da CLT, devendo esta ser extirpada da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo do Litisconsorte no ponto, a fim de determinar a
exclusão da condenação ao pagamento da multa do art. 467 da CLT.
b) SALDO DE SALÁRIO. SALÁRIOS INADIMPLIDOS. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Insurge-se o Litisconsorte (ID. b44fa15 – Pág. 27) contra a sentença que julgou procedente o
pleito referente ao pagamento do saldo de salário do mês de agosto de 2020, bem como salários
dos meses de maio, junho e julho de 2020. Alega que sequer restou comprovada pela Reclamante a
prestação do serviço em favor do Litisconsorte.
O Julgador de piso assim fundamentou sua decisão (ID. 18aa06b – Pág. 2/4):
VERBAS RESCISÓRIAS E PENALIDADES
A reclamante alegou na petição inicial que foi contratada pela reclamada no dia
12/02/2020, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, perfazendo jornada de
trabalho em escala de 12x36, das 19:00h-7:00h, com 1 hora de intervalo, e percebia média
remuneratória no valor de R$. 1.675,29. Aduz que fora dispensada sem justo motivo em
22/08/2020, mas até a presente data não recebeu suas verbas rescisórias, bem como os três
últimos salários concernentes aos meses de maio a julho de 2020, nem teve baixa em sua
CTPS. Requer a condenação da reclamada ao pagamento das verbas e salários atrasados,
além do FGTS faltante e guias do seguro-desemprego.
A reclamada é revel, e não juntou nenhum documento nos autos.
Passo a decidir.
Nos termos do art. 464 da CLT, os salários devem ser pagos mediante recibo. Portanto,
é ônus do empregador apresentar em Juízo os recibos com o fim de comprovar os pagamentos efetuados ao longo do contrato, inclusive verbas rescisórias. Diante da ausência de
comprovantes de pagamento nos autos, entendo que não houve o pagamento das verbas
rescisórias da autora e dos salários atrasados.
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Ademais, nos contratos por prazo indeterminado, a parte que sem justo motivo quiser
rescindir o contrato deverá pré-avisar a parte contrária (art. 487, caput, da CLT). A falta de
aviso prévio pelo empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes do
período (art. 487, § 1º, da CLT).
As férias, nos termos do art. 134, da CLT, devem ser concedidas por ato do empregador nos 12 meses subsequentes (período concessivo) à data em que o empregado tiver
adquirido o direito (período aquisitivo). Caso contrário, ensejam o pagamento em dobro
da respectiva remuneração (art. 137, da CLT). Outrossim, o pagamento das férias deve ser
efetuado até 2 dias antes do início do efetivo gozo (art. 145, da CLT), sob consequência de
pagamento em dobro (OJ no 386, da SDI-1, do C. TST).
Contudo, em caso de extinção contratual antes de completado o período aquisitivo, à
exceção da demissão por justa causa, as férias são devidas na proporção de 1/12 (um doze
avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias (art. 147, da CLT).
De igual modo, ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, o trabalhador receberá o décimo terceiro salário de forma proporcional aos meses trabalhados
(fração igual ou superior a 15 dias de trabalho), calculado sobre a remuneração do mês da
rescisão (art. 3º, da Lei nº 4.090/62).
Com relação ao FGTS, é igualmente ônus do empregador demonstrar a regularidade
dos depósitos fundiários, nos termos da recente Súmula nº 461, do C. TST.
Assim, em razão da ausência de comprovante de pagamento, condeno a reclamada ao pagamento das seguintes verbas, calculadas de acordo com o salário da inicial (R$
1.675,29) e observados os limites dos pedidos nela indicados:
a) Aviso Prévio (30 dias)
b) Saldo de salário do mês de agosto/2020- (22 dias);
c) 13º salário proporcional 2019 (07/12)
d) Férias proporcionais 2019/2020 + 1/3 (7/12);
e) Salários dos meses de maio/2020, junho/2020, julho/2020
f ) FGTS 8% dos meses faltantes + 40% sobre todo o período
g) multa do art. 477, § 8º, da CLT, no valor equivalente a um salário da parte reclamante, uma vez que não comprovado o pagamento das verbas rescisórias no prazo legal (art.
477, § 6º, da CLT);
h) multa do art. 467 da CLT, ante a inexistência de controvérsia quanto às verbas rescisórias
Quanto ao FGTS referente ao período laborado, por não ter demonstrado a regularidade dos depósitos, deverá a reclamada apresentar em Juízo (obrigação de fazer), no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, a comprovação do recolhimento
de todos os meses faltantes e sobre as verbas rescisórias, além da multa de 40% por todo o
período, bem como, no mesmo prazo, depositar em Juízo o TRCT e a chave de conectividade, para que o reclamante possa efetuar o saque em sua conta vinculada de FGTS junto à
Caixa Econômica Federal, sem prejuízo da liquidação do pleito.
A reclamada procederá à assinatura de baixa do contrato de trabalho da reclamante
na CTPS da autora, constando o dia 22/09/2020 (considerada a projeção do aviso-prévio).
Para isso, deverá a reclamante depositar sua CTPS no prazo de cinco dias após o trânsito
em julgado, e sucessivamente, também em cinco dias, deverá o reclamado proceder às
anotações referidas na CTPS do autor, sob pena de multa diária no importe de R$ 50,00
(cinquenta reais), com limite de 10 dias, a ser revertida ao reclamante.
Além disso, deverá entregar as guias do seguro-desemprego, no prazo de 5 dias após o
trânsito em julgado, sob pena de pagamento de indenização substitutiva, conforme tabela
do CODEFAT.
Não merece reparo a decisão primária.
De plano, não prospera a alegação do Litisconsorte no que tange à suposta ausência de comprovação da prestação de serviços da Autora em seu favor.
Isso porque a testemunha ouvida em audiência confirmou o labor nas dependências do Hospital Platão Araújo, no período alegado na exordial (ID. – 9765e0c – Pág. 1/2):
APREGOADA A ÚNICA TESTEMUNHA DO(A) RECLAMANTE, COMPARECEU O(A)
SR(A). EMERSON DAS CHAGAS FACANHA, RG nº 1879623-0 SSP /AM, CPF. 807.628.402-
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34, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado na Travessa da
Amizade, n. 04-A, Colônia Antônio Aleixo, Manaus-AM, CEP 69008-075.
AOS COSTUMES DISSE NADA. ADVERTIDA E COMPROMISSADA, DECLAROU A
TESTEMUNHA: que trabalhou para a reclamada de março a agosto de 2020; que trabalhava no hospital Platão Araújo; que trabalhou com a reclamante no Platão Araújo; que
trabalhou com a reclamante no mesmo turno de março a agosto de 2020; que trabalhou na
função de serviços gerais; que teve sua CTPS assinada pela reclamada; que quando começou a trabalhar a reclamante já estava lá; que saiu junto com a reclamante na mesma data.
NADA MAIS FOI PERGUNTADO. (Grifos nossos).
Nos termos do art. 818 da CLT, constitui ônus da Reclamada provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito posto. Nesse diapasão, observa-se que, a despeito da alegação autoral,
de que não teria recebido os salários vindicados, assim como fora dispensada sem justa causa e não
recebeu as verbas rescisórias, nada foi apresentado pela Reclamada, a qual foi declarada revel (ID.
9765e0c), e pelo Litisconsorte para desconstituir tal alegação.
Ademais, a inadimplência da empresa restou sobejamente comprovada, por meio de prova
testemunhal, a qual confirmou os atrasos salariais: “que não recebeu os seus salários e a direção do
hospital estava ciente; que o hospital não fez nada” (ID. 9765e0c – Pág. 2).
Nesses termos, caberia à empresa Ré e ao Litisconsorte a apresentação dos recibos de pagamento, a fim de elidir a responsabilização, os quais não foram apresentados.
Por fim, a questão acerca da responsabilização subsidiária do Litisconsorte quanto ao pagamento das parcelas será objeto de devida apreciação em tópico específico.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo do Litisconsorte neste tocante.
c) CONCESSÃO DO VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA.
Alega o Ente Público, em suma, que o pleito de pagamento de vale-transporte é improcedente
pelo fato de a Reclamante não ter comprovado que requereu a concessão do benefício ou que forneceu as informações necessárias para o recebimento deste (ID. b44fa15 – Pág. 30).
Sem razão.
De plano, vale destacar que ao contrário do alegado pelo Recorrente, cabe ao empregador
o ônus de provar o desinteresse do empregado na percepção do vale-transporte, haja vista que a
interpretação do art. 7º do Decreto 95.427/87, em consonância com o princípio da aptidão para a
prova, “não impõe ao trabalhador o ônus de provar a sua condição de usuário de transporte público,
antes atribui ao empregador o ônus de pré-constituir a prova contrária, por meio dos formulários
usualmente utilizados pelas empresas minimamente organizadas”, conforme disposto pelo Ministro Augusto César Leite de Carvalho, da 6ª Turma do C.TST, nos autos RR – 104-59.2012.5.15.0153
(Data de Julgamento: 22/11/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017).
Inclusive, esse é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por meio da
Súmula 460, a saber:
Súmula 460. Vale-transporte. Ônus da prova.
É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício.
Ora, considerando que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus a contento, ante a sua
revelia, tem-se por devida a parcela, conforme disposto na decisão recorrida.
Por essas razões, nega-se provimento ao apelo nesse ponto.
d) DANOS MORAIS.
O Litisconsorte defende a inexistência de prova nos autos acerca do abalo moral sofrido pela
Reclamante, pugnando pela exclusão da indenização por danos morais (ID. b44fa15 – Pág. 25).
No aspecto, o Julgador de piso assim decidiu (ID. 18aa06b – Pág. 4 e ss.):
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
A reclamante defende fazer jus à indenização por dano moral, tendo em vista a conduta da reclamada de não pagar seus salários.
É propício transcrever as observações feitas por Sérgio Cavalieri Filho a respeito da conceituação do dano moral. Para doutrinador, o dano moral, à luz da Constituição Federal,

www.zkeditora.com

65

ACÓRDÃOS NA ÍNTEGRA
pode ser conceituado por dois aspectos. Em sentido estrito o dano moral é violação do direito à dignidade, ao passo que em sentido amplo é violação dos direitos da personalidade.
“À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos
distintos. Em sentido estrito, dano moral é violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena
reparação do dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser
examinado o dano moral, que já começou a ser assimilado pelo Judiciário, conforme se
constata do aresto a seguir transcrito: ‘Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a
honra, constitui dano moral e é por isso indenizável. Valores como a liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a realidade axiológica
a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige compensação indenizatória’
(Ap. Cível 40.541, reI. Des. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719).
(...) É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que
deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos
dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar de dano moral. Essa
constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem
existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente. Os direitos da personalidade, entretanto, englobam outros aspectos da pessoa humana que não estão diretamente
vinculados à sua dignidade. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direitos da
personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações,
hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais.
(...). Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos – os complexos de ordem ética – razão pela qual
revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não (DE LIMA, Fábiopatrimonial, como
ocorre no Direito Português. Caetano Freitas. Dano Moral: Um estudo sobre a sua conceituação.
Conteúdo Jurídico. Disponível em: . Acesso em 15.12.2020).
Ora, a Jurisprudência alinhou-se no sentido de ser indevida a indenização por danos morais
em razão da ausência dos depósitos do FGTS e do atraso /não pagamento de verbas rescisórias,
porquanto tais violações contratuais seriam reparadas por penalidades próprias da CLT (Multas
dos artigos 467 e 477). Por tais motivos apontados, seria indevida a indenização. Ocorre que também consta na causa de pedir a ausência de pagamento de salários ao longo de mais de três meses
inteiros. Importante que se defina a causa de pedir: retenção salarial de mais de três meses. Não se
trata de atraso de pagamento de salário, mas sim de sua absoluta ausência de pagamento.
A empregada oferece sua força de trabalho e, em troca, espera receber seus salários, fundamentais para a sua sobrevivência, de nítido caráter alimentar conforme dicção da CRFB/88.
Por certo que, se por mais de três longos meses a reclamante não recebeu seus salários também
é possível concluir que, pelo mesmo período, ficou impedida de arcar com os custos básicos de sua
vida, o que sequer é necessário de comprovar nos autos, já que é de conhecimento notório e geral
que as contas domésticas vencem mês a mês, não sendo razoável concluir pelo não recebimento de
salários por mais de três meses sem qualquer abalo. Presume-se a aflição e angústia do trabalhador.
O salário é a fonte alimentar básica, subsistência do trabalhador brasileiro, sendo a principal
obrigação do empregador no contrato de emprego, razão pela qual é possível realizar um distinguishing, com o fim de concluir que o NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR MAIS DE TRÊS MESES SEGUIDOS configura hipótese de dano moral dispensando a comprovação de prejuízo in re
ipsa, dispensando comprovação de prejuízo.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo TST. Ressalto que embora os julgados façam referência ao atraso salarial contumaz, a mesma razão de decidir se aplica ao caso concreto, já que, se
o atraso salarial gera dano moral, com muito mais razão há dano moral na completa ausência de
pagamento:
Dano moral. Atraso reiterado no pagamento de salários. Indenização devida. Dano in re ipsa.
O atraso reiterado no pagamento dos salários configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se
a lesão ao direito de personalidade do trabalhador, pois gera estado permanente de apreensão no
empregado, que se vê impossibilitado de honrar seus compromissos financeiros e de prover suas
necessidades básicas. No caso concreto, o reclamante teve seus salários atrasados por cinco ou
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seis meses, período em que também não recebeu vale alimentação nem vale-transporte. Ademais,
por ocasião de sua dispensa, não recebeu as verbas rescisórias devidas. Assim, por unanimidade,
a SBDI-I, conheceu dos embargos interpostos pelo reclamante, por divergência jurisprudencial, e,
no mérito, por maioria, deu lhes provimento para restabelecer o acórdão do Regional, o qual manteve a sentença que condenou os reclamados ao pagamento de indenização por dando morais.
Ressalvou a fundamentação o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Vencidos os Ministros Renato de
Lacerda Paiva, Ives Gandra Martins Filho e Guilherme Augusto Caputo Bastos. TST-E-RR-57790083.2009.5.09.0010, SBDI-I, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, 9.10.2014. (Informativo TST nº 91).
O arbitramento da indenização deve considerar a dimensão dos prejuízos sofridos, a necessidade do ofendido, a capacidade patrimonial do ofensor, o sentido pedagógico e compensatório da
indenização e, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve,
pois, corresponder à justa reparação do dano, sem implicar em excessiva punição para o ofensor ou
enriquecimento para o ofendido, sem que possa, ainda, redundar na inexequibilidade da medida.
Assim, julgo parcialmente procedente o pedido e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00, sendo certo que tal valor é o que melhor se
coaduna com os critérios apontados acima, sem descurar de que o reclamante passou mais de três
meses sem salário e sem o pagamento das verbas rescisórias.
Pois bem.
Inicialmente, mister se faz tecer breves considerações acerca da indenização por danos morais
ocorridos no ambiente de trabalho.
A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso V, assim preleciona: “é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.
Assim, no que diz respeito à natureza das lesões passíveis de indenização, hoje não mais subsistem
dúvidas quanto à plena reparabilidade de toda e qualquer espécie de dano havido, seja de natureza
patrimonial ou moral.
Insta esclarecer que, para a caracterização da existência de dano moral, é necessário o estabelecimento do nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo agente e os fatos narrados pelo autor,
bem como, deve ser demonstrada a extensão da lesão sofrida, até porque, será o parâmetro para
fixação da indenização na hipótese de condenação.
Levando-se em consideração que o texto constitucional admite a qualquer pessoa indenização moral, independentemente da indenização material, cabe ao trabalhador reclamar por dano
moral em razão das relações de trabalho.
CF, art. 5º, inciso X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Segundo ensinamento de José Aguiar Dias “não é o dinheiro e nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral
uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”. Conclui: “consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor
sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano”.
(in Da Responsabilidade Civil, 9ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1994, V. 2, p.730).
No entanto, a despeito de a prova da existência do dano moral incumbir à parte que faz a
alegação da concorrência desse dano, nos termos do artigo 818 da CLT, no presente caso, tal prova
é desnecessária, pois, a situação pela qual passou a Autora, por si só, já é suficiente para provar o
abalo emocional por ela sofrido.
Neste sentido, é pacífico o entendimento nas cortes trabalhistas de que o atraso contumaz no
pagamento do salário gera abalo moral a ser reparado, pois a demora no recebimento dos provimentos pelo empregado, logicamente, acaba provocando a mora no adimplemento de suas despesas mensais, não sendo necessárias provas destes fatos, já que são de conclusão óbvia para o mais
comum dos homens.
Ou seja, o atraso no pagamento de salários compromete a regularidade das obrigações do
trabalhador, sem falar no seu próprio sustento e de sua família, criando um estado de permanente
apreensão e angústia, o que, por óbvio, compromete toda a vida do empregado.
A seguir são colacionados julgados neste sentido:
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO PUBLICADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO
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DOS SALÁRIOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. O atraso reiterado no adimplemento
das verbas salariais acarreta dificuldades financeiras e sofrimento psíquico ao trabalhador, de forma a configurar o dano moral. No caso, conforme o quadro fático delineado
no acórdão regional, o Reclamado, descumprindo acordo judicial anteriormente firmado, em que pactuado o pagamento tempestivo da remuneração obreira (até o 5º dia útil
do mês subsequente), continuou efetivando o pagamento dos salários com atraso, resultando em lesão ao patrimônio moral do Reclamante. Precedentes da SBDI-1. Recurso
de revista conhecido e provido. ( RR – 2048-26.2013.5.22.0102, Relator Ministro: Douglas
Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 11/05/2016, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT
13/05/2016)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS.
CONTUMÁCIA. FATOS E PROVAS. 1. Segundo o reiterado entendimento jurisprudencial
desta Corte superior, a mora contumaz no pagamento dos salários – ou o atraso reiterado, que se prolonga demasiadamente no tempo, produzindo efeitos equivalentes – não
atinge apenas a esfera patrimonial do empregado, diante do comprometimento da sua
subsistência e de sua família, ficando o obreiro também impedido de contrair obrigações
financeiras com terceiros e de honrá-las no prazo avençado. Logo, independentemente
da configuração do dolo do empregador em promover o atraso nos salários, a contumácia
é suficiente para autorizar o deferimento do pedido de indenização, inclusive, por danos
morais. 2. Ocorre que, no caso dos autos, não há, na decisão recorrida, premissas fáticas
suficientes para se concluir pela existência da aludida contumácia e, considerando o fato
de que a reclamante se limita a alegar que o atraso no pagamento dos salários é suficiente
para demonstrar a existência de prejuízos, não há como reconhecer vulnerados os ditames
dos artigos 5º, incisos V e X, da Constituição da República e 186 e 927 do Código Civil, bem
assim o alegado dissenso pretoriano, na medida em que a pretensão recursal implica o
inevitável revolvimento do substrato fático-probatório contido nos autos – procedimento
vedado no exame de recursos de natureza extraordinária, consoante expresso no texto da
Súmula nº 126 desta Corte superior. 3. Recurso de Revista não conhecido. ( RR – 126245.2011.5.04.0201, Relator Desembargador Convocado: Marcelo Lamego Pertence, Data de
Julgamento: 11/05/2016, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/05/2016)
Tal fato acarreta repercussão negativa na esfera íntima do trabalhador, constrangimento e vexame nos meios familiar e social, suficientes para configurar abalo psicológico
no sentimento de dignidade própria, bem como, de reputação pessoal e profissional, exsurgindo desse contexto lesão moral passível de ser indenizada.
É certo que em demandas anteriores, nas quais a mora no pagamento das verbas rescisórias
se mostrava insignificante, este Relator adotou o mesmo entendimento, no sentido de que o inadimplemento contratual do empregador causaria mero aborrecimento para o empregado e não
automaticamente dano moral.
Ocorre, no entanto, que a demanda em análise versa sobre um incontroverso e inaceitável
atraso no pagamentos dos salários da Reclamante, fato este que, longe de configurar meros dissabores, certamente geraram, e ainda geram, abalo psíquico passível de indenização.
Desse modo, uma vez constatado que a obreira sofreu dano moral em virtude de conduta ilícita atribuível ao empregador – em razão da mora salarial e das verbas rescisórias -, tem-se por
presentes os pressupostos da responsabilização civil.
Em relação ao quantum deferido, cumpre destacar que a Lei nº 13.467/2017 introduziu profundas alterações na CLT, estabelecendo, entre outras coisas, parâmetros e tetos a serem observados pelo magistrado na fixação do valor da indenização por danos morais (art. 223-G, da CLT),
limitando, assim, a atuação jurisdicional.
Não obstante, é de se ressaltar que tais normas possuem viés material-processual e não apenas processual, na medida em que, além de interferirem na condução do processo, afetam diretamente o direito substantivo da parte.
Assim, não se tratando de normas exclusivamente processuais, não há como estipular que os
parâmetros estabelecidos pela Lei nº 13.467/2017 mereçam aplicação irrestrita e imediata a todos
os processos em curso, vez que necessário se faz resguardar as situações jurídicas consolidadas sob
a vigência da lei revogada, tudo em atenção ao princípio da segurança jurídica.
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Ademais, o art. 14, do CPC/2015, determina que tal cuidado seja tomado inclusive no caso de
normas exclusivamente processuais, nos seguintes termos:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
No ponto, é de se notar, igualmente, que a Medida Provisória nº 808 de 14 de novembro de
2017, que instituiu modificações na Lei nº 13.467/2017, acerca dos parâmetros para fixação do
quantum indenizatório do dano moral, perdeu sua vigência na data de 23/04/2018, de acordo com
a disciplina do art. 62, §§ 3º e 7º, da Constituição da República, somente regendo os atos praticados
durante este lapso (art. 62, § 11, da CF/88), não incidindo no caso em apreço, portanto.
Ressalte-se que o dispositivo transcrito resguarda, também, os atos processuais já praticados.
Logo, considerando que o pleito indenizatório foi deferido na sentença, que foi proferida em
24/09/2020, data posterior ao início da vigência da nova lei, devem ser utilizados os parâmetros
estabelecidos pela Lei atualmente em vigor para o cálculo da parcela, em virtude da aplicação imediata da norma para os atos praticados sob sua vigência.
Assim dispõe a redação do dispositivo:
Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:
I – a natureza do bem jurídico tutelado;
II – a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III – a possibilidade de superação física ou psicológica;
IV – os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;
V – a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
VI – as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;
VII – o grau de dolo ou culpa;
VIII – a ocorrência de retratação espontânea;
IX – o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
X – o perdão, tácito ou expresso;
XI – a situação social e econômica das partes envolvidas;
XII – o grau de publicidade da ofensa.
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um
dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação: (Incluído pela Lei
nº 13.467, de 2017)
I – ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
II – ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
III – ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
IV – ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do
ofendido. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 2º Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos
mesmos parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 3º Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da
indenização. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
Dessa forma, na fixação do quantum reparatório, deve ser analisada a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento da vítima, a extensão e a duração do dano, a situação
econômica do lesionado, a capacidade reparatória e o grau de culpa do causador do dano, além de
obedecer a critérios de prudência e equilíbrio sem constituir acréscimo patrimonial.
Não menos importante, o montante fixado deverá observar o princípio da razoabilidade, conforme bem adverte Mauro Schiavi, in Ações de Reparação por Danos Morais Decorrentes da Relação de Trabalho, São Paulo: LTr, 2007, págs. 229/230:
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(...) o quantum da reparação deve estar balizado nos seguintes critérios: a) reconhecer que o dano moral não pode ser valorado economicamente; b) valorar o dano no caso
concreto, segundo as características de tempo e lugar onde ocorreu; c) analisar o perfil da
vítima e do ofensor; d) analisar se a conduta do ofensor foi dolosa ou culposa, bem como a
intensidade da culpa; e) considerar não só os danos atuais, mas também os prejuízos futuros, como a perda de uma chance; f) guiar-se o juiz pela razoabilidade, equidade e justiça;
g) considerar a efetiva proteção à dignidade da pessoa humana; h) considerar o tempo de
serviço do trabalhador, sua remuneração; i) atender à função social do contrato de trabalho, da propriedade e função social da empresa; j) inibir que o ilícito se repita; l) chegar ao
acertamento mais próximo da reparação, mesmo sabendo que é impossível conhecer a
dimensão do dano. Por isso deve apreciar não só os danos atuais como os futuros (perda
de uma chance); m) considerar a situação econômica do País e o custo de vida da região
em que reside o lesado.
(...)
Por fim, deve-se destacar que os juízes hão de agir com extremo comedimento para
que o Judiciário não se transforme, como nos Estados Unidos, num desaguadouro de
aventuras judiciais à busca de uma sorte grande fabricada por meio dos chamados punitive damages e suas exacerbantes polpudas e excêntricas indenizações.
Assim, considerando todas as variantes, entende-se pelo enquadramento da ofensa como de
natureza leve, nos termos do inciso I do § 1º do art. 223-G da CLT, razão pela qual a indenização
deverá observar o teto de até três vezes o valor do último salário da Reclamante, no importe de R$
1.675,29 (não controvertido nos autos).
Logo, em atendimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa, já
que, se por um lado, a moral de nenhuma pessoa é mensurável, por outro, o valor da indenização
não pode ocasionar grande prejuízo financeiro à Reclamada, a ponto de colocar em risco a ordem
social, apesar de precisar possuir efeitos pedagógicos, com amparo no que dispõe os arts. 223-G da
CLT e 944, § único, do CCB, e em invocação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entende-se adequado o valor de R$2.000,00, arbitrado na origem, a título de indenização por danos morais, valor este em consonância com os parâmetros acima, bem como, com outras decisões
desse colegiado.
Por essas razões, nega-se provimento ao apelo do Litisconsorte, no item.
e) APLICAÇÃO DA SÚMULA N°. 331, TST. ADC N°. 16/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
71, § 1° DA LEI N°. 8.666/93.
Defende o Litisconsorte (ID. b44fa15 – Pág. 2) que não deve ser responsabilizado, subsidiariamente, pelas verbas da condenação, em síntese, em razão da constitucionalidade do art. 71, § 1º,
da Lei nº 8.666/93, declarada pelo STF no bojo da ADC nº 16, que impede a transferência da responsabilidade ao Ente Público pelo inadimplemento da contratada, pois imputa ao contratado a
responsabilidade pelo inadimplemento para com seus empregados, de forma que a Súmula 331 do
TST só se aplica quando ficar evidenciada falha ou omissão da fiscalização pelo tomador.
Antes da análise dos argumentos levantados pelo Recorrente, necessário se faz tecer breves comentários acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando figura como
tomadora de serviços.
Hodiernamente, a figura da terceirização vem sofrendo críticas em face da sua utilização inadequada no processo produtivo em que o empregado é inserido, precarizando ainda mais os direitos dos trabalhadores terceirizados, já que, genericamente, não usufruem dos mesmos direitos
previstos para a categoria dos empregados do tomador de serviços.
O fenômeno da terceirização tem servido para alijar o trabalhador ainda mais dos meios de
produção. Sua integração social, que antes se imaginava pelo exercício do trabalho, hoje é impensável. O trabalhador terceirizado não se insere no contexto da empresa tomadora; é sempre
deixado de lado até para que não se diga que houve subordinação direta entre a tomadora dos
serviços e o trabalhador (Maior, Jorge Luiz Souto. Pelo Cancelamento da Súmula nº 331 do TST.
Material da 3ª aula da Disciplina Atualidades em Direito do Trabalho, ministrada no Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu Televirtual em Direito e Processo do Trabalho – Anhanguera – UNIDERP – REDE LFG).
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A lei, em sintonia com a jurisprudência, procurando proteger o trabalhador e resguardar os direitos conquistados, reconhece a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço na hipótese
de ausência de fiscalização.
A propósito, dispõe a Súmula nº 331 do TST, nos seus itens IV, V e VI,de acordo com a nova
redação dada na esteira do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, in verbis:
IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica
a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde
que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V – Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa
no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
O art. 37, § 6º, da Constituição é o respaldo por excelência dessa responsabilidade supletiva.
Vale registrar que a condenação subsidiária não coloca o Litisconsorte como principal devedor,
mas sim possibilita que a execução possa ser direcionada contra ele, na hipótese de a Reclamada
não ter condições de arcar com a condenação que lhe está sendo imposta.
Afinal, o valor social do trabalho é fundamento da República Brasileira (art. 1º, IV, da CF/88),
o trabalho figura como um dos direitos sociais (art. 6º da CF/88), o princípio da valorização do trabalho é estruturante da ordem econômica (art. 170, CF/88) e a ordem social assenta-se no primado
do trabalho (art. 193, CF/88).
Em razão do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, que declarou a constitucionalidade do art. 71,
§ 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Tribunal Superior do Trabalho alterou o item IV da referida Súmula nº
331, acrescentando os itens V e VI.
No aspecto, deve-se ressaltar que a alteração do item IV da Súmula 331 do TST, por meio da
Resolução 96/2000 do mesmo Órgão não mais subsiste. Com efeito, novas alterações no enunciado
em questão foram implementadas por meio da Resolução 174/2011, que trouxe nova redação ao
item IV e inseriu os itens V e VI à redação.
Restou, então, pacífico o entendimento de que não é possível a condenação do Ente Público
por dívidas trabalhistas de suas contratadas de forma objetiva, porém, se restar provada a culpa da
Administração no exercício do poder de fiscalizar a prestadora do serviço, aí sim, subsiste a responsabilidade para com o crédito trabalhista.
Esclareça-se que a Súmula 331 somente enuncia o entendimento jurídico que tem respaldo na
aplicação do artigo 71 da Lei nº 8.666/93 c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil, à luz dos fundamentos exposto no julgamento da ADC nº 16. Não se trata, portanto, de exercício legislativo pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, mas de uma síntese hermenêutica do ordenamento jurídico brasileiro,
compreendido holisticamente, para os casos de terceirização.
Vale dizer: continua prevalecente a teoria da culpa (in vigilando) a respaldar a obrigação (arts.
186 e 927 do CCB), ou seja, a responsabilidade deixou de ser objetiva e passou a ser subjetiva.
Assim vem decidindo o TST, consoante se verifica pelos arestos a seguir colacionados:
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NÃO REGIDO
PELA LEI 13.015/2014. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO JULGAMENTO DA ADC 16/DF. Ao julgar a ADC 16/DF e proclamar a
constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, a Suprema Corte não afastou a possibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária aos entes da Administração Pública,
por dívidas trabalhistas mantidas por empresas de terceirização por eles contratadas, desde que configurada conduta culposa, por omissão ou negligência, no acompanhamento da
execução dos contratos de terceirização celebrados, nos moldes da Súmula 331, V, do TST. No
presente caso, o Tribunal Regional ressaltou que o ente público não logrou comprovar a fis-
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calização das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora, o que configura a culpa in vigilando, a legitimar a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. Incidência da Súmula 331, V, do TST. Agravo não provido. (Ag-AIRR – 91700-24.2006.5.04.0030,
Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 15/06/2016, 7ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 17/06/2016) (g.a)
RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA
IN VIGILANDO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC 16 (SÚMULA 331, V, DO TST).O STF, no julgamento da ADC 16, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas para a entidade pública. No mesmo passo, a
Corte Suprema concluiu que continua plenamente possível a imputação de responsabilidade
subsidiária ao Ente Público quando constatada, no caso concreto, a violação do dever de licitar e de fiscalizar de forma eficaz a execução do contrato. O art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93
deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art.
57, III). Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada,
a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79).
Esse entendimento confere maior eficácia aos preceitos constitucionais que consagram a
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e
IV), que estabelecem como objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I) de modo a garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores (art. 7º) como
forma de valorizar o trabalho humano e assegurar a todos existência digna (art. 170). Assim,
o reconhecimento pelo Tribunal Regional da responsabilidade subsidiária do tomador de
serviços em decorrência da constatação da omissão culposa do Ente Público na fiscalização
do contrato, enseja a aplicação da Súmula 331, V, do TST. Óbice do art. 896, § 4º, da CLT e da
Súmula 333 do TST ao processamento do recurso. Recurso de revista não conhecido. (RR –
10768-52.2013.5.01.0203, Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento:
08/06/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT17/06/2016) (g.a.)
Extrai-se destes arestos, portanto, que, para a configuração da responsabilidade subsidiária da
Administração Pública, mister que haja o elemento subjetivo, qual seja,a culpa in vigilando do Ente
Público na fiscalização das atividades da empresa contratada.
Assim, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, já declarada pelo Excelso
Pretório no julgamento da ADC nº 16, não afastou o entendimento consubstanciado no verbete
sumular. Logo, subsiste a responsabilidade subsidiária, não havendo que falar em ofensa ao art. 5º,
II; art. 37, II, XXI e § 6º e art. 97, todos da CF ou à Súmula nº 10 do STF.
Desse modo, a controvérsia não se refere à constitucionalidade ou não do art. 71, § 1º, da Lei
nº 8.666/93, mas se restringe ao cumprimento das demais obrigações expressamente contidas na
Lei nº 8.666/93, em especial, as do art. 67, relacionadas à fiscalização do contrato de prestação de
serviços, matéria sobre a qual a seguir se aprofundará.
f ) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA. FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO TOMADOR DE
SERVIÇOS.
Frisa o Litisconsorte que não houve comprovação da prestação de serviços, alegando assim a
impossibilidade de sua responsabilização subsidiária. Alega também que não houve prova da falha
ou omissão na fiscalização da empresa terceirizada, imputando à Autora o ônus de comprovar suas
alegações, uma vez que não houve inversão do ônus da prova. Diante disso, entende que caberia à
Reclamada observar os direitos trabalhistas de seus empregados, pelo que entende não ser aplicável, na hipótese, a Súmula nº 331 do TST.
Ao exame.
Nesse momento, tendo em vista que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
passou a reconhecer, em reiterados julgamentos, a imprescindibilidade da prova, em cada caso, da
conduta da entidade pública que evidenciaria a sua culpa in omittendo, in eligendo ou in vigilando(Rcl 19.458-AgR/RS, ReI. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 19.937-AgR/RS, ReI. Min. TEORI ZAVASCKI
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– Rcl 19.982-AgR/RS, ReI. Min. TEORI ZAVASCKI -Rcl20.285-AgR/RL ReI. Min. TEORI ZAVASCKI,v.g.), passa-se a essa análise.
Como já destacado acima, a responsabilidade do Ente Público advém da culpa in vigilando.
É que não rara é a condescendência, ainda que sem dolo ou culpa, dos agentes públicos encarregados, tanto na escolha da prestadora quanto na falta ou insuficiência de acompanhamento
da execução do contrato.
Restou comprovado, nos autos, que o Litisconsorte se beneficiou dos serviços prestados pela
Reclamante, conforme confirmado pela prova testemunhal produzida, a qual atestou que a Autora
laborou no Hospital Platão Araújo no período alegado na exordial (ID. – 9765e0c – Pág. 1/2):
APREGOADA A ÚNICA TESTEMUNHA DO(A) RECLAMANTE, COMPARECEU O(A)
SR(A). EMERSON DAS CHAGAS FACANHA, RG nº 1879623-0 SSP /AM, CPF. 807.628.40234, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado na Travessa da
Amizade, n. 04-A, Colônia Antônio Aleixo, Manaus-AM, CEP 69008-075.
AOS COSTUMES DISSE NADA. ADVERTIDA E COMPROMISSADA, DECLAROU A
TESTEMUNHA: que trabalhou para a reclamada de março a agosto de 2020; que trabalhava no hospital Platão Araújo; que trabalhou com a reclamante no Platão Araújo; que
trabalhou com a reclamante no mesmo turno de março a agosto de 2020; que trabalhou na
função de serviços gerais; que teve sua CTPS assinada pela reclamada; que quando começou a trabalhar a reclamante já estava lá; que saiu junto com a reclamante na mesma data.
NADA MAIS FOI PERGUNTADO. (Grifos nossos).
Na condição de tomador dos serviços prestados, o Litisconsorte integrou a relação processual como coobrigado, estando apto a responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da
contratada, pois é inadmissível relegar o trabalhador ao desamparo jurídico.
Considerando que a Administração Pública se beneficiou da mão de obra da Reclamante através de contrato de prestação de serviços, incumbia a ela fiscalizar e exigir do prestador de serviço
o cumprimento das obrigações trabalhistas, determinando o que fosse necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados, nos exatos moldes do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Assim, nos termos do dispositivo acima colacionado, fica claro que os contratos de prestação
de serviços terceirizados devem ser acompanhados pelo Ente Público, através de agente designado
para fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais, com fiscalização cuidadosa da folha de
pagamento dos empregados da prestadora de serviços, em respeito ao dever de cautela, a fim de
prevenir eventual dano aos trabalhadores, pois os valores são repassados pelo Ente Público, o qual
pode, na medida em que verificar qualquer irregularidade, proceder à retenção desses valores.
Some-se a isso que a Suprema Corte já se manifestou, no passado, sobre a responsabilidade da
Administração Pública de fiscalizar as obrigações trabalhistas relativas aos empregados terceirizados, sob pena de caracterizar-se culpa in vigilando ou in eligendo, a saber:
Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade Subsidiária. Artigo 71, § 1º, da
Lei 8.666/93. Constitucionalidade. ADC 16. Administração Pública. Dever de fiscalização.
responsabilidade da autarquia estadual. Afronta à Súmula Vinculante 10. Inocorrência.
Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Administração tem o dever de fiscalizar
o fiel cumprimento do contrato pelas empresas prestadoras de serviço, também no que
diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato
celebrado, sob pena de atuar com culpa in eligendo ou in vigilando. 2. A aplicação do artigo
71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADC 16, não exime a entidade da Administração Pública do dever de obser-
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var os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa. 3. A decisão que reconhece a responsabilidade do ente público com
fulcro no contexto fático probatório carreado aos autos não pode ser alterada pelo manejo
da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 11985- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 14-032013 PUBLIC 15-03-2013. 4. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl14.048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe de 02/02/2015) (grifou-se)
Ainda, a Instrução Normativa nº 05/2017 do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, que revogou a IN nº 2/2008 do mesmo Ministério, dispõe sobre as
regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a
qual pode ser aplicada analogicamente aos casos de licitação nos demais âmbitos da federação, vem reforçar a ideia acima, ao dispor acerca do acompanhamento e fiscalização da
execução dos contratos em seus artigos 39/40, 48, complementado este pelo Anexo VIII-B
da referida instrução, e 64 e seguintes.
Os artigos 39, 40 e 48 e o Anexo VIII-B da referida Instrução Normativa, em especial, descrevem
os aspectos que devem ser fiscalizados pelo representante da Administração Pública na execução
dos contratos, a saber:
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual
e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor da
execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo
público usuário, conforme o caso, de acordo com as seguintes disposições:
(...)
III – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos
da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;
(...)
§ 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
(...)
Da Fiscalização Técnica e Administrativa
Art. 48. Na fiscalização técnica e administrativa dos contratos deverá ser observado o disposto
no Anexo VIII.
ANEXO VIII-B
DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1. A fiscalização administrativa, realizada nos contratos de prestação de serviços com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, poderá ser efetivada com base em critérios
estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e
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não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.
2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, nas contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada exigir-se-á, dentre outras,
as seguintes comprovações:
2.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:
a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), com indicação os responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso;
a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e
a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços.
b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível
a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):
b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União (CND);
b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos:
c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;
c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços,
em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação
dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; e
c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato.
d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou
rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no
contrato:
d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;
d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
2.2. No caso de cooperativas:
a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;
b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;
c) comprovante de distribuição de sobras e produção;
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d) comprovante da aplicação do Fundo Assistência Técnica Educacional e Social (Fates);
e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva;
f ) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e
g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.
2.3. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público (Oscip’s) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento
a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.
3. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados na alínea “a” do subitem 2.1 acima deverão ser apresentados.
4. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas elencados nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3 acima poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração.
5. A Administração deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” do subitem 2.1 acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
6. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).
7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS,
os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão
de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
8. O descumprimento das obrigações trabalhistasou a não manutenção das condições
de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das
demais sanções.
8.1. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual,
quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários
e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros,
emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
10. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa deverá observar,
ainda, as seguintes diretrizes:
10.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
a) No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, divididos por contrato,
com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (valetransporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e
horas extras trabalhadas.
b) A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita por
amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as
informações fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração
(corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais
eventuais alterações dos contratos de trabalho.
c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato
administrativo.
d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT).
e) Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as
empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação
gratuito).
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f ) Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).
g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada:
g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;
g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços; e
g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato
10.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)
a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por
cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.
b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no Sicaf.
d) Exigir, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto
no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3.Fiscalização diária
a) Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma,
eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem
ser dirigidas ao preposto.
b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de
folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador.
c) Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.
10.4. Fiscalização procedimental
a) Observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados
devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a repactuação do
contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.
b) Certificar de que a empresa observa a legislação relativa à concessão de férias e
licenças aos empregados.
c) Certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados
(cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).
10.5. Fiscalização por amostragem
a) A Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem
se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes.
b) A Administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os
extratos da conta do FGTS, os quais devem ser entregues à Administração.
c) O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano (sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez
em um mesmo empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle.
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d) A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela
Administração, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:
d.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;
d.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços,
em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
d.3. cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; e
d.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.
(...)
Art. 64. Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o fiscal administrativo deve verificar o pagamento pela contratada das
verbas rescisórias ou dos documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato
de trabalho.
Ainda, faz-se necessário pontuar, neste sentido, que a observância de todos os preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas regulamentações devem ser formalmente registradas pela
Administração, formando, assim, prova pré-constituída. Consequentemente, no processo
judicial, ela assume o dever de trazer a referida prova, ante o princípio da aptidão para a
prova.
Além disso, de acordo com a boa-fé processual (art. 5º do CPC/15), cuja observância deve
nortear a atuação do julgador, cumpre notar que seria desleal impor à parte autora o ônus de comprovar que a Administração – tomadora de serviço – não realizou a fiscalização do contrato com a
Reclamada.
Isto porque, trata-se de prova de fato negativo, cuja desincumbência do encargo pela parte
autora é excessivamente difícil, configurando-se como prova diabólica em desfavor do trabalhador,
o que vai de encontro aos princípios mais elementares do ordenamento juslaboral.
Outrossim, a atribuição de prova excessivamente difícil ou impossível é repudiada pela lei adjetiva comum, consoante se infere do parágrafo segundo do art. 373 do CPC, in verbis:
Art. 373. (...)
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo [probatório] pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
A imposição da prova de fato negativo é também desprezada pela jurisprudência, a qual se
transcreve:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA IN
VIGILANDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 331, V, DO TST. Do quadro fático delineado
pelo TRT extrai-se que a condenação decorreu da culpa in vigilando do tomador dos serviços. Com efeito, consta do v. acórdão recorrido que: “ No caso em apreço, a entidade
pública não trouxe qualquer elemento probatório que confirmasse a efetiva fiscalização na
execução do contrato firmado com a 1ª reclamada, principalmente durante a vigência do
pacto laboral da autora. (...) Por força do artigo 818 da CLT e pelo critério da aptidão para
a produção da prova, competiria exclusivamente ao ente público comprovar sua conduta pró-ativa e diligente na eleição e fiscalização de seu contratado, sendo inviável que tal
ônus recaia sobre o trabalhador, sob pena de se caracterizar a malfadada ‘prova diabólica’.
(...) Assim, restando processualmente demonstrada a culpa do 2º reclamado quanto ao
dever de fiscalizar a fiel execução e o cumprimento do contrato celebrado, torna-se ele responsável pelo dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas
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não adimplidos pela contratada, chegando-se a esta ilação pela interpretação dos artigos
referidos da Lei nº 8.666/91, em consonância com os artigos 186 e 942, parágrafo único,
do Código Civil.”. Nesse contexto, inviável a admissibilidade do recurso de revista, pois a
decisão recorrida encontra-se em consonância com o item V da Súmula 331/TST. Agravo
regimental conhecido e desprovido. (AgR-AIRR – 11465-20.2014.5.18.0121, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 19/10/2016, 3ª Turma, Data
de Publicação: DEJT 21/10/2016) (g.a.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NORMA COLETIVA. OPÇÃO PELA CONVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. O egrégio Tribunal Regional concluiu que a conversão da licença-prêmio em pecúnia dependeria de opção por
parte do empregado e que não foi provado que essa opção foi realizada oportunamente.
2. Nesse contexto, não prospera a alegação de que caberia à reclamada a prova de que
“o reclamante não cumpriu os pressupostos estabelecidos na norma coletiva para fazer
jus ao recebimento das licenças prêmios em pecúnia”. Não se pode imputar à reclamada
a produção de fato negativo (no caso, a prova da não opção do reclamante pela conversão da licença-prêmio em pecúnia), ou seja, prova impossível ou excessivamente difícil de
ser produzida – a chamada prova diabólica. 3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (AIRR – 62940-69.2008.5.01.0033, Relator Desembargador Convocado: Marcelo
Lamego Pertence, Data de Julgamento: 30/11/2016, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT
02/12/2016) (g.a.)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE QUE AS ALEGAÇÕES SEJAM VEROSSÍMEIS, OU O CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. AFIRMAÇÃO DE FATO POSITIVO. ÔNUS
DA PROVA DE QUEM AFIRMA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. RESTRITO
AOS CASOS EM QUE SE CONFIGURA FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REGRA ESPECIAL, PREVISTA NO CC, ESTABELECENDO PRESCRIÇÃO ÂNUA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, QUE SEGUINDO A SORTE DA PRINCIPAL, PRESCREVE CONJUNTAMENTE. 1. Por um lado, a Corte local não vislumbrou indícios de veracidade na tese
acerca do afirmado requerimento administrativo e superveniente negativa de pagamento
da diferença da indenização securitária, e a inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é de consumo, pois é preciso que as alegações
sejam verossímeis, ou a parte seja hipossuficiente. Por outro lado, em linha de princípio,
quem afirma um fato positivo tem de prová-lo com preferência a quem sustenta um fato negativo. 2. O pagamento a menor de indenização securitária nada tem a ver com reparação
de danos causados por fato do produto ou serviço, requisito essencial para a aplicação do
prazo prescricional descrito no art. 27 do CDC. Com efeito, e em vista também do critério
de hermenêutica da especialidade, em matéria de indenização de seguro, a prescrição é
ânua, tratada no art. 206, § 1º, II, do CC/2002. (omissis) 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1277250/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2017, DJe 06/06/2017) (g.a.)
No aspecto, a parte autora não tem condições de produzir prova para sustentar sua alegação,
ao passo que impor-lhe esta exigência seria o mesmo que inviabilizar a concretização do próprio
direito pleiteado, afastando o ordenamento jurídico do seu principal objetivo que é o alcance da
justiça, uma vez que a responsabilização subsidiária do tomador de serviços visa garantir a satisfação dos créditos do empregado.
Nesse contexto, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuída ao Ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato. Ou seja, deve ser
imputado o ônus de provar à parte que possui maior capacidade para produzir a prova, no caso, o
Poder Público.
Tal conclusão parte da premissa de que incumbe à Administração Pública o dever de fiscalizar
o cumprimento dos direitos trabalhistas desde a seleção da empresa a ser contratada (licitação),
passando pela formalização do contrato e no curso da sua execução, o que impõe à Administração
adotar as medidas assecuratórias necessárias ao pagamento dos direitos trabalhistas, inclusive no
momento da rescisão contratual.
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No caso, é a Administração Pública quem possui todas as condições de comprovar que atuou
no estrito cumprimento de seu dever de inspeção, sendo, portanto, a parte apta a elucidar a lide.
Por oportuno, insta assentar que não se trata de inversão do ônus da prova, mas imputação da
prova à parte que detém os meios de produzi-la.
É importante destacar que este Egrégio Tribunal da 11ª Região tem, inclusive, tese pacificada
neste sentido, nos termos de sua Súmula nº 16, a qual fixa o dever do Ente Público de comprovar
a fiscalização dos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora de serviços, o que afasta a
argumentação de decisão surpresa em desfavor do Litisconsorte, in verbis:
SÚMULA 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CULPA IN VIGILANDO. A constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, declarada
pelo STF na ADC nº 16, não obsta o reconhecimento da responsabilidade de ente público
quando este não comprova o cumprimento de seu dever de fiscalização do prestador de
serviços.
Portanto, o Ente Público, ao ser incluído no polo passivo, para eventual responsabilização subsidiária, deve demonstrar que fiscalizou o contrato de terceirização de mão de obra.
Nesta esteira, também os seguintes precedentes do C. TST, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO A discussão versa a responsabilidade do tomador de serviços pelos
créditos de natureza trabalhista oriundos de contrato de prestação de serviços. Esta Justiça Especializada é competente para conhecer e julgar o feito, com amparo no art. 114 da
Constituição da República. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SÚMULA Nº 331, ITENS V E VI, DO TST – ÔNUS DA PROVA 1. O acórdão regional
está em harmonia com a Súmula nº 331, itens V e VI, do TST, pois a responsabilização subsidiária do ente público decorreu do reconhecimento de conduta culposa na fiscalização
do cumprimento do contrato e abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 2. Compete à Administração Pública o ônus da prova quanto à fiscalização, considerando que: i) a existência de fiscalização do contrato é fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante; ii) a obrigação de fiscalizar
a execução do contrato decorre da lei (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93) e iii) não se pode
exigir do trabalhador a prova de fato negativo ou que apresente documentos aos quais
não tem acesso, em atenção ao princípio da aptidão para a prova.Agravo de Instrumento
desprovido. (AIRR – 1622-13.2015.5.11.0017, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 09/08/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/08/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA
DA LEI 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE
DE AFERIÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO
SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. Demonstrada possível contrariedade à
Súmula 331, V, do TST, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar
o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. II – RECURSO DE
REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
(SÚMULA 331, V, DO TST). O STF, no julgamento da ADC 16, considerou constitucional
o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas para
a entidade pública. No mesmo passo, todavia, a Corte Suprema concluiu que continua
plenamente possível a imputação de responsabilidade subsidiária ao Ente Público quando
constatada, no caso concreto, a violação do dever de licitar e de fiscalizar de forma eficaz
a execução do contrato. O art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em harmonia
com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização
da execução dos seus contratos de terceirização (art. 57, III). Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a
obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de partici-
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pação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e
IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79). A fiscalização do exato
cumprimento das obrigações laborais coaduna-se com preceitos constitucionais que consagram a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
(art. 1º, III e IV), que estabelecem como objetivo da República construir uma sociedade
livre, justa e solidária (art. 3º, I) de modo a garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores (art. 7º) como forma de valorizar o trabalho humano e assegurar a todos existência
digna (art. 170). A Corte Suprema decidiu que continua plenamente possível a imputação
de responsabilidade subsidiária ao Ente Público quando constatada, no caso concreto, a
violação do dever de licitar e de fiscalizar de forma eficaz a execução do contrato. Ultrapassada a tese jurídica assentada pelo Tribunal Regional, devem os autos ser-lhe restituídos,
a fim de que reaprecie o recurso ordinário do ente público em relação à existência ou não
de conduta omissiva em relação à fiscalização do contrato, à luz, inclusive, das regras de
distribuição do ônus da prova, as quais, conforme se sabe, pesam em desfavor do ente público.Recurso de revista conhecido e parcialmente provido. (RR – 1164-10.2015.5.08.0007,
Relatora Ministra: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 02/08/2017, 2ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 10/08/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO REGIDO PELA
LEI 13.015/2014. 1. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCRIÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. PRESSUPOSTO RECURSAL OBSERVADO. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região negou seguimento ao recurso de revista do ente público, ao fundamento de que, deixando de observar o requisito
previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, a parte transcreveu
quase que integralmente a decisão recorrida. Verifico, entretanto, que no recurso de revista
o segundo Reclamado indica corretamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Nesse contexto, a
decisão que negou seguimento ao recurso de revista pela não observância do artigo 896, §
1º-A, I, da CLT, implica em ofensa a citada norma. Não constatado o óbice apontado pelo
Tribunal Regional apontado para denegar seguimento ao recurso de revista e atendidos os
demais pressupostos extrínsecos, passa-se à análise imediata dos seus pressupostos intrínsecos, nos termos da OJ 282 SDI-1/TST. 2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO.
PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO JULGAMENTO DA ADC 16/DF. Ao julgar a ADC
16/DF e proclamar a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, a Suprema
Corte não afastou a possibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária aos entes
da Administração Pública, por dívidas trabalhistas mantidas por empresas de terceirização por eles contratadas, desde que configurada conduta culposa, por omissão ou negligência, no acompanhamento da execução dos contratos de terceirização celebrados, nos
moldes da Súmula 331, V, do TST. Para a fixação da responsabilização em causa, portanto,
que não deriva do simples inadimplemento dos créditos trabalhistas por parte da empresa contratada, faz-se necessária a comprovação de que a entidade pública praticou ato
omissivo ou comissivo, revelador de negligência no dever – e não apenas prerrogativa! –
jurídico-constitucional de fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de prestação
de serviços celebrados (art. 58 da Lei 8.666/93). Nesse contexto, e não sendo possível o
reexame do acervo fático-probatório aos órgãos da jurisdição extraordinária (Súmula 279
do STF e Súmula 126 do TST), aos juízos naturais de primeiro e segundo graus de jurisdição cabe aferir, concretamente, caso a caso, de acordo com os elementos de convicção
produzidos ou segundo as regras de distribuição do ônus probatório correspondente, se
houve culpa da entidade pública tomadora, a ensejar a sua responsabilização subsidiária.
Fixada a responsabilidade nesses termos, não se poderá cogitar de transgressão à decisão
proferida nos autos da ADC 16/DF, tal como proclamado em decisões proferidas em diversas reclamações e acórdãos daquela Corte (Rcl 18021 AGR/RS, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 15/3/2016; Rcl 10.829 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, DJe de 10/2/2015; Rcl 16.094 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno,
DJe de 2/2/2015; Rcl 17.618 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de
23/3/2015). De destacar, porém, em respeito ao máximo contraditório que deve pautar as
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decisões judiciais, notadamente no âmbito das Cortes Superiores, que há decisões monocráticas e colegiadas oriundas da Excelsa Corte, consagrando orientações distintas, ora
afirmando a absoluta impossibilidade de transferência da responsabilidade em questão
aos entes da Administração Pública (Rcl 21.898/PE, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe
25/4/2016), tese que foi expressamente superada no julgamento da ADC 16/DF, ora assentando a tese de que a motivação exposta nas instâncias ordinárias, sem a indicação de
qualquer elemento ou conduta capaz de justificar a culpa da entidade pública, não autorizaria igualmente a imputação da aludida responsabilidade, por configurada mera presunção da culpa (Ag-Rcl 20.905/RS, Redator Ministro Teori Zavascki, julgamento 30/6/2015).
Buscando evidenciar o que seria condenação por simples presunção, decisões monocráticas proferidas em Reclamações a anunciam como efeito do mero inadimplemento dos
créditos trabalhistas pela empresa contratada (Rcl 16.846-AgR, Relator o Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015), ainda quando haja registro produzido
pelas instâncias ordinárias, a partir do exame do acervo fático-probatório, relativo à configuração da culpa in eligendo e in vigilando da Administração Pública (Rcl 14.522-AgR,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015). Diante desse
expressivo dissenso no âmbito da Suprema Corte, a quem cabe ditar em última ratio o
sentido e alcance dos preceitos constitucionais, promovendo igualmente a defesa da autoridade e eficácia de seus julgados, o critério a ser adotado para o julgamento de casos
similares deve ser aquele consagrado por seu órgão plenário. Nesse cenário, além de o
voto condutor (que foi agregado por novos motivos durante os debates então travados)
consagrar a possibilidade da responsabilização subsidiária da entidade pública, quando,
com base nos elementos de prova, for demonstrada a culpa decorrente da omissão ou negligência no exercício adequado do dever de vigiar, a matéria foi objeto de exame plenário,
após o julgamento da ADC 16/DF, por ocasião do julgamento do Ag-Rcl 16.094-ES (Relator
o Ministro Celso de Mello, em 19/11/2014). Nesse julgamento, com a presença de nove
ministros, restou vencido apenas o Ministro Dias Tóffoli, não participando do julgamento
a Ministra Carmen Lúcia (impedida). Portanto, entre os presentes, sete Ministros seguiram
o voto condutor, o que configura maioria absoluta, autorizando os demais órgãos do Poder Judiciário a aplicar a diretriz consagrada no julgamento da ADC 16/DF, cujo conteúdo
foi explicitado, ainda uma vez mais, pelo Plenário da Excelsa Corte, nos autos do Ag-Rcl
16.094-ES. No presente caso, o Tribunal Regional ressaltou que “não foram juntados aos
autos documentos que pudessem comprovar ter o ente público exercido qualquer fiscalização sobre a reclamada, nem mesmo o contrato de prestação de serviços”. Assim, o ente
público não logrou comprovar a fiscalização das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora, o que configura a culpa in vigilando, a legitimar a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.Incidência da Súmula 331, V, do TST. Agravo de instrumento
não provido. (AIRR – 1209-86.2015.5.11.0053, Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues,
Data de Julgamento: 09/08/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/08/2017)
É oportuno destacar, neste momento, que se tem notícia de decisões de algumas Turmas do C.
TST em sentido contrário, com base no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760931, ao qual
foi dada repercussão geral (Tema 246), do qual estas inferiram a tese de que o ônus da prova da
ausência de fiscalização por parte do Ente Público seria da parte autora.
Contudo, ressalta-se que, embora o colendo STF já tenha publicado o Acórdão nos autos do RE
760931, que discute a responsabilidade subsidiária do Ente Público nos casos de terceirização, este
nada discorreu sobre o ônus da prova, bem como, negou provimento aos Embargos de Declaração
apresentados, cujo objetivo era justamente provocar a manifestação expressa da Corte Suprema
acerca do tema.
Por fim, cumpre mencionar que referida matéria ainda não se encontra pacificada, haja vista
a pendência no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1298647, ao qual foi dada repercussão
geral (Tema 1118).
Tendo em vista a omissão do STF, em determinar a quem incumbiria o ônus da prova, a SDI-I
do C. TST, no julgamento do Embargos em Recurso de Revista n° TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281,
pacificou o tema, definindo ser do”Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que
fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços” com base no “dever ordinário de

82

ano V - nº 60 - dezembro de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

fiscalização da execução do contrato e de obrigações outras impostas à Administração Pública por
diversos dispositivos da Lei nº 8.666/1993, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput
e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78”, em perfeita consonância,
portanto, com o nosso entendimento exposto alhures.
Com efeito, a corresponsabilidade do contratante deriva não só do disposto no art. 37, § 6º,
da CF/88, seu principal fundamento, mas, sobretudo, da culpa in vigilando, por não ter exercido a
fiscalização que a Lei nº 8.666/1993 lhe impunha nos arts. 58, III, 67, caput e § 1º.
Deste modo, a ausência de prova da fiscalização por parte da Administração Pública quanto ao
correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada evidencia a omissão
culposa do Ente. Por conseguinte, a responsabilidade é da Administração Pública, nos moldes do
preconizado em lei, porque todo aquele que causa dano a outrem pratica ato ilícito e fica obrigado
a reparar (art. 82, da Lei n° 8.666/93 c/c arts. 186, 927 e 944 CC/02).
In casu, restou demonstrada a culpa in vigilando do Litisconsorte, senão decerto teria detectado que a Reclamada não cumpria suas obrigações trabalhistas, atrasando o pagamento dos salários
do Reclamante, bem como deixando de recolher o FGTS, conforme incontroverso nos autos.
Aliás, sequer o Litisconsorte detectou que sua contratada não adimpliu com o salário de dezembro de 2019 dos empregados que laboravam na execução do contrato, prova inequívoca da
inobservância do dever de fiscalização, nos termos do art. 64 da Instrução Normativa nº 05/2017.
Salienta-se que o Litisconsorte não apresentou qualquer documento apto a comprovar a efetiva fiscalização do contrato, firmado com a Reclamada, fato que apenas corrobora o descaso do ente
público com os funcionários que prestavam serviços em suas dependências.
Estas são, portanto, as maiores provas da ausência de qualquer fiscalização e da culpa do Recorrente pela situação da Obreira.
Como já exposto acima, essa fiscalização deveria ter sido ampla, no curso da vigência da prestação dos serviços, com intuito de verificar não só o cumprimento do objeto contratual, como
equivocadamente defende o Recorrente, mas também a observância das obrigações reflexas, sobretudo quanto aos direitos trabalhistas dos que operavam em seus serviços.
Logo, não tendo o Recorrente se desincumbindo de tal ônus, a fim de afastar sua responsabilização subsidiária, em virtude da ausência de fiscalização, não há que se falar em violação aos
postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Consequentemente, caracterizada a culpa in vigilando da Administração Pública, o Litisconsorte deve responder de forma subsidiária ao pagamento de todas as parcelas da condenação.
Ressalte-se, ainda, que não se trata de pedido de reconhecimento de vínculo diretamente com
o Ente Público, o que afrontaria o disposto no art. 37, inciso II c/c § 2º da CF/88, mas somente de
responsabilização subsidiária do tomador de serviços, como já exaustivamente explanado acima,
portanto não há que se falar em nulidade de contratação.
Frise-se que a condenação subsidiária abrange todas as verbas devidas pelo devedor principal
integrantes do contrato de trabalho, uma vez que a jurisprudência sedimentada na Súmula nº 331
do TST não faz qualquer ressalva ou exceção no aspecto.
Essa abrangência se justifica tendo em vista a culpa in vigilando do tomador de serviços, não
podendo a trabalhadora arcar com os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações
trabalhistas por parte da prestadora de serviços, cuja contratação e fiscalização não lhe competiam.
Como já dito, trata-se apenas da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço decorrente de terceirização, se a devedora principal não pagar o devido, podendo, inclusive, acioná-la
em ação regressiva para ressarcir-se. A responsabilidade subsidiária, neste caso, é atribuída a título
de reforço da garantia do pagamento do crédito reconhecido à trabalhadora, evitando o enriquecimento ilícito do tomador. Logo, não há falar em limitação da responsabilidade.
Não há, portanto, qualquer violação ao art. 5º, II e LV e art. 37, § 6º, da Carta Magna de 1988,
bem como o art. 71, § 1º, da Lei 8666/93, ADC 16 STF, Resolução 174/2011 TST. Salienta-se que
o presente julgado não afronta nenhum dos dispositivos mencionados. Porquanto, o julgamento
das demandas é realizado não apenas com fulcro em artigo isolado de lei, mas, sobretudo, com a
interpretação sistemática do Direito, da jurisprudência, entre outras fontes normativas, de onde se
extrai a sua legitimidade hermenêutica, conforme artigo 8º da CLT, a saber:
Art. 8º As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros
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princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com
os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou
particular prevaleça sobre o interesse público.
Assim, correta a sentença que concluiu pela condenação subsidiária do Recorrente, motivo
pelo qual se NEGA PROVIMENTO ao apelo no tópico.
g) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. FGTS E MULTA
DO ART. 477 DA CLT.
Sustenta o Recorrente (ID. b44fa15 – Pág. 24 e ss.) a impossibilidade da condenação subsidiária ao pagamento do FGTS (8%), em não comprovando a Reclamada o regular recolhimento,
conforme determinado em sentença, por se tratar de tributo, cujo responsável pelo recolhimento é
o empregador. Alega, ainda, a impossibilidade da condenação subsidiária ao pagamento da multa
prevista no artigo 477 da CLT, cuja natureza seria personalíssima.
Sem razão.
A condenação subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas devidas pelo devedor principal, inclusive as multas e verbas rescisórias ou indenizatórias, nos termos do item VI, da
Súmula nº 331, do TST.
Dessa forma, a condenação ao pagamento do FGTS também se estende ao Litisconsorte, pois
esta parcela é devida apenas subsidiariamente, sendo que a responsável principal não se trata de
um Ente da Administração Pública direta ou indireta.
Essa abrangência se justifica tendo em vista a culpa in vigilando do tomador de serviços, não
podendo o trabalhador arcar com os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, cuja contratação e fiscalização não lhe competiam.
Especificamente quanto à natureza da contribuição devida ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), esta foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no RE-100249/SP (Rel. Min. Oscar
Corrêa, Red. p/Acórdão Min. Néri da Silveira, DJ 1.7.1988), como direito social do empregado, garantido pela Constituição Federal e regulado por lei própria, sendo ressaltado seu fim estritamente
social de proteção ao trabalhador.
Enfatizou-se, ainda, naquele julgado, que “a atuação do Estado em prol do recolhimento da
contribuição do FGTS, não implica torná-lo titular de direito à contribuição, mas, apenas, decorre
do cumprimento, pelo Poder Público, de obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia assegurada ao
empregado optante pelo FGTS. Não exige o Estado, quando aciona o empregador, valores a serem
recolhidos ao Erário, como receita pública. Não há, aí, contribuição de natureza fiscal ou parafiscal”.
Tal matéria inclusive foi ratificada pelo plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 709.212/
DF-RG, que afastou a natureza tributária do FGTS, conforme disposto pelo Ministro Relator:
Trata-se, como se vê, de direito de natureza complexa e multifacetada, haja vista demandar a edição de normas de organização e procedimento que têm o escopo de viabilizar a
sua fruição, por intermédio, inclusive, da definição de órgãos e entidades competentes para a
sua gestão e da imposição de deveres, obrigações e prerrogativas não apenas aos particulares,
mas também ao Poder Público. Cuida-se de verdadeira garantia de caráter institucional, dotada de âmbito de proteção marcadamente normativo (PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte:
Staatsrecht II. Heidelberg: C.F. Müller, 1995, p. 53). Nesse sentido, cumpre registrar que, mesmo anteriormente à Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal já havia afastado a
tese do suposto caráter tributário ou previdenciário das contribuições devidas ao Fundo,
salientando ser o FGTS um direito de índole social e trabalhista.(...) Verifica-se, pois, que,
em relação à natureza jurídica do FGTS, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
revela-se, de fato, consentânea com o disposto na Constituição de 1988.(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
(grifou-se)
De igual forma, a condenação ao pagamento da multa do artigo 477, § 8º da CLT, também
se estende ao Litisconsorte, pois esta parcela é devida apenas subsidiariamente, sendo que a
responsável principal não se trata de um Ente da Administração Pública direta ou indireta. Nesse
sentido:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. (...) LIMITES DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MULTAS DOS ARTIGOS 467 E 477 DA CLT. MULTA DO FGTS.
O acórdão regional encontra-se em consonância com a jurisprudência reiterada desta Corte, consubstanciada no item VI da Súmula nº 331, segundo o qual a condenação subsidiária
do tomador de serviços abrange todas as verbas não adimplidas pelo devedor principal. 3.
JUROS DE MORA. O Tribunal regional da 2ª região dirimiu a controvérsia em consonância
com a jurisprudência pacífica desta Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial
nº 382 da SDI-1 do TST. Assim, não se aplica à Fazenda Pública as normas do art. 1-F da
Lei n° 9.494/97, quando ela for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas.
Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AIRR – 1544-89.2013.5.02.0065, Relatora
Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 31/08/2016, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/09/2016)
Essa abrangência se justifica tendo em vista a culpa in vigilando do tomador de serviços, não
podendo o trabalhador arcar com os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, cuja contratação e fiscalização não lhe competiam.
A multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT deve ser aplicada sempre que houver atraso na quitação das verbas rescisórias, o que ocorreu, in casu, haja vista que não consta nos autos qualquer
prova da quitação dos haveres trabalhistas, havendo, inclusive, prova testemunhal a corroborar os
atrasos salariais (ID. 9765e0c – Pág. 2).
Demonstrada, portanto, a mora patronal no pagamento das parcelas rescisórias à Obreira,
deve ser deferido o pagamento da multa prevista no artigo 477 § 8º da CLT.
Este também é o entendimento do C.TST:
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. LEI 13.467/2017. MULTA DO ART. 477
DA CLT. PAGAMENTO PARCELADO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. ÚLTIMA PARCELA PAGA
APÓS O PRAZO LEGAL. TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei 13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de
ofício e previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST). A decisão do
eg. TRT que afasta a incidência da multa do art. 477 da CLT no caso de pagamento parcelado das verbas rescisórias, mesmo quando a última das parcelas foi paga após o prazo legal,
contraria a jurisprudência consolidada desta c. Corte Trabalhista e determina o reconhecimento de transcendência política da causa, nos termos do inciso IIdo § 1º, do art. 896-A da
CLT. A jurisprudência do TST adota o entendimento de que, nem mesmo mediante acordo
individual ou coletivo, é possível o parcelamento das verbas rescisórias, de maneira que o
pagamento das verbas rescisórias de forma parcelada, fora do prazo estabelecido no art.
477, § 6º, da CLT, faz incidir a multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, em razão da natureza
cogente e imperativa dessas normas. No presente caso, não há notícia de que tenha havido
acordo de qualquer natureza para pagamento das verbas rescisórias, o que reforça ainda
mais a conclusão quanto à incidência da multa do art. 477 da CLT. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial na matéria. Transcendência política reconhecida, recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (TST – ARR: 13441120165090121,
Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação: DEJT 12/04/2019)
RECURSO DE REVISTA. VERBAS RESCISÓRIAS. PRAZO LEGAL PARA QUITAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA DO ART . 477, § 8º, DA CLT. INCIDÊNCIA 1. Enseja a aplicação da multa prevista no art . 477, § 8º, da CLT o pagamento de apenas algumas parcelas
rescisórias no prazo previsto em lei, mormente quando não verificado motivo razoável
hábil a permitir o pagamento a destempo de parte dos valores. Precedentes. 2. Recurso
de revista conhecido e provido” (RR-165200-19.2009.5.06.0142, 4ª Turma, Relator Ministro
João Oreste Dalazen, DEJT 24/08/2017).
Não procede a alegação de que a penalidade em comento teria caráter personalíssimo, pois
decorre do inadimplemento, pelo empregador, de obrigações inerentes ao contrato de trabalho, do
qual se beneficiou o Litisconsorte. Logo, o devedor subsidiário responde por todas as rubricas alvos
da condenação, não havendo qualquer limitação pela Súmula nº 331 do TST.
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Logo, escorreita a decisão de origem ao considerar abrangido o FGTS (8%), bem como a parcela relativa à multa do artigo 477 da CLT na responsabilidade subsidiária atribuída ao Litisconsorte,
uma vez que constitui direito de cunho social e trabalhista do Autor, associados à concepção de
inobservância do dever do contratante de zelar pelos direitos trabalhistas devidos aos empregados
da prestadora de serviços.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
h) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O Litisconsorte insurge-se, em seu apelo, em face da condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, a qual se deu de forma solidária (ID. b44fa15 – Pág. 31).
O juízo de origem deferiu honorários advocatícios ao patrono da parte reclamante, no percentual de 10%, nos seguintes termos (ID. 18aa06b):
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
A Lei 13.467/17 incluiu o artigo 791-A na CLT, passando a prever o cabimento dos honorários
advocatícios sucumbenciais no processo do Trabalho fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de
15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo o juiz observar, quando
do arbitramento do percentual, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviços, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
Tratando-se de demanda ajuizada após a vigência da Lei 13.467 /17 e tendo ocorrido acolhimento integral dos pedidos, defiro o pedido do reclamante, condenando a reclamada e o litisconsorte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor no importe
de 10% sobre o valor da liquidação da sentença.
Ressalta-se que, no diz respeito a base de cálculo dos honorários advocatícios, deve ser utilizada o valor total encontrado na liquidação, sem desconto das contribuições previdenciárias e
imposto de renda, nos termos da OJ 348 da SDI-1 do TST.
De plano, cumpre destacar que a Lei nº 13.467/2017 introduziu profundas alterações na CLT,
estabelecendo, entre outras coisas, no novo art. 791-A, o pagamento de honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15%
(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Não obstante, é de se ressaltar que esta norma possui viés eminentemente material-processual, e não apenas processual, na medida em que, além de interferir na condução do processo, afeta
diretamente o direito substantivo da parte.
Assim, não se tratando de norma exclusivamente processual, deve ser afastada a ideia de que
a nova regra estabelecida pela Lei nº 13.467/2017 mereça aplicação imediata aos processos em
curso, vez que necessário se faz resguardar as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei
revogada, tudo em atenção ao princípio da segurança jurídica.
Ademais, o art. 14, do CPC/2015, determina que tal cuidado seja tomado, inclusive, no caso de
normas exclusivamente processuais, nos seguintes termos:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. (grifamos)
Ressalte-se que o dispositivo transcrito resguarda, também, os atos processuais já praticados.
A par disso, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada sob a égide da Lei 13.467/2017
(em 24/09/2020), sob a égide da nova lei, não há que se falar em violação ao princípio da segurança
jurídica.
Destarte, considerando que a decisão primária julgou procedentes os pedidos autorais, havendo reforma somente no que pertine à multa do art. 467 da CLT, não há que se falar em sucumbência recíproca, sendo, consequentemente, indevidos honorários advocatícios ao patrono
do Recorrente.
Isso porque, a improcedência do pedido relativo ao pagamento da multa do art. 467 da CLT
não acarreta sucumbência da Reclamante, por se tratar de mera expectativa de direito, cuja aplicabilidade pressupõe conduta processual da Reclamada desvinculada da vontade do Autor.
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Ou seja, a multa em comento tornar-se-ia exigível, somente, quando houvesse controvérsia
sobre o montante devido das verbas rescisórias e não sendo quitada a parte incontroversa na primeira audiência perante a justiça laboral.
Com efeito, considerando a incerteza jurídica quanto à incidência ou não da multa do artigo
467 da CLT, não haveria de se falar em sucumbência propriamente dita, apta a ensejar a condenação do autor em honorários advocatícios.
Nesse sentido:
(...) (...) 3.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PERCENTUAL E BASE
DE CÁLCULO. Consoante a jurisprudência consolidada na Turma, os honorários advocatícios a cargo do trabalhador sucumbente deverão ser fixados, afora alguma circunstância
especial, no patamar mínimo legal (5%), e terá com base cálculo a soma das parcelas totalmente improcedentes. Também dever ser decotada da base de cálculos dos honorários
sucumbenciais a cargo do trabalhador a multa do art. 467 da CLT por não corresponder a
crédito efetivo ao tempo do ajuizamento da reclamação e por sua exigibilidade não depender da procedência do pedido de verbas rescisórias, mas do comportamento processual do
empregador, se resistente, ainda que no campo da mera retórica, ou conformado. Recurso
ordinário conhecido e parcialmente provido. (TRT – 10 – RO: 00013707920175100821 DF,
Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)(...)
Logo, tem-se que a improcedência da multa do artigo 467 da CLT não acarreta sucumbência
em favor da parte ré, em relação aos honorários advocatícios.
Além disso, ainda que assim não fosse, considerando que a Autora é beneficiária da justiça
gratuita, não caberia a condenação da obreira ao pagamento de honorários advocatícios.
Isso porque, diante da atual decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no dia
20/10/2021, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766, na qual foi declarada a
inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º da CLT, sendo o Reclamante beneficiário da justiça gratuita, não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, em favor dos patronos das Reclamadas.
Por outro lado, entende-se que o juízo a quo, ao fixar o percentual de 10% a título de honorários advocatícios em prol do patrono da Reclamante, não observou atentamente os parâmetros
norteadores para a fixação da parcela, como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, devendo ser reduzido o percentual fixado para o patamar de 5%.
Esclarece-se que tal redução é amparada pela natureza de pedido implícito dos honorários advocatícios. Com a vigência do atual Código de Processo Civil, os honorários advocatícios passaram a
compor o rol de pedidos implícitos, conforme previsão expressa no § 1º, do art. 322, do CPC/15, a saber:
Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas
de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. – grifo nosso
Quanto à aplicabilidade subsidiária da referida norma processual civil ao processo do trabalho, assim decidiu o C. TST:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO IMPLÍCITO. Acolhidos os embargos de declaração, com
concessão de efeito modificativo ao julgado, a fim de incluir os honorários advocatícios
na condenação. Embargos de declaração conhecidos e providos, com concessão de efeito
modificativo ao julgado. (TST – ED-RR: 14216420155120026, Relator: Alaexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 24/10/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT
10/10/2018)
Reforma-se, portanto, a sentença, no aspecto, a fim de fixar o percentual de 5%, a título de honorários advocatícios, em prol do patrono da Reclamante, sobre o valor atribuído à causa.
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Por fim, no que tange ao argumento acerca do descabimento da responsabilidade solidária
pelo pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos em prol dos patronos da Reclamante,
observa-se que a tese em questão não merece guarida.
Assim se diz porque o art. 87, § 2° do CPC, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho, é
claro ao dispor que a condenação, em honorários advocatícios, será solidária em caso de inexistência de divisão proporcional quanto à responsabilidade dos litisconsortes, vejamos:
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .
§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.
In casu, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Litisconsorte em relação
a todas as verbas deferidas à Reclamante, não havendo quaisquer limitações quanto às
parcelas ou ao período que autorize o pagamento de forma proporcional ou subsidiária.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Evidenciado que a
recorrente não procedeu a devida fiscalização da prestadora de serviços em relação ao
cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados que lhe prestaram serviços,
como no caso do autor, a responsabilidade subsidiária é circunstância que se impõe,
uma vez que, na condição de tomador dos serviços, foi o real beneficiário da atividade laborativa do demandante. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SUBSDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS LIMITADA NO TEMPO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. Embora o § 2º do citado dispositivo autorize a responsabilidade solidária dos
vencidos sobre os honorários, só o faz no caso de não haver distribuição expressa da
responsabilidade. O dispositivo determina em primeiro lugar que os vencidos responderão proporcionalmente pelos honorários, em seu parágrafo primeiro, determina que
a sentença deve distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade
proporcional pelo pagamento dos honorários e em seu § 2º determina a responsabilidade solidária, no caso de não ser feita a distribuição determinada no § 1º. Tivesse a recorrente sido condenada subsidiariamente ao pagamento de todas as parcelas deferidas, ao
trabalhador, autorizada pelo § 2º do artigo 87 do CPC estaria a responsabilização solidária sobre os honorários de sucumbência. Ocorre que, no caso em tela, a responsabilidade
da recorrente foi limitada no tempo, de forma que não responde pela maior parcela das
verbas deferidas, sendo simples determinar a proporcionalidade de sua responsabilidade. Recurso a que se dá parcial provimento.I -(TRT-1 – RO: 01014917720185010483 RJ,
Relator: MARIO SERGIO MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/06/2021).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do Litisconsorte, para reduzir o percentual
dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em prol do patrono da Autora, de 10% para
5%, a ser calculado sobre o valor da condenação, nos termos do § 4º, do art. 791-A, da CLT.
i) JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Em recurso ordinário, o Litisconsorte aborda a incidência de juros de mora e correção monetária (ID. b44fa15 – Pág. 33).
O juízo recorrido (ID. 18aa06b – Pág. 12 e ss.) decidiu nos termos abaixo:
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. ADC 58
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 18/12/2020, que é inconstitucional a
aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de
depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho.
Conclui o Supremo que até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem
ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase
pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, que abrange juros e correção monetária (art.
406 do Código Civil).
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A decisão foi tomada no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021.
Vejamos a ementa do julgado:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na
redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas
judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir
da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco
Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i)
são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova
demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou
judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem
ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de
1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento
(independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem
ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de
alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária
ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii)
igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em
julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção
monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios
legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam
os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a
Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF).
Ressalto que a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a aplicação imediata
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado ou até mesmo a sua publicação: “A existência
de precedente firmado pelo Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos
com o mesmo objeto, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe 18.09.2017
Assim, no presente caso, a fase pré-judicial, na qual se aplica o IPCA-e para atualizar
os débitos trabalhistas, inicia-se a partir do momento em que a obrigação trabalhista se
tornou devida e vai até a notificação do reclamado.
Já a fase judicial inicia com a notificação e vai até a data do efetivo pagamento, incidindo a SELIC.
Para fins de incidência da taxa Selic, deverá ser observada a data da efetiva notificação, se informada nos autos. Diante da inexistência de data precisa da notificação, considera-se realizada a citação/notificação inicial por carta, 48 (quarenta e oito) horas depois
da efetiva postagem, nos termos do entendimento pacificado na Súmula 16 do o C. TST.
Caso efetuada a citação por Oficial de Justiça, a data a ser considerada será a data
do efetivo cumprimento do mandado, independentemente da existência de litisconsórcio
passivo.
Havendo necessidade de utilização de edital, a citação considerar-se-á realizada 48
(quarenta e oito) horas depois da publicação do edital, em analogia ao entendimento acima referido.
Ressalto que a utilização da SELIC, a partir da citação do reclamado, substitui à TR e
os juros legais, na forma como consta no voto do Excelentíssimo Ministro Relator Gilmar
Mendes:
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Min. Gilmar Mendes (ADC 58): “Embora, como dito, o STF nunca tenha declarado a
inconstitucionalidade da TR per se, reconheço que o entendimento majoritário da Corte
tem indicado ou sinalizado a impossibilidade de utilização da TR como índice de correção
monetária. (...) Essa indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do TST tornou-se
confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia,
lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito
assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da
Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. (...) Portanto, para os
críticos – de que estaríamos diante de institutos jurídicos diversos e inconfundíveis (correção monetária e juros) -, respondo que o Direito e seu intérprete não podem fechar os olhos
para a realidade, sendo prova disso a jurisprudência de longa data do Supremo Tribunal
Federal, que sempre tratou a condição inflacionária do país na análise da taxa de juros e
vice-versa. (...) Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação
conforme à Constituição dos dispositivos impugnados nestas ações, determinando que
o débito trabalhista seja atualizado de acordo com os mesmos critérios das condenações
cíveis em geral. Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que
corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões
de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em
substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.”
Examine-se.
Nesse viés, denota-se que este Egrégio Tribunal Regional Trabalhista da 11ª Região firmou
entendimento, proferido nos autos do incidente de uniformização de jurisprudência nº 000009169.2017.5.11.0000, no sentido de modular os efeitos da decisão da ADPF 4.357/DF, ordenando a aplicação, como índice de correção monetária, da TR, até o dia 24/03/2015, e, a partir de 25/03/2015,
do IPCA-E.
Quanto ao art. 879, § 7º da CLT, o IUJ acima mencionado baseou-se na decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), do dia 05/12/2017, que julgou improcedente a Reclamação ajuizada pela
Federação Nacional dos Bancos, na qual se defendia a impossibilidade da adoção do IPCA-E pela
Justiça do Trabalho no lugar da TRD, para fins de correção monetária dos créditos trabalhistas, tendo restado definido que a adoção do IPCA-E, para a atualização monetária dos valores trabalhistas,
não constitui qualquer ofensa às decisões do STF tomada em sede das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 4357 e 4425.
É que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
4.357 e 4.425, que teve por objeto a EC 62/2009, que instituiu o regime especial de pagamento de
precatórios, declarou a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.
E, diante dessa decisão, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Tribunal Superior do Trabalho havia declarado, por arrastamento, a inconstitucionalidade da expressão
“equivalentes à TRD” contida no art. 39 da Lei n° 8.177/91, utilizando como base os mesmos argumentos adotados pelo STF nas ADI’s 4.357 e 4.425, contra a qual fora ajuizada a Reclamação pela
Federação Nacional dos Bancos, julgada improcedente pelo STF.
Lado outro, verifica-se que o art. 879, § 7º da CLT, que entrou em vigor em 11/11/2017, trouxe
a previsão de que a atualização dos créditos trabalhistas devia ser feita pela TR, conforme a Lei nº
8.177, de 1º de março de 1991.
Portanto, a regra constante do artigo celetista, ao atrelar sua aplicação à antiga lei, qual seja,
Lei nº 8.177/91, cuja expressão “TR” já fora declarada inconstitucional pelo TST – decisão devidamente validada pelo STF -, encontra-se maculada pela mesma inconstitucionalidade.
Nesse sentido, o STF, ao julgar Embargos de Declaração apresentados em face do acórdão
exarado no Rext 870.947 (Tema 810), rejeitou a modulação dos efeitos do julgamento acerca da
aplicação do índice de correção monetária, afastando a aplicação da TR, como índice de correção
monetária, mesmo no período anterior a 24/03/2015. Vejamos:
(...) “Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
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Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar
Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra
Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski,
que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso) (...)
Atento à mencionada decisão, o colendo TST, por meio do julgamento proferido pela 6ª Turma,
referendou o entendimento do STF, no sentido de que a atualização dos créditos trabalhistas não
comporta a incidência da TR, nem mesmo com relação ao período anterior a 24/03/2015, a saber:
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. IPCA-E. TEMA 810 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL
(RE 870.947/SE). O Supremo Tribunal Federal, em 20/9/2017, nos autos do RE 870.947
(Tema 810 da Tabela de Repercussão Geral), concluiu pela impossibilidade jurídica da
utilização do índice da caderneta de poupança como critério de correção monetária, por
afrontar o direito fundamental de propriedade consagrado pelo art. 5º, XXII, da CR. E, em
3/10/2019, na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, decidiu não modular os
efeitos da decisão anteriormente proferida. Em face do que ficou decidido pela Suprema
Corte, não há mais margem para se aplicar a TR como fator de atualização dos débitos trabalhistas, nem mesmo em relação ao período anterior a 24/03/2015, conforme havia sido
modulado pelo Tribunal Pleno desta Corte, nos autos do ED-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231
(DEJT 30/6/2017), devendo incidir o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas. Agravo de instrumento desprovido. (TST – AIRR: 7067820135040005,
Relator Aloysio Pereira da Veiga, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/12/2019) (...)
Após todos os trâmites processuais e decisões supramencionadas, o tema voltou a ser objeto
de debate, sofrendo nova modificação pela Suprema Corte, após o deferimento de medida cautelar, nas ADCs 58 e 59, em que se discute a constitucionalidade da aplicação do TR como índice de
correção monetária.
Nesse sentido, no dia 27/06/2020, o Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu, ad referendum
do Tribunal Pleno, pedido de liminar, formulado pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, determinando a suspensão do julgamento de todos os processos, em curso na Justiça do
Trabalho, que envolvam a aplicação dos arts. 879, § 7º e 899 § 1º da CLT, bem como art. 39, caput e
§ 1º da Lei 8.177/91.
Todavia, diante da abrangência do decisum e considerando os potenciais prejuízos advindos
de tal suspensão, a Procuradoria Geral da República, em sede de Agravo Regimental, requereu a
revogação da medida e, alternativamente, a limitação dos efeitos da decisão.
O Ministro Relator, apesar de rejeitar o pedido da Procuradoria, esclareceu, expressamente, no
julgado, que a análise do índice de correção monetária dos créditos trabalhistas não constitui fator
impeditivo ao regular andamento dos processos, certo que, somente a parcela controvertida, ou
seja, aquela que aborde especificamente a temática envolvendo a aplicação da TR ou do IPCA-E,
deveria aguardar o pronunciamento do STF, nos exatos termos:
Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo
algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a
prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes
a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição
à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a
redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede
o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações
que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da
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Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final
do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam
o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
Destarte, no dia 18/12/2020, foi proferida decisão nos autos das ADCs 58 e 59, em Sessão Plenária da Suprema Corte, no sentido de “considerar que à atualização dos créditos decorrentes de
condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção
monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência
do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código
Civil), nos termos do voto do Relator”, a qual foi publicada em 12/02/2021.
Foram, ainda, modulados os efeitos da decisão nos seguintes termos:
(...) (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma
extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês,
assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que
expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e
os juros de mora de 1% ao mês;
(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter
aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e
(iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á
aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de
correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os
critérios legais), (...)
Todavia, no dia 22/10/2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os
embargos de declaração, interpostos pela AGU, para “sanar o erro material constante da decisão de
julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer “a incidência do IPCA-E na fase préjudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”,
sem conferir efeitos infringentes”.
Assim, considerando a natureza vinculante das referida decisão, impõe-se, nos termos do art.
1.040 do CPC, a observância do índice de correção nela estabelecido, qual seja, IPCA-E na fase préjudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil),
para os juros e a correção monetária, nos processos em curso na fase de conhecimento, de forma
retroativa, e naqueles transitados em julgado em que não houve estabelecimento expresso do índice a ser aplicado, ressalvando-se, apenas, os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou
qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive
depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, que não são passíveis de rediscussão, assim
como, as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação
ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, que devem ser mantidas e
executadas na forma como transitaram em julgado.
Desta forma, respeitados o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, deve ser aplicado, aos processos na fase de conhecimento, o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a taxa
SELIC (art. 406 do Código Civil), para os juros e a correção monetária, de forma retroativa aos processos sobrestados, inclusive.
Nesse ponto, insta destacar que o IPCA-E é índice de correção monetária e não de juros de
mora, motivo pelo qual no período pré-judicial, além da incidência dele, deve haver a aplicação da
TR, inclusive, o TST, esclarecendo a decisão vinculante do STF, assim decidiu:
(...) AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO – ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO
JUDICIAL TRABALHISTA – FASE PRÉ-PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS – ART. 39 DA
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LEI 8.177/91 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATOI IN PEJUS – DESPROVIMENTO. 1. O STF, ao deslindar o tema da ADC
58 quanto à atualização dos débitos judiciais trabalhistas, fixou tese no sentido da aplicação
do IPCA-E como índice de correção monetária para o período pré-processual e a taxa Selic
para o período processual. 2. No caso dos juros de mora, a legislação trabalhista também
distingue os períodos (Lei 8.177/91), sendo que o caput do art. 39 da Lei trata do período
pré-processual (“compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento”) e o seu § 1º do período judicial (“contados do ajuizamento da reclamatória”). 3.
Antes da Lei 13.467/17 (CLT, art. 879, § 7º), à míngua de norma trabalhista específica, lançava-se mão do caput do art. 39 da Lei 8.177/91 para se fixar a TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas, enquanto os juros de mora seriam de 1% ao mês,
com base no § 1º do mesmo dispositivo legal. Ora, interpretação dada ao comando legal se
justificava apenas enquanto não havia norma legal específica. Com a reforma trabalhista de
2017, a questão da correção monetária dos débitos trabalhistas passou a ter disciplina legal
própria, razão pela qual a literalidade do art. 39, caput, da Lei 8.177/91 deve ser respeitada,
porque trata específica e claramente de juros de mora e da fase pré-processual. E como apenas o § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91 (quanto aos juros) e o § 7º do art. 879 da CLT (quanto à
correção monetária) foram afastados pelo STF na ADC 58, não há como deixar de reconhecer
que o ordenamento jurídico trabalhista vigente contempla juros de mora também para a
fase pré-processual. 4. Assim, não prospera a pretensão autoral de limitar a aplicação do entendimento do STF proferido na ADC 58 tão somente em relação à correção monetária, não
o aplicando em relação aos juros de mora, pois, ainda que os juros não tenham sido objeto
de insurgência recursal, para os processos em curso, ainda na fase de conhecimento, como o
caso em análise, os dois elementos (juros e correção) estão umbilicalmente ligados, conforme entendimento do próprio STF na ADC 58, o que impõe a aplicação do IPCA-e mais juros
equivalentes à TR acumulada (Lei 8.177/91, art. 39) para o período pré-processual e Taxa SELIC (englobando juros e correção monetária) para o período processual, não havendo de se
falar em ofensa à coisa julgada, tampouco em reformatio in pejus. Agravo desprovido. (TST
– Ag: 20521720145090029, Relator: Ives Gandra Da Silva Martins Filho, Data de Julgamento:
12/08/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: 20/08/2021) (...)
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do Litisconsorte e, de ofício, altera-se a
sentença, para determinar a aplicação da tese vinculante do STF fixada na ADC 58, e parcialmente
alterada em decisão de Embargos de Declaração, no que tange à incidência do IPCA-E mais juros
pela TR acumulada na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), para os juros e a correção monetária.
DISPOSITIVO
Por essas razões, conhece-se do Recurso Ordinário interposto pelo Litisconsorte e, no mérito,
dá-se parcial provimento ao apelo para excluir a condenação ao pagamento da multa do art. 467 da
CLT e reduzir o percentual dos honorários advocatícios, devidos ao patrono da Reclamante, de 10%
para 5%, calculados sobre o valor apurado na liquidação. Outrossim, de ofício, altera-se a sentença
para determinar a aplicação da tese vinculante do STF fixada na ADC 58 e, parcialmente alterada
em decisão de Embargos de Declaração, no que tange à incidência do IPCA-E mais juros pela TR
acumulada na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art.
406 do Código Civil), para os juros e a correção monetária. Tudo nos moldes da fundamentação,
observados os parâmetros fixados nesta decisão. Mantém-se a sentença nos demais termos e fundamentos. Custas pela Reclamada, no importe de R$ 230,00, calculadas sobre o valor ora arbitrado
à condenação de R$ 11.500,00.
ACÓRDÃO
(Sessão Ordinária Virtual do dia 22 ao dia 25 de novembro de 2021)
Participaram do julgamento a Excelentíssima Desembargadora do Trabalho, Presidente, Ruth
Barbosa Sampaio; o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho, Relator, José Dantas de Góes; e o
Excelentíssimo Desembargador do Trabalho Jorge Alvaro Marques Guedes. Presente, ainda, a Excelentíssima Procuradora do Trabalho da 11ª Região, Marcela Guimarães Santana.
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Isto posto, acordam os Membros integrantes da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Ordinário interposto pelo Litisconsorte e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo para excluir a condenação ao pagamento da
multa do art. 467 da CLT e reduzir o percentual dos honorários advocatícios, devidos ao patrono da
Reclamante, de 10% para 5%, calculados sobre o valor apurado na liquidação. Outrossim, de ofício,
alterar a sentença para determinar a aplicação da tese vinculante do STF fixada na ADC 58 e, parcialmente alterada em decisão de Embargos de Declaração, no que tange à incidência do IPCA-E
mais juros pela TR acumulada na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência
da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), para os juros e a correção monetária. Tudo nos moldes da
fundamentação, observados os parâmetros fixados nesta decisão. Mantém-se a sentença nos demais termos e fundamentos. Custas pela Reclamada, no importe de R$ 230,00, calculadas sobre o
valor ora arbitrado à condenação de R$ 11.500,00.
Assinado em 26 de Novembro de 2021.
José Dantas de Góes
Desembargador do Trabalho
Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

FGTS
Saque: Covid-19
PROCESSO nº 0000452-20.2021.5.12.0000 (AR)
Autor: Caixa Econômica Federal
Réu: Julio Cesar Tubbs de Lucena Junior
Relatora: Desembargadora do Trabalho Mirna Uliano Bertoldi
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA. ALVARÁ JUDICIAL. SAQUE DO FGTS. COVID-19. INVASÃO LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 20, XVI, DA LEI nº 8.036/90 C/C ART. 6º DA MP
946/2020. PROCEDÊNCIA. A interpretação jurídica pelo poder judiciário confere a possibilidade de assegurar direitos não contemplados expressamente nas normas legais, porém não
autoriza a sub-rogação da atividade legislativa. O espaço de atuação da Justiça do Trabalho
nessa circunstância, nos termos do art. 8º da CLT, se encontra no vácuo legislativo. A possibilidade de inclusão da Pandemia (COVID-19) como desastre natural para autorizar o saque
do FGTS, pela dicção do art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 2º do Decreto nº 5.113/2004,
revela-se como interpretação razoável, uma vez que a regulamentação específica da matéria
no art. 6º da MP 946/2020 (não mais vigente) assim o fez. Contudo, ao determinar o saque
dos depósitos de FGTS acima do limite imposto pela norma citada, a sentença invadiu a
atribuição legislativa e regulamentar do Poder Executivo (art. 31 da Lei nº 8.036/90), violando diretamente o art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 6º da MP 946/2020. Ação rescisória
procedente.
RELATÓRIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória, sendo autora Caixa Econômica
Federal e réu Julio Cesar Tubbs de Lucena Junior.
A Caixa Econômica Federal ajuíza ação rescisória com pedido de tutela provisória contra Júlio César Tubbs de Lucena Lutz visando a rescisão da sentença proferida no procedimento de jurisdição voluntária de Alvará Judicial nº 0001890-94.2020.5.12.0007 com tramitação na 1ª Vara do
Trabalho de Lages/SC que buscou a liberação do saldo da conta vinculada do FGTS sustentando,
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como causa de rescindibilidade, a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), por
inobservância ao art. 25, parágrafo único, da Lei nº 8.036/90; art. 721 do CPC e art. 5º, LIV e LV, da
CRFB que exigem a prévia intimação da autora e manifestação do Ministério Público no procedimento de jurisdição voluntária.
Sustenta, ainda, infração ao art. 109, I, da CRFB que atribui a competência da matéria para a
Justiça Federal, assim como desrespeito ao art. 6º da Medida Provisória n. 946/2020 e art. 20 da Lei
nº 8.036/90.
Pleiteia, em decorrência, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o cumprimento da sentença até julgamento final dessa ação rescisória. Em definitivo, requer a rescisão da
sentença com novo julgamento declinando a competência para a Justiça Federal, ou sucessivamente, a anulação do procedimento a partir de seu ajuizamento ou, ainda, a rejeição do pedido
inicial. Requer a isenção das custas e do depósito prévio. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.
Junta documentos.
Retificado o valor da causa para R$ 73.815,07, bem como isentado a autora do depósito prévio.
Concedida a tutela provisória de urgência com a determinação de suspensão do cumprimento
da sentença proferida no procedimento de Alvará Judicial nº 0001890-94.2020.5.12.0007 com trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Lages/SC até o julgamento final da presente ação rescisória.
O réu apresenta contestação sustentando, em síntese, a impossibilidade de manejo da ação
rescisória e, no mérito, refuta as causas de rescindibilidade. Pleiteia a concessão do benefício da
Justiça gratuita e a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.
A autora manifesta-se sobre a defesa e documentos juntados.
Alegações finais apresentadas.
O Ministério Público do Trabalho exara parecer opinando pela procedência da ação rescisória.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Conheço da ação rescisória, uma vez que atendidos os pressupostos legais de cabimento.
PRELIMINAR
Impossibilidade do manejo da ação rescisória
O réu, em sua contestação, suscita a preliminar de impossibilidade de manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal; ausência de violação aos dispositivos legais mencionados na petição
inicial e existência de controvérsia da matéria nos Tribunais (Súmula nº 343 do STF).
Não lhe assiste razão.
A petição inicial consigna como fundamento para o pedido de rescisão da sentença a violação
manifestas das normas jurídicas que aponta, causa de pedir constante do art. 966, V, do CPC.
Portanto, atendido o pressuposto legal autorizador para ajuizamento da ação rescisória, sendo
que as questões relacionadas com o uso inapropriado como recurso, inexistência das causas de
rescisão e a controvérsia da matéria são questões a serem analisadas no mérito da ação.
Rejeito.
MÉRITO
1 Violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC).
Competência material. Art. 109, I, da CRFB; Súmula nº 82 do STJ
A autora sustenta, como causa de rescisão da sentença, a incompetência material da Justiça
do Trabalho para apreciar o procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará para
saque do FGTS. Aponta, assim, violação direta do art. 109, I, da CRFB e Súmula nº 82 do STJ que
atribuem a competência para a Justiça Federal.
Assiste-lhe razão.
Afasto, de início, a incidência da Súmula nº 343 do STF que consolida o entendimento de não
caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
A competência jurisdicional constitui matéria de índole constitucional e, portanto, não se submete ao óbice do referido verbete sumular. Cito julgado do próprio STF:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343. 2. Inaplicabilidade
da Súmula 343 em matéria constitucional, sob pena de infringência à força normativa da
Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Precedente
do Plenário. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 555806 AgR, Relator(a): EROS
GRAU, Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 1804-2008 EMENT VOL-02315-07 PP-01533).
Esclareço, por oportuno, que a exceção prevista na tese 136 de Repercussão Geral do STF se aplica
somente a controvérsia de matéria no âmbito daquela Corte Constitucional. Não sendo esse o caso.
Cito também precedente da SBDI-1 do TST:
“[...]. 6. Registra-se, ainda, que, em se tratando de violação de norma constitucional,
não há a incidência do entendimento contido nas Súmulas n.os 83 do TST e 343 do STF, cuja
aplicação se restringe a normas infraconstitucionais. [...].” (RO-80117- 19.2015.5.22.0000,
Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da
Silva, DEJT 26/03/2021).
Não há, portanto, óbice para sua apreciação. Sigo.
A sentença rescindenda reconheceu a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de expedição de alvará para saque do FGTS, assim dispondo:
Existentes controvérsias sobre tal matéria é competente a Justiça do Trabalho para dirimilas, em jurisdição voluntária, ou contenciosa, posto que, desde o advento da Emenda
Constitucional nº 45 /04, a competência da Justiça do Trabalho é voltada para as questões decorrentes da relação de trabalho, independentemente ou não de figurarem, como partes, ou
interessados do processo, trabalhador e empregador. Trata-se a liberação do FGTS, sem dúvida, de matéria vinculada à relação de trabalho. Esta, aliás, é matéria já decidida no âmbito do
TST, como se tem do acórdão do incidente de uniformização de jurisprudência nº 619872/00,
da lavra do Ministro José Oreste Dalazen e de tantos outros julgados, estando o entendimento
constante da Súmula nº 82 do STJ, de julho 1993, em face da Constituição Federal.”
A competência da Justiça do Trabalho, ampliada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, concentra-se preponderantemente na relação de trabalho, como disposto no art. 114, I, da CRFB:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;[1]
[...].
A relação de trabalho, nas palavras de Arnaldo Süssekind 1, “corresponde ao vínculo jurídico
estipulado, expressa ou tacitamente, entre um trabalhador e uma pessoa física ou jurídica, que o
remunera pelos serviços prestados. Ela vincula duas pessoas, sendo que o sujeito da obrigação há
de ser uma pessoa física, em relação à qual o contratante tem o direito subjetivo de exigir o trabalho
ajustado.”
Por isso, o reconhecimento da relação jurídica de trabalho pressupõe, de um lado o trabalhador como pessoa física e de outro o tomador de seus serviços, pessoa física ou jurídica, com a
prestação do trabalho como objeto principal.
Assim, a competência da Justiça do Trabalho, prescrita no art. 114, I e IX, da CRFB, se limita as
controvérsias inerentes aos direitos e obrigações recíprocos entre as partes da relação de trabalho.
Outras relações, ainda que subjacentes a relação de trabalho, como previdenciária e administrativa, devem ser apreciadas pelo ramo do poder judiciário que as normas atribuírem a competência.
No caso em apreço, o procedimento de expedição de alvará para movimentação dos depósitos
de FGTS não se dirige, nem envolve o empregador ou a quem possa substituí-lo como titular de
direitos, mas somente a Caixa Econômica Federal na condição de Agente
Operador do FGTS.
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Não há, portanto, controvérsia relacionada diretamente com a relação de trabalho, mas sim de
natureza administrativa, envolvendo o trabalhador e o agente operador do FGTS (CEF).
E nessa hipótese, a competência para dirimir a questão, por disposição do art. 109, I, da CRFB,
se encontrará afeta à Justiça Federal.
Nesse sentido, vale citar a Súmula nº 82 do STJ:
Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os
feitos relativos à movimentação do FGTS.
Aliás, aquela corte superior, a quem cabe solucionar os conflitos de competência (art. 102, I,
“o”, da CRFB), analisando a presente matéria decidiu pela incompetência da Justiça do Trabalho
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 174555 – SP (2020/0224913-0), Rel. Ministro Hermann Benjamim, publicação: 01/12/2020).
Alerto que o cancelamento do entendimento contido na Súmula nº 176 do TST, por si só, não
importa no reconhecimento da competência dessa Justiça do Trabalho para apreciação da matéria,
uma vez que a controvérsia sobre as hipóteses de movimentação da conta vinculada (arts. 7º e 20
da Lei nº 8.036/1990) submetidas ao crivo da Caixa Econômica Federal enquanto agente operador
do FGTS, não se insere nas obrigações entre as partes da relação de trabalho.
Por tais razões, a sentença rescindenda, ao conhecer da competência dessa Justiça Especializada para apreciação do procedimento de alvará judicial, violou diretamente o art. 109, I, da CRFB,
que atribui essa competência à Justiça Federal.
Destarte, julgo procedente o pedido rescisório para, desconstituindo a sentença proferida no
AlvJud nº 0001890-94.2020.5.12.0007 com tramitação na 1ª Vara do Trabalho de Lages/SC, por violação art. 109, I, da CRFB e, proferindo novo julgamento, decretar a incompetência material dessa
Justiça do Trabalho, determinando a remessa do referido procedimento para a Justiça Federal.
No entanto, a maioria da Seção Especializada, pelo voto condutor da Exm. a. Des.a. Revisora,
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:
A ação rescisória foi ajuizada tão somente com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, e
não no inciso II, que trata de incompetência absoluta. Dessa forma, torna-se necessário demonstrar que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à norma jurídica, ou seja, ao art.
109, I, da Constituição Federal, o que não vislumbro ser a hipótese ventilada nos autos.
A Medida Provisória nº 45/2004 elasteceu a competência material da Justiça do Trabalho, passando a compreender todas as demandas oriundas das relações de trabalho, inserindo-se aí os
requerimentos para expedição de alvará para levantamento do FGTS.
No âmbito do TST, aliás, a compreensão de que compete à Justiça do Trabalho apreciar a pretensão de liberação do FGTS já está pacificada, em vista do cancelamento da Súmula nº 176, que
até então consolidava o entendimento, hoje superado, de que as demandas entre empregado e
empregador envolvendo liberação do FGTS não competiam a esta Justiça Especializada.
A respeito, transcreve-se recentes julgados do TST:
RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALVARÁ
PARA SAQUE DO FGTS. O Regional declarou a Justiça do Trabalho incompetente para julgar a presente demanda, sob o fundamento de que, ainda que o FGTS depositado em conta
vinculada tenha sua gênese numa relação de emprego e constitua patrimônio do trabalhador, não se está propriamente diante de demanda ou controvérsia decorrente da relação
de trabalho. No entanto, a Súmula nº 176 do TST, cuja redação preconizava que “A Justiça
do Trabalho só tem competência para autorizar o levantamento do depósito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço na ocorrência de dissídio entre empregado e empregador”,
foi cancelada pelo Tribunal Pleno desta Corte. Por outro lado, da redação conferida aos
incisos I e IX do art. 114 da Constituição Federal extrai-se que a circunstância de a Caixa
Econômica Federal figurar no polo passivo da relação jurídica, na condição de mera gestora do instituto, não afasta essa competência material. Logo, a competência material para
apreciar o pedido de expedição de alvará judicial para fins de saque dos depósitos do FGTS
na CEF, decorrente da relação de emprego havida entre empregado e empregador, como na
hipótese, pertence à Justiça do Trabalho, como decorrência do disposto no art. 114, I e IX,
da CF/88 (com redação dada pela EC nº 45/2004). Recurso de revista conhecido e provido.
(RR – 1981- 25.2020.5.12.0060, 8ª Turma, Relatora: Dora Maria da Costa, DEJT 19/03/2021)
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RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. APELO SOB A ÉGIDE DA LEI
13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FGTS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO FGTS. SUCESSORES DO TRABALHADOR FALECIDO. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. Com o cancelamento da Súmula 176
desta Corte, em razão da superveniência da Emenda Constitucional 45/2004, a discussão
quanto à competência material acerca da expedição de alvará para saque do FGTS, quando
estabelecida a relação processual diretamente entre o trabalhador titular da conta vinculada e a CEF, na qualidade de órgão gestor do FGTS, sem que haja demanda entre empregado
e empregador, encontra-se superada nesta Corte. Observa-se a competência material da
Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de ex-empregado de expedição de alvará judicial para fins de saque dos depósitos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal – CEF, porquanto o pleito decorre de uma relação emprego, o que enseja a aplicação do art. 114, I, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/04. Ressalte-se
que o fato da presente ação ter sido proposta pelos sucessores do de cujus, trabalhador que
deixou conta vinculada do FGTS em seu nome, não tem o condão de afastar a competência
material da Justiça do Trabalho para analisar o pedido de expedição de alvará para levantamento do FGTS. Recurso de revista conhecido e provido. (RR – 170-30.2016.5.23.0071, 6ª
Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 27/03/2020)
Não obstante tenha o STJ editado a Súmula nº 82, expressando o entendimento de que a competência para processar e julgar demandas relativas à movimentação do FGTS é da Justiça Federal,
o verbete sumular é anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, que, como dito,
ampliou a competência da Justiça do Trabalho.
Vale destacar que, além de estar inserido no rol do art. 7º da CF como direito dos trabalhadores
urbanos e rurais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212, também firmou o
entendimento de que o Fundo de Garantia possui natureza social e trabalhista.
No voto que proferiu, o Eminente Ministro Relator destacou excerto de acórdão emanado da
Corte, cujo Redator foi o então Ministro Néri da Silveira, e que, de forma elucidativa, pontuou que
os valores do Fundo defluem da relação de trabalho, sendo a matéria disciplinada, portanto, pelo
Direito do Trabalho.
Entendimento diverso significaria sobrevalorizar o papel da Caixa Econômica Federal como
gestora do Fundo de Garantia – cuja inegável importância não se ignora -, privilegiando a tutela dos
interesses do órgão fiscalizador (por meio do reconhecimento de que há elevado interesse público
tutelável que demandaria deslocar a competência para a Justiça Federal) e desprezando-se, assim,
a origem e a natureza trabalhista e social dos valores depositados, cuja titularidade é exclusivamente do empregado e que decorrem da relação trabalhista estabelecida com o empregador, sujeito
passivo da obrigação.
O interesse da Caixa Econômica Federal de assegurar, em última instância, a movimentação
dos valores do FGTS e de garantir que a liberação para saque esteja corretamente enquadrada nas
hipóteses legais não a torna titular da pretensão material. Nessa linha, por exemplo, não pode a
Caixa insurgir-se, por interesse pessoal, contra a liberação de valores amoldados às condições autorizadas por lei ou decreto, o que só reforça a invocação da competência material desta Justiça
Especializada, e não da Justiça Federal.
O mais importante, no entanto, é que o fato de existir interpretação diversa no âmbito do TST
ou deste Tribunal Regional, no sentido da tese defendida pela autora – de incompetência absoluta
da Justiça do Trabalho -, não autoriza levantar o manto da coisa julgada, por não haver a manifesta
violação à norma jurídica de que trata o inc. V do art. 966 do CPC.
Por esses fundamentos, julga-se improcedente a ação rescisória sob a ótica da violação ao art.
109, I, da Constituição Federal.
2 Violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Nulidade da sentença. Intervenção obrigatória. Art. 25, parágrafo único, da Lei nº 8.036/90; art. 721 do CPC; art. 5º, LIV e LV, da
CRFB; art. 127 da CRFB
A autora pugna pela desconstituição da sentença por afronta ao art. 25, parágrafo único, da Lei
nº 8.036/90, art. 721 do CPC, art. 5º, LIV e LV, da CRFB e art. 127 da CRFB que prescrevem a obrigatoriedade de comunicação do pedido de alvará judicial à Caixa Econômica Federal e intervenção
do Ministério Público do Trabalho.
Sem razão.
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Assinalo, inicialmente, que a configuração de violação aos princípios constitucionais invocados, não se mostra viável, por si só, para a desconstituição da decisão rescindenda, uma vez que
depende da demonstração de violação de norma infraconstitucional.
Nesse sentido, cito por analogia, a apreciação do tema 660 de repercussão geral pelo STF, no
qual restou consignado a inexistência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE748371).
No caso, eventual ofensa aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB) e da
ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB) somente se caracterizará na hipótese de reconhecimento da violação do art. 25, parágrafo único, da Lei nº 8.036/90 e art. 721 do CPC.
Por isso, não se divisa violação aos referidos princípios constitucionais citados.
Não há, também, violação do art. 127 da CRFB, nem ao art. 721, segunda parte, do CPC.
A intervenção do Ministério Público do Trabalho, nada obstante autorizada pelo art. 127 da
CRFB, não se mostra obrigatória (art. 83, II, da LC nº 75), sendo que eventual nulidade, por disposição do art. 279 do CPC, deve ser requerida pelo próprio prejudicado (MPT).
Dessa forma, se a autora sequer possuía legitimidade para pleitear a nulidade da sentença por
esse fundamento, tanto mais para pleitear a rescisão da sentença pela mesma causa de pedir.
Por fim, inexiste violação ao art. 25, parágrafo único, da Lei nº 8.036/90 e art. 721, primeira
parte, do CPC.
O art. 25, parágrafo único, de fato, dispõe pela obrigatoriedade de notificação à Caixa Econômica Federal do ajuizamento do pedido de Alvará Judicial, assim redigido:
A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverão
ser notificados da propositura da reclamação.
E, nesse mesmo sentido, o art. 721, primeira parte, do CPC, ao prescrever que nos procedimentos de jurisdição voluntária “serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério
Público, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias”.
Todavia, a inobservância da regra processual, no âmbito do processo do trabalho, por disposição do art. 794 da CLT, somente resulta em nulidade se houver a ocorrência de manifesto prejuízo
às partes.
Na situação em análise, de fato, não houve, no momento do ajuizamento do pedido de alvará
judicial, notificação da Caixa Econômica Federal, como interessada no pleito, uma vez que agente
operador do FGTS (art. 721 do CPC).
Entretanto, a própria autora ingressou com Ação Mandamental (MS n. 00048374.2020.5.12.0000) assegurando sua intervenção no procedimento e, assim, a plena eficácia do art.
25, parágrafo único, da CLT e art. 721 do CPC, como corolários dos princípios constitucionais invocados (devido processo legal e ampla defesa).
A autora, portanto, como se denota da decisão de fls. 37/38, restou incluída no procedimento,
assegurando seu direito de intervenção.
Dessa forma, oportunizada à parte a intervenção no processo, inclusive para buscar a nulidade ora pleiteada (art. 795, c , da CLT), sua omissão não aput caracteriza dano processual, estando,
inclusive, preclusa a possibilidade de versar a matéria em ação rescisória.
Cito julgado:
“RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/15.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DO
RECURSO ORDINÁRIO NO FEITO MATRIZ. PRECLUSÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC/15. CORTE RESCISÓRIO INDEVIDO. 1. O Autor
busca desconstituir o v. acórdão proferido pelo eg. TRT da 1ª Região, sob a alegação de
não ter havido intimação de seu patrono da pauta de julgamento do recurso ordinário,
o que impediu a sustentação oral. Aponta violação dos artigos 5º, LV, da CR, 236, § 1º, do
CPC/15. 2. Ao teor dos artigos 794 e 795 da CLT, as nulidades no Processo do Trabalho,
ainda que absolutas, somente serão declaradas quando arguidas pela parte na “primeira
vez que tiverem de falar em audiência ou nos autos “, e somente reconhecidas quando
resultar “manifesto prejuízo às partes litigantes”. 3. No caso, o Autor alega não ter sido intimado da pauta de julgamento e da publicação do recurso ordinário do feito matriz. 4.
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Quanto à alegada falta de intimação do v. acórdão regional rescindendo, verifica-se que
isso não lhe impediu de opor embargos de declaração, que foram, inclusive, conhecidos e
desprovidos pelo eg. Tribunal Regional. Não houve, portanto, nenhum prejuízo a respeito.
4. No que se refere à falta de intimação da pauta de julgamento do recurso ordinário, o
Autor não cuidou de suscitar a nulidade na ocasião em que opôs embargos de declaração,
primeira oportunidade que se manifestou nos autos. Logo, em face da preclusão, não há
justificativa a rescisão do julgado. Recurso ordinário conhecido e desprovido. [...]” (TSTROT-102106-95.2017.5.01.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 13/08/2021). Finalmente, importante destacar que a ação rescisória não se constitui em sucedâneo recursal, descabendo seu
uso para atacar questão que deveria ser instrumentalizada na via ordinária do processo
matriz. Improcede o pedido.
3 Violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC). Invasão da competência legislativa. Art. 6º da MP 946/2020; Art. 20 da Lei nº 8.036/90
A autora pretende a desconstituição da sentença ao fundamento de violação do art. 6º da MP
946/2020 e art. 20 da Lei nº 8.036/90 que definem as causas e limitações para saque do FGTS.
Assiste-lhe razão.
A interpretação jurídica pelo poder judiciário confere a possibilidade de assegurar direitos não
contemplados expressamente nas normas legais, porém não autoriza a sub-rogação da atividade
legislativa.
O espaço de atuação da Justiça do Trabalho nessa circunstância, nos termos do art. 8º da CLT,
se encontra no vácuo legislativo. Cito:
As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou,
decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, contratuais por eqüidade e
outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda,
de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. (Grifado).
Portanto, havendo disposição normativa que preveja e regulamente a matéria jurídica, cabe ao
Judiciário interpretá-la e aplicá-la nos limites estabelecidos pela própria norma ou decretar a sua
inconstitucionalidade. Descabe a inserção de obrigações ou direitos nela não previstos.
No caso em análise, a sentença, olvidando o conteúdo do art. 20 da Lei n. 8.036/90 e do art. 6º da
Lei nº 946/2020, estabeleceu hipótese de saque do FGTS acima do valor previsto no seu regulamento.
A possibilidade de inclusão da Pandemia (COVID-19) como desastre natural para autorizar o
saque do FGTS, pela dicção do art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 2º do Decreto nº 5.113/2004,
revela-se como interpretação razoável, uma vez que a regulamentação específica da matéria no art.
6º da MP 946/2020 (não mais vigente) assim o fez:
Fica disponível, para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº 8.036,
de 1990, aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31
de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19),
de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o saque de recursos até o limite de R$
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador.
Contudo, ao determinar o saque dos depósitos de FGTS acima do limite imposto pela norma
citada, a sentença invadiu a atribuição legislativa e regulamentar do Poder Executivo (art. 31 da
Lei nº 8.036/90), violando diretamente o art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 6º da MP 946/2020.
Alerto, por fim, que inexiste controvérsia sobre essa questão que atraia a aplicação do entendimento contido na Súmula nº 343 do STF, pois todas as Câmaras desse Tribunal que analisam o
mérito da causa e a Seção Especializada 2 contemplam julgados no mesmo sentido:
RECURSO ORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO
INTEGRAL DOS DEPÓSITOS NA CONTA VINCULADA DO TRABALHADOR. INDEVIDO.

100

ano V - nº 60 - dezembro de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

LIMITE DE SAQUE PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 946/2020. A Medida Provisória nº 946/2020, autorizou o saque da conta vinculada do FGTS, nos termos e limite
previstos no caput do art. 6º, em razão do estado de calamidade pública diante da pandemia decorrente do novo coronavírus causador da COVID-19. Sendo assim, há óbice
para liberação do montante integral depositado na conta vinculada, como pleiteado na
petição inicial, tendo em vista a limitação para saque da quantia de R$ 1.045,00. (TRT12
– ROT – 0001121-86.2020.5.12.0007, HELIO BASTIDA LOPES, 1ª Câmara, Data de Assinatura: 17/03/2021).
LIBERAÇÃO SALDO INTEGRAL FGTS. PANDEMIA. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não havendo previsão legal específica, não há falar em liberação do saldo integral do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador, por alvará judicial, em razão da pandemia de coronavírus COVID-19). (TRT12 – ROT
– 0002077-05.2020.5.12.0007, NIVALDO STANKIEWICZ, 3ª Câmara, Data de Assinatura:
11/05/2021). PANDEMIA. COVID-19. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO –
FGTS. SAQUE. MONTANTE INTEGRAL DEPOSITADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI.
INVIABILIDADE. É reconhecida a notória questão social retratada pela parte autora na
inicial, vinculada ao estágio atual de incerteza trazido pela crise sanitária da Covid-19 em
curso no país, em geral, e no Estado de Santa Catarina, em especial, cujos efeitos imprevisíveis e imensuráveis, de ordem social e econômica, têm gerado, invariavelmente, diversas carências e demandas de cunho financeiro, com acentuado grau de prejudicialidade a
todos os setores da sociedade, mas com impactos mais nocivos notadamente no contexto
dos trabalhadores, dada a natureza alimentar das verbas trabalhistas. Todavia, ainda que a
nominada pandemia da Covid-19 em curso no país acarrete efeitos de notória nocividade
de variadas ordens aos trabalhadores e aos setores produtivos, trata-se de evento de natureza sanitária não passível de enquadramento na hipótese de desastre natural legalmente
prevista, para fins de movimentação dos importes de FGTS depositados na conta vinculada do trabalhador. Assim, sob o influxo do princípio da legalidade, carece de respaldo
jurídico a pretensão da parte autora, formulada em sede de ação de alvará judicial, de ser
autorizada ao saque do montante integral vertido à conta de sua titularidade. (TRT12 –
AIRO – 0001734- 09.2020.5.12.0007, NARBAL ANTONIO DE MENDONCA FILETI, 5ª Câmara, Data de Assinatura: 16/08/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA. SAQUE DO FGTS POR ALVARÁ JUDICIAL. PANDEMIA
DO COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. O Decreto
nº 5.113/2004, que trata das situações de emergência e calamidade pública que autorizam o saque do FGTS a que alude o art. 20 da Lei nº 8.036/90, não prevê expressamente
a situação de pandemia, pelo que, apesar da crise social advinda do COVID-19, não serve
ela de fundamento ao saque pretendido pelo trabalhador em sua conta vinculada. Não
menos importante para a análise da matéria são os reflexos que a autorização massiva para
os saques ocasionaria no sistema do FGTS, cujos recursos são alocados para programas
de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. Segurança concedida.
(TRT12 – MSCiv – 0002247- 95.2020.5.12.0000, GISELE PEREIRA ALEXANDRINO, Seção Especializada 2, Data de Assinatura: 29/09/2021).
Dessa forma, pelas razões expostas, julgo procedente o pleito rescisório para desconstituir a
sentença proferida no Alvará Judicial nº 0001890-94.2020.5.12.0007 com tramitação na 1ª Vara do
Trabalho de Lages/SC, por violação ao o art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 6º da MP 946/2020 e,
proferindo novo julgamento, indeferir a expedição de alvará judicial para saque do FGTS.
4 Honorários advocatícios
A integral sucumbência do réu impõe, por disposição do art. 791-A da CLT, a sua condenação
ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da autora arbitrados, com base no grau
de zelo, natureza e importância da causa e ao trabalho dedica e tempo exigido (art. 791-A, § 2º, da
CLT), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RÉU
O réu, em sua defesa, formula pedido, com base no art. 790 da CLT, de gratuidade da justiça,
apresentando apenas a declaração de hipossuficiência econômica.
Contudo, não demonstrou, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com as despesas
processuais.
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A necessidade de comprovação da insuficiência de recursos para custear as custas processuais, a par da declaração hipossuficiência econômica, encontra suporte na previsão específica do
art. 790, § 4º, da CLT:
O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de
recursos para o pagamento das custas do processo.
Dessa forma, para a concessão da Justiça gratuita no processo do trabalho não basta somente
a mera declaração de hipossuficiência econômica, mas deve a parte requerente comprovar sua
situação de miserabilidade jurídica, seja pela demonstração que recebe salário igual ou inferior a
40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social,
seja por outros meios de prova de comprometimento de sua renda que o impossibilita de arcar com
os custos do processo judicial.
Cito julgados:
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI Nº 13.467/2017. 1. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA NA VIGÊNCIA
DA LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. I. Em relação à transcendência jurídica (art. 896-A, §
1º, IV, da CLT), a causa oferecerá transcendência quando versar questão nova em torno da
interpretação da legislação trabalhista. Para tanto, entende-se como questão nova aquela
em relação à qual ainda não haja jurisprudência atual e pacífica consolidada no âmbito
do Tribunal Superior do Trabalho ou em decisão de efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal. II. Trata-se de debate em torno da aplicabilidade dos §§ 3º e 4º do art. 790 da
CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Portanto, questão jurídica em que ainda
não se firmou jurisprudência nesta Corte Superior, razão pela qual se reconhece a transcendência jurídica da matéria. III.A Lei nº 13.467/2017 trouxe novas disposições acerca
da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, dando nova redação ao § 3º do art.
790 da CLT e incluindo o § 4º nesse dispositivo legal. Nos termos do disposto no § 3º do
art. 790 da CLT, “é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do
trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário
igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social”. O § 4º do referido artigo, por sua vez, assenta que “o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos
para o pagamento das custas do processo”. Da conjugação dos dois dispositivos, verificase que a Lei nº 13.467/2017 trouxe um único requisito, de caráter objetivo, apto a ensejar
a qualificada presunção relativa da hipossuficiência econômica, qual seja, a percepção de
salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social. Assim, não compete discussão acerca de outros possíveis quesitos justificadores da presunção de insuficiência de recursos para o pagamento
de custas processuais, tampouco há falar em aplicação supletiva e subsidiária do art. 99,
§ 3º, do CPC/2015, diante da disposição expressa e específica do art. 790, § 3º da CLT.
Dessa maneira, não atendida a condição objetiva imposta pelo art. 790, § 3º, da CLT, não
existe presunção de hipossuficiência econômica, cumprindo ao postulante da gratuidade
da justiça comprovar de forma satisfatória sua escassez de recursos para o pagamento das
despesas do processo, nos termos do art. 790, § 4º, da CLT. Referido dispositivo legal está
em conformidade com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição, segundo o qual, a gratuidade de justiça será prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos. IV. No caso
em exame, a Reclamante recebe salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social e não há nenhuma demonstração de insuficiência
de recursos para o pagamento das custas do processo. V. Considerando que a presente
reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, deve ser aplicado o disposto no art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT. VI. Sob esse prisma, fixa-se o entendimento
segundo o qual, para as ações ajuizadas após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017,
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observado o disposto no art. 790, § 3º e § 4º, da CLT, é ônus do requerente do benefício da
justiça gratuita a comprovação robusta de sua incapacidade de suportar as despesas processuais, nos moldes do art. 790 § 4º, da CLT. A mera declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte é bastante para presumir o estado de miserabilidade da pessoa
natural, quando atendido o requisito, de índole objetiva, assentado no § 3º do art. 790 da
CLT. VI. Recurso de revista de que não se conhece. (RR – 1000177-63.2018.5.02.0606, Relator Ministro: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 24/02/2021, 4ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 26/02/2021).
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. REQUISITOS DO ARTIGO 790, §§ 3º E 4º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Agravo a que se dá provimento para examinar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO
DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. REQUISITOS DO ARTIGO 790, §§ 3º E 4º, DA CLT.
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Em razão de provável ofensa ao art. 790, §
4º, da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento
do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. REQUISITOS DO ARTIGO 790,
§§ 3º E 4º, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A denominada Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) modificou os requisitos para a concessão do benefício
da gratuidade da justiça, exigindo-se, agora, não apenas a mera declaração ou afirmação
de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do
seu sustento e da sua família, como também a comprovação da situação de insuficiência
de recursos, nos termos do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT. No caso, considerando que a reclamação trabalhista foi ajuizada sob a égide da Lei nº 13.467/2017 e havendo, agora, norma
específica sobre a concessão da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, compete
à reclamante provar a efetiva insuficiência de recursos, ônus do qual se desincumbiu. Isso
porque, embora perceba média salarial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), superior, portanto, a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, comprovou que os gastos mensais destinados ao sustento próprio e de
sua família, tais como moradia, água, luz, alimentação, transporte e escola, no importe, em
media, de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), somados aos empréstimos contraídos,
ultrapassam o valor da própria remuneração. Sendo assim, comprovada insuficiência de
recursos para o pagamento das custas do processo, a reclamante faz jus ao benefício da
gratuidade de justiça. Precedente da SDI-2 do TST. Deserção do recurso ordinário afastada. Recurso de revista conhecido e provido. (RR – 65-02.2019.5.12.0056, Relator Ministro:
Breno Medeiros, Data de Julgamento: 10/02/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT
12/02/2021).
Alerto que pelo valor dos depósitos mensais de FGTS constantes do extrato de sua conta vinculada, o réu percebe mais de R$ 6.000,00 mensais.
Por isso, não basta a mera declaração de hipossuficiência, principalmente quando o requerente possui remuneração superior ao limite do art. 790, § 3º, da CLT, devendo demonstrar o comprometimento e a sua insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais.
Não o fazendo, indefiro o pedido do réu.
[1] Da relação de trabalho. In: , vol. 75, Revista do TST nº 4, Brasília, out/dez, 2009, p. 17/24.
Participaram do julgamento realizado na sessão do dia 22 de novembro de 2021, por videoconferência, sob a Presidência da Exma. Desembargadora do Trabalho Teresa Regina Cotosky, Vice-Presidente, os Exmos. Desembargadores do Trabalho Roberto Basilone Leite, Wanderley Godoy
Júnior, Mirna Uliano Bertoldi, em férias (PROAD nº 6191/2021), Quézia de Araújo Duarte Nieves
Gonzalez e Nivaldo Stankiewicz e do Exmo. Juiz do Trabalho-Convocado Hélio Henrique Garcia
Romero (Ato nº 45/2021) e com a presença do Dr. Keilor Heverton Mignoni, Procurador do Trabalho. Não participou do julgamento a Exma. Desembargadora do Trabalho Maria de Lourdes Leiria
– Presidente (Ato SEAP nº 6/2020). Ausentes os Exmos. Desembargadores do Trabalho Roberto Luiz
Guglielmetto, em férias (PROAD nº 12142/2020) e Hélio Bastida Lopes, justificadamente.
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Acordam os Exmos. Magistrados da Seção Especializada 1 do Tribunal Regional do Trabalho
da 12ª Região.
À unanimidade, conhecer da ação rescisória.
Por igual votação, rejeitar a preliminar de impossibilidade de manejo da ação rescisória suscitada pelo réu na contestação.
No mérito, à unanimidade, julgar procedente o pleito rescisório para desconstituir a sentença
proferida no Alvará Judicial nº 0001890-94.2020.5.12.0007 com tramitação na 1ª Vara do Trabalho
de Lages/SC, por violação ao o art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90 c/c art. 6º da MP 946/2020 e, proferindo novo julgamento, indeferir a expedição de alvará judicial para saque do FGTS, com ressalvas de
fundamentação por parte da Exma. Desembargadora do Trabalho Mirna Uliano Bertoldi, Relatora
e Roberto Basilone Leite.
À unanimidade, condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da
autora arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Por igual votação, indeferir o pedido de concessão do benefício da Justiça gratuita ao réu.
Custas, pelo réu, no importe de R$1.476,30, incidentes sobre o valor retificado da causa (R$
73.815,07).
Mirna Uliano Bertoldi
Desembargadora do Trabalho-Relatora

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Cabimento
RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA nº 0000241-57.2021.5.21.0024 (ROT)
Relator: Desembargador José Barbosa Filho
Recorrente: Município de Macau
Advogado: Izaac da Silva Portela – OAB: RN0016363-B
Recorrente: Carlos Henrique Oliveira Siqueira
Advogado: Andre Luis Fernandes Ximenes – OAB: RN0005363
Advogada: Cadidja Capuxu Roque – OAB: RN0003999
Recorrente: União pela Beneficência Comunitária e Saúde
Advogado: Bruno Terra do Nascimento Barbosa – OAB: RN0013330
Recorrido: Carlos Henrique Oliveira Siqueira
Advogado: Andre Luis Fernandes Ximenes – OAB: RN0005363
Advogada: Cadidja Capuxu Roque – OAB: RN0003999
Recorrido: União pela Beneficência Comunitária e Saúde
Advogado: Bruno Terra do Nascimento Barbosa – OAB: RN0013330
Recorrido: Município de Macau
Advogado: Izaac da Silva Portela – OAB: RN0016363-B
Origem: Vara do Trabalho de Macau
EMENTA
RECURSO DO LITISCONSORTE
Ente público – Prazo recursal em dobro – Inobservância – Intempestividade – Não conhecimento – Considerando a) a contagem dos prazos em dias úteis (CLT, art. 775), b) a prerrogativa de prazo recursal em dobro para o ente público (CPC, art. 183) e c) o feriado regimental
referente ao Dia do Advogado, alterado para o dia 13/08/2021 (Ato TRT21-GP nº 191/2021), o
prazo recursal para o Município de Macau esvaiu-se no dia 24/08/2021, terça-feira. Logo, o seu
recurso ordinário , interposto às 15h57min do dia 25/08/2021, é intempestivo.
Recurso ordinário do Município litisconsorte não conhecido, por intempestividade.
RECURSO DO RECLAMANTE
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Contrato de experiência – Incontroverso – Prestação de serviços após o prazo determinado – Ausência de provas – Manutenção da sentença – É incontroverso nos autos que o reclamante e a UNISAU formalizaram contrato de experiência por 90 dias, mesmo prazo previsto
no Termo de Cooperação firmado entre os reclamados. Nesse contexto, caberia ao reclamante
o ônus de comprovar a extrapolação do prazo do contrato de experiência, até 23/08/2019
(CLT, art. 818), porém não há prova nos autos que ampare a alegação autoral.
Recurso ordinário do autor não provido.
RECURSO DA UNISAU
Multa do art. 467 da CLT – Controvérsia parcial – Ausência de impugnação a 13 dias
de saldo de salário e proporcionais de férias e gratificação natalina – Limitação da base de
cálculo – De acordo com o art. 467 da CLT, cabe ao empregador pagar ao trabalhador, à data
do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa das verbas rescisórias, sob
pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por cento. Diante da ausência de impugnação
específica aos pedidos de 13 dias de saldo de salário, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário
proporcional, a multa rescisória deve incidir sobre essas parcelas apenas.
Impugnação aos cálculos de liquidação – Período de apuração – Divergência com a sentença – Honorários sucumbenciais – Inclusão indevida – Retificação – O período de apuração deve corresponder ao período de vigência do contrato de experiência formalizado pelas
partes, qual seja, de 16/05/2019 e 13/08/2019. De igual modo, não há que se falar em condenação da reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do seu próprio
patrono.
Recurso ordinário da UNISAU parcialmente provido.
Honorários advocatícios – CLT, art. 791-A – Sucumbência do trabalhador – Beneficiário
da justiça gratuita – ADI 5766 – Inconstitucionalidade do § 4º – Exclusão ex officio – Em
razão das mudanças implementadas pela Lei nº 13.467/2017, é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado da parte adversa, ainda que
vencido o trabalhador (CLT, art. 791-A). Porém, diante da inconstitucionalidade do § 4º do
art. 791-A da CLT, declarada pelo c. STF na ADI 5766, carece de base legal a condenação e
cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos beneficiários da justiça
gratuita. Considerando que se trata de obrigação inexigível, consoante o art. 525, inciso III e
§§ 12 e 14, do CPC, como medida de economia processual, excluo de ofício a condenação em
honorários sucumbenciais imposta ao reclamante.
I – RELATÓRIO
Trata-se de recursos ordinários (3) interpostos por UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE – UNISAU (reclamada principal), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SIQUEIRA (reclamante) e MUNICÍPIO DE MACAU (litisconsorte passivo), buscando a reforma da sentença pela
qual a Juíza Maria Rita Manzarra de Moura Garcia, titular da Vara do Trabalho de Macau, decidiu:
“III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, decido rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam; e, no
mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos por CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SIQUEIRA em face de UNIAO PELA BENEFICENCIA COMUNITARIA E
SAUDE e MUNICIPIO DE MACAU, para condenar as reclamadas, sendo a segunda de forma subsidiária, conforme fundamentação e planilha anexa, que integram o presente dispositivo como se neste estivessem transcritas, a pagar à parte autora as seguintes verbas:
1. salário relativo ao mês de julho de 2019;
2. saldo de salário de 13 dias relativo ao mês de agosto de 2019;
3. 13º salário proporcional (3/12);
4. Férias proporcionais (03/12), acrescidas de 1/3;
5. FGTS sobre os títulos rescisórios;
6. multa do art. 477, § 8º, da CLT;
7. multa do artigo 467, da CLT.
Liquidação por cálculos.
As verbas deferidas acima deverão ser calculadas observando-se a remuneração no
importe de R$ 2.100,00 exposta na CTPS.
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Os cálculos das parcelas deferidas devem se limitar aos valores indicados na inicial.
Confirmo parcialmente a decisão de Id 6c215af, proferida nos presentes autos em sede
de tutela provisória antecipada. Com relação ao FGTS depositado, RATIFICO a decisão que
autorizou o levantamento do saldo depositado na conta vinculada da parte autora. Todavia, haja vista que o contrato de experiência firmado entre as partes (prazo determinado)
se encerrou na data prevista em aludido contrato, REVOGO a tutela provisória antecipada
que deferiu o pedido de expedição de alvará judicial para habilitação junto ao programa
seguro-desemprego.
Correção, juros, contribuições previdenciárias e fiscais conforme os termos da fundamentação.
Asseguro ao reclamante a gratuidade de justiça.
Honorários advocatícios sucumbenciais pelas partes.
Para fins do art. 489, §1º, do novel CPC, reputo que os demais argumentos invocados
pelas partes nos autos não possuem a potencialidade de infirmar a conclusão adotada na
fundamentação deste julgado.
Custas pela primeira reclamada no importe de 2% sobre o valor da condenação, conforme planilha anexa. O segundo réu é isento deste recolhimento.
Cientes as partes (Súmula 197 do TST).”
(ID. 81b2d1b)
Condenação no importe de R$ 10.909,86; custas processuais de R$ 218,20 (planilha de ID.
427de5c).
O reclamante, no seu apelo, rebate a conclusão a quo de que as partes celebraram o contrato
por prazo determinado. Alega que a condição não consta de instrumento contratual ou foi anotada
na sua CTPS, como exige o art. 456 da CLT, tampouco foi comprovada pela reclamada. Acrescenta
que “não agiu a Reclamada como se estivesse cumprindo o alegado contrato determinado ao exigir
que a parte Reclamante continuasse trabalhoando após o que seria o termo final deste” (sic), até o
dia 23/08/2019, mesmo após o aviso de demissão. Invoca decisões do mesmo Juízo que reconheceram a existência de contrato por prazo indeterminado e pugna pela reforma da sentença para:
“a) Reconhecer o contrato de trabalho por tempo indeterminado.
b) Determinar que as Reclamada principal UNISAU anote em sua CTPS o dia
23/08/2019 como data de demissão.
c) Condenar as Reclamadas a lhe pagar o salário retido de julho de 2019, o saldo de
salário de 23 dias, o aviso prévio indenizado de 30 dias, o 13º salário proporcional (5/12),
as férias proporcionais (4/12) + 1/3, o FGTS sobre todo o pacto laboral, a multa rescisória
de 40% do FGTS.
19. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com
base no Art. 85, § 11, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho por
força do Art. 769 da CLT.”
(ID. 8af3fb5).
A UNISAU, nas razões recursais, defende a inaplicabilidade da multa do art. 467 da CLT, ante
a controvérsia instaurada com a contestação. Aponta erros nos cálculos de liquidação da sentença,
porquanto a) foram apuradas verbas rescisórias referentes a 23 dias de labor no mês de agosto de
2019, “o que contraria frontalmente o dispositivo do decisum” e b) “há a soma da verba honorária de
seu próprio causídico no valor devido por esta Recorrente, no importe de R$ 100,00 (cem reais)”. Requer:
“a) Afastar a aplicação de multa do artigo 467 da CLT à Recorrente, diante da controvérsia sobre todas as verbas rescisórias questionadas na lide;
b) Ordenar a correção dos erros materiais apontados na planilha de cálculos, na qual
há cálculo com base em parâmetros diversos do que consta no dispositivo de sentença
(23 dias de saldo de salário, ao invés de 13) e indevida soma de honorários advocatícios
sucumbenciais de seu próprio advogado na quantia devida pela Recorrente.
c) Condenar a Recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes
do art. 791-A da CLT.”
(ID. 7be48b0)
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O Município de Macau, por sua vez, rebate a sua responsabilização subsidiária pela condenação, argumentando, em síntese, que a hipótese dos autos não é de terceirização de serviços por
ente público, e sim de termo de colaboração formalizado com entidade sem fins lucrativos, o que
afasta a incidência da Súmula nº 331 do c. TST. Requer “a) a reforma/anulação da sentença para
fins de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Macau/RN; b) a reforma/
anulação da sentença para fins de que, no mérito, a reclamação seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE quanto ao Município; c) a reforma/anulada da sentença para fins de condenar a
parte reclamante a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao Procurador do Município
devendo os honorários incidir, no mínimo, sobre as verbas de natureza indenizatória (não alimentar) deferidas pelo Juízo a quo, nos termos do art. 5º da Constituição e do art. 791-A, caput, §§ 2º, 3º
e 4º, da CLT” (ID. b9067b8).
Contrarrazões aos recursos da parte adversa apresentadas pela UNISAU, sem preliminares (ID.
cd8ff89; ID. 9fccf89).
Os autos não foram remetidos à Procuradoria Regional do Trabalho, em face do disposto no
art. 178 do CPC c/c art. 81 do Regimento Interno.
II – FUNDAMENTOS DO VOTO
Conheço do recurso, porque atendidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
ADMISSIBILIDADE
Conheço dos recursos ordinários interpostos pela parte reclamante (ID. 8af3fb5) e pela UNISAU (ID. 7be48b0), porque atendidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Preliminar de não conhecimento do recurso ordinário do Município litisconsorte – Intempestividade suscitada ex officio
Na audiência realizada no dia 01/07/2021, o Juízo de origem designou o julgamento da lide
para o dia 30/07/2021 (sexta-feira), consignando a ciência das partes, na forma da Súmula nº 197
do c. TST (ID. ecaf7d2).
O Município de Macau estava regularmente representado pelo seu Procurador IZAAC DA SILVA PORTELA, OAB/RN 16.363-B / matrícula 15067, tanto assim que, na sentença, não foi decretada
a revelia do órgão público, tendo a sua defesa escrita sido devidamente conhecida e analisada.
Considerando a) a contagem dos prazos em dias úteis (CLT, art. 775), b) a prerrogativa de prazo recursal em dobro para o ente público (CPC, art. 183) e c) o feriado regimental referente ao Dia
do Advogado, alterado para o dia 13/08/2021 (Ato TRT21-GP nº 191/2021), o prazo recursal para
o Município de Macau esvaiu-se no dia 24/08/2021, terça-feira. Sendo assim, o recurso ordinário
(ID. 9c1dccd), interposto às 15h57min do dia 25/08/2021, é intempestivo, não merecendo conhecimento.
Recurso ordinário do Município litisconsorte não conhecido, por intempestividade.
MÉRITO
RECURSO DA RECLAMANTE
Contrato de experiência
O reclamante, no seu apelo, rebate a conclusão a quo de que as partes celebraram o contrato
por prazo determinado. Alega que a condição não consta de instrumento contratual ou foi anotada
na sua CTPS, como exige o art. 456 da CLT, tampouco foi comprovada pela reclamada principal.
Acrescenta que “não agiu a Reclamada como se estivesse cumprindo o alegado contrato determinado ao exigir que a parte Reclamante continuasse trabalhando após o que seria o termo final deste” (sic), até o dia 23/08/2019, mesmo após o aviso de demissão. Invoca decisões do mesmo Juízo
que reconheceram a existência de contrato por prazo indeterminado.
Acerca do tema, o Juízo de origem assim se pronunciou:
“(...) A CTPS do reclamante encontra-se devidamente anotada com a data de admissão em 16/05/2019 e com a data de saída em 13/08/2019. Verifico, ainda, que nada consta
sobre a existência do alegado contrato de experiência.
É cediço que o contrato de trabalho pode ser escrito ou verbal. Por ser uma das exceções ao contrato de trabalho por tempo indeterminado, o contrato por prazo determinado, para desonerar a parte interessada, deverá ser formalizado de forma expressa, ou nas
anotações gerais da CTPS, ou ainda por instrumento em separado, tudo conforme previsto
no art. 456 da CLT.
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Apesar de a reclamada principal não ter juntado aos autos qualquer prova do alegado
contrato de experiência entabulado com o reclamante, este admitiu sua existência na peça
de ingresso, alegando, contudo, que, em face da prorrogação indevida até 23/08/2019, o
contrato teria trasmudado sua natureza para contrato por prazo indeterminado.
Resta saber, portanto, se o período do contrato de experiência previsto em lei foi extrapolado, tornando-se, assim, por prazo indeterminado.
Em análise à documentação acostada, verifico que não há qualquer lastro probatório
nos autos a fim de comprovar que o autor permaneceu trabalhando em benefício da ré
após o dia 13/08/2019.
Dessa forma, cabia ao autor desconstituir a informação constante em sua CTPS relativa à data de saída, comprovando que havia trabalhado efetivamente para ré até 23/08/2019,
ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, haja vista não juntar qualquer prova de
tal fato constitutivo de seu direito.
Logo, feitas estas considerações, reconheço que o reclamante prestou serviços à reclamada principal, mediante contrato por prazo determinado (contrato de experiência) no
período compreendido entre 16/05/2019 a 13/08/2019.
De mais a mais, reconheço que a extinção do contrato de trabalho por prazo determinado se deu por decurso do prazo e não por dispensa sem justa causa pela empregadora.
Tendo em vista que consta na CTPS do obreiro a data correta de sua saída, indefiro o
pedido de retificação de baixa no referido documento”.
(ID. 81b2d1b – Pág. 3/4)
À análise.
É incontroverso nos autos que o autor foi contratado pela UNISAU (reclamada principal) em
16/05/2019, para o cargo de coordenador operacional no Hospital Municipal de Macau/RN (Antônio Ferraz) e no Pronto de Socorro Municipal Alfredo Teixeira, por contrato de experiência, com
vigência de 90 dias (termo final em 13/08/2021).
Na petição inicial, o reclamante defende que “malgrado a primeira Reclamada ter formalizado contrato de experiência por tempo determinado com a Reclamante, houve extrapolação, uma
vez que mesmo após o termo de aviso a trabalhadora permaneceu trabalhando, ocupando normalmente seu posto de trabalho, no aguardo dos seus prometidos salários em atraso e das verbas
rescisórias”, em face do que pede que seja reconhecida a dispensa sem justa causa em contrato
por prazo indeterminado, com ruptura em 23/08/2019, com o pagamentos dos haveres rescisórios
inerentes a essa categoria de dispensa (ID. 4657eec).
A UNISAU, por sua vez, esclarece que formalizou contrato de experiência por 90 dias com
todos os trabalhadores vinculados ao Município de Macau, pois esse era o prazo da prestação de
serviços garantido pelo Município litisconsorte no Termo de Colaboração firmado em 14/03/2019,
que se encerrou por decurso de prazo, juntamente com os contratos de experiência, em 13/08/2019
(ID. 591a54f).
Efetivamente, o Termo de Colaboração formalizado entre os reclamados em 14/03/2019 (ID.
7c03627 – Pág. 3) prevê na ‘Cláusula Terceira – Da Vigência’: “3.1 Este Termo de Colaboração terá
vigência de até 90 (noventa) dias (...)”, corroborando a tese defensiva e os marcos temporais formalmente previstos no contrato de experiência incontroversamente havido entre a reclamante e a
UNISAU e no “Aviso de Dispensa do Empregado – Contrato de Experiência” juntado pelo autor (ID.
4ccf260 – Pág. 7).
Nesse contexto, caberia ao reclamante o ônus de comprovar a extrapolação do prazo previsto
no contrato de experiência, até 23/08/2019 (CLT, art. 818), ônus do qual não se desincumbiu, pois
não apresentou prova para amparar a sua alegação.
Na audiência realizada em 01/07/2021, as partes, inclusive o autor, dispensaram a produção
de prova oral (ID. ecaf7d2 – Pág. 2).
Veja-se que o reconhecimento do direito em outros processos não enseja a procedência automática da pretensão deduzida nestes autos, porquanto diz respeito à matéria fática a ser analisada
caso a caso.
No mais, não parece crível a justificativa apresentada no recurso para a manutenção da prestação de serviços após o termo final do contrato de experiência, qual seja, “a esperança de receber
as verbas salariais em atraso e as rescisórias que lhe eram devidas”, pois uma obrigação nada tem a
ver com a outra.
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Sendo assim, por ausência de provas da extrapolação do prazo determinado do contrato de
experiência, nego provimento ao recurso autoral.
RECURSO DA UNISAU
Multa do art. 467 da CLT
A UNISAU defende a inaplicabilidade da multa do art. 467 da CLT, ante a controvérsia instaurada com a contestação.
O Juízo de origem aplicou a penalidade, fundamentando que, in verbis:
“MULTA DO ART. 467 DA CLT
Ante o inadimplemento das verbas rescisórias, entendo que a defesa da reclamada foi
protelatória, almejando apenas retardar o devido pagamento.
Nesta linha de intelecção, não havendo a reclamada providenciado a quitação até o
presente momento, afigura-se devida a multa prevista no art. 467 da CLT, a incidir sobre as
verbas rescisórias (saldo de salário, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcional).”
(ID. 81b2d1b – Pág. 5)
À análise.
Dispõe o art. 467 da CLT, “Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia
sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do
comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las
acrescidas de cinquenta por cento”.
A controvérsia a que se refere o dispositivo legal diz respeito à apresentação, na peça defensiva, de argumentos contrários à tese inicial. Assim, nos casos em que o empregador admite
a inadimplência de determinada verba, ou deixa de contestar algum pedido, e não efetua o seu
pagamento até a data do comparecimento à audiência designada, está sujeita ao acréscimo de
50%, na forma da lei.
No caso em exame, o reclamante formulou as seguintes pretensões: a) Pagamento de salário
do mês de julho de 2019 (R$ 2.100,00; b)Saldo de salário – agosto/2019 (23 dias); c) Recolhimento
do FGTS referente ao período; d) Pagamento de 40% dos depósitos do FGTS; e) Férias proporcionais (3/12) + 1/3; f ) 13º proporcional (3/12); g) Aviso prévio (30 dias); h) Multas dos artigos 477,
§ 8º, e 467 da CLT; i) Indenização por danos morais – R$ 2.000,00; e j) Honorários sucumbenciais
(ID. 4657eec).
A UNISAU, ora recorrente, centrou sua contestação na impugnação ao momento e modalidade da rescisão contratual do contrato de experiência formalizado entre as partes, o que, a seu sentir,
refutaria o direito da reclamante a 10 dos 23 dias de saldo de salário pleiteados, ao aviso prévio e ao
FGTS do período acrescido da multa de 40%. Ainda, contestou o pedido de pagamento do salário
de julho/2019, alegando que foi integralmente quitado; o pleito indenizatório, por ausência dos
requisitos da responsabilização civil; e a incidência da multa do art. 467 da CLT.
Em resumo, no tocante às parcelas rescisórias pleiteadas pelo autor, não foi instaurada controvérsia acerca das seguintes pretensões: 13 dias de saldo de salário, férias proporcionais + 1/3 e
13º salário proporcional.
O pedido genérico de “indeferimento dos pedidos referentes às verbas rescisórias, constantes
na inicial, pois não houve despedida sem justa causa, sendo, assim, incabível o pagamento das
verbas pleiteadas pela autora, pelo que também não pode prosperar o pedido relativo à multa do
artigo 477, § 8º, da CLT”, desacompanhado de impugnação específica, não configura controvérsia.
Destarte, neste item, dou provimento parcial ao recurso da UNISAU para limitar a base de cálculo da multa do art. 467 da CLT aos seguintes títulos do dispositivo sentencial: “2. saldo de salário
de 13 dias relativo ao mês de agosto de 2019; 3. 13º salário proporcional (3/12); 4. Férias proporcionais (03/12), acrescidas de 1/3”.
Impugnação aos cálculos de liquidação
A recorrente aponta erros nos cálculos de liquidação da sentença, porquanto a) foram apuradas verbas rescisórias referentes a 23 dias de labor no mês de agosto de 2019, “o que contraria
frontalmente o dispositivo do decisum” e b) “há a soma da verba honorária de seu próprio causídico
no valor devido por esta Recorrente, no importe de R$ 100,00 (cem reais)”.
À análise.
Conforme detidamente esclarecido nos tópicos anteriores, as partes formalizaram contrato
de experiência por 90 dias, vigente entre 16/05/2019 e 13/08/2019, mesmo prazo previsto no Ter-
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mo de Cooperação firmado entre os reclamados. A tese autoral de prorrogação do termo final até
23/08/2019 foi rejeitada, por ausência de provas, sendo mantida a sentença a quo, no particular.
Portanto, há evidente descompasso entre a sentença liquidada (ID. 81b2d1b) e a respectiva
planilha de liquidação (ID. 427de5c), porquanto o “Período do Cálculo” utilizado foi “16/05/2019 a
23/08/2019” (ID. 427de5c – Pág. 1), repercutindo em todas as parcelas apuradas.
Com relação aos honorários sucumbenciais, a sentença condenou as partes, indistintamente,
“ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o benefício econômico, observada a vedação à compensação recíproca entre os honorários” (ID. 81b2d1b – Pág. 14).
Esclareceu que “quanto aos honorários devidos pela reclamada ao advogado da autora, o referido percentual deve incidir sobre o valor total da condenação dos pedidos deferidos na sentença”, o que foi observado pela planilha de ID. 427de5c, ao consignar como “Débitos do Reclamado
por Credor” honorários sucumbenciais líquidos devidos ao advogado da reclamante, ANDRE LUIS
FERNANDES XIMENES, no importe de R$ 451,90 (ID. 427de5c – Pág. 1), apurados segundo os seguintes parâmetros: “HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANDRE LUIS FERNANDES XIMENES (R$
9.038,10 x 5% = R$ 451,90 ) – ID. 427de5c – Pág. 7.
Por outro aspecto, indevidos os honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado da
reclamada principal, BRUNO TERRA DO NASCIMENTO BARBOSA. Isto porque não há que se falar
em condenação da reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do seu próprio patrono, no importe de R$ 100,00.
Recurso provido, neste ponto.
E, ainda, porque o c. STF, no julgamento da ADI 5766 (ocorrido em 20.10.2021, após a prolação da sentença recorrida), declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT, prevalecendo a tese do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a norma apresenta obstáculos
à efetiva aplicação da regra prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, mantendo
incólumes as demais disposições legais inscritas no art. 791-A da CLT, conforme notícia divulgada
no site da Corte Constitucional (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=475159&ori=1).
Desse modo, deixou de existir base legal para condenação e cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais aos beneficiários da justiça gratuita, em vista do que excluo, de ofício, a
condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar
de beneficiário da justiça gratuita, e indefiro o pedido recursal de condenação do reclamante “ao
pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes do art. 791-A da CLT”.
Sendo assim, dou provimento parcial ao recurso patronal para determinar: a) a retificação
dos cálculos de liquidação da sentença, adotando como termo final do contrato de trabalho o dia
13/08/2019; e b) excluir os honorários sucumbenciais de R$ 100,00 em favor do advogado da reclamada. Ainda, em observância à decisão do c. STF na ADI 5766, e considerando que a obrigação
pecuniária de pagar honorários sucumbenciais que lhe for contrária é inexigível, consoante o art.
525, inciso III e §§ 12 e 14, do CPC, como medida de economia processual, excluo ex officio a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de
beneficiário da justiça gratuita.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, de ofício, não conheço do recurso ordinário do Município litisconsorte, por
intempestividade. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela UNISAU.
No mérito, nego provimento ao recurso ordinário do autor; e dou provimento parcial ao recurso da
UNISAU para (a) limitar a base de cálculo da multa do art. 467 da CLT aos títulos “2. saldo de salário
de 13 dias relativo ao mês de agosto de 2019; 3. 13º salário proporcional (3/12); 4. Férias proporcionais (03/12), acrescidas de 1/3”; (b) determinar a retificação dos cálculos de liquidação da sentença
para (b.1) adotar como termo final do contrato de trabalho o dia 13/08/2019; e (b.2) excluir os honorários sucumbenciais de R$ 100,00 em favor do advogado da reclamada.
Ainda, em observância à decisão do c. STF na ADI 5766, excluo ex officio a condenação da parte
reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de beneficiário
da justiça gratuita.
Custas processuais de R$ 200,00, calculadas sobre R$ 10.000,00, valor atribuído à condenação
para fins recursais.
Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Joseane Dantas dos Santos, com a participação dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Barbosa Filho (Relator), Maria Auxiliadora Barros de Medei-
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ros Rodrigues, do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Gustavo Muniz Nunes e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr. José Diniz de Moraes,
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais e o Juiz Convocado da
Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por
unanimidade, de ofício, não conhecer do recurso ordinário do Município litisconsorte, por intempestividade; por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e
pela UNISAU. Mérito: por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário do autor; por unanimidade dar provimento parcial ao recurso da UNISAU para (a) limitar a base de cálculo da multa
do art. 467 da CLT aos títulos “2. saldo de salário de 13 dias relativo ao mês de agosto de 2019; 3.
13º salário proporcional (3/12); 4. Férias proporcionais (03/12), acrescidas de 1/3”; (b) determinar
a retificação dos cálculos de liquidação da sentença para (b.1) adotar como termo final do contrato
de trabalho o dia 13/08/2019; e (b.2) excluir os honorários sucumbenciais de R$ 100,00 em favor do
advogado da reclamada. Ainda, em observância à decisão do c. STF na ADI 5766, excluir, ex officio,
a condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por
se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Custas processuais de R$ 200,00, calculadas sobre R$
10.000,00, valor atribuído à condenação para fins recursais.
Obs.: Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-GP Nº 41/2020. Não participou
do presente julgamento, justificadamente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Luís
Espíndola Borges, por se encontrar em gozo de férias regulamentares. Convocado o Excelentíssimo
Senhor Juiz Gustavo Muniz Nunes (ATO TRT21- GP Nº 253/2021).
Natal/RN, 30 de novembro de 2021.
Desembargador José Barbosa Filho
Relator

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Agente de combate às endemias
PROCESSO TRT22/2ªT/ROT-0000502-55.2021.5.22.0101
Recorrente: Municipio de Parnaíba – CNPJ: 06.554.430/0001-31
Advogado: Iracema Ramos Farias – OAB: PI0006639
Advogado: Ricardo Viana Mazulo – OAB: PI0002783
Recorrido: Irineia Albuquerque da Rocha Santos – CPF: 744.004.603-04
Advogado: Laercio Nascimento – OAB: PI0004064
Origem: Vara do Trabalho de Parnaíba – PI
Relator: Des. Francisco Meton Marques de Lima
EMENTA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PANDEMIA DE COVID-19. MAJORAÇÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%).
No caso em análise, é incontroverso que a reclamante exerce suas atividades em ambiente
insalubre, visto que já recebe o adicional em grau médio (20%), consistindo a divergência
em saber se há direito à majoração do percentual do referido adicional para o grau máximo
(40%), em razão do exercício das atividades em meio à pandemia da Covid-19. Entretanto, a
situação pandêmica vivenciada expôs a grande parte dos profissionais da saúde ao contato
permanente com os pacientes portadores do vírus da Covid-19. Toda a equipe multiprofissional da saúde está empenhada na luta contra essa doença que acomete o mundo desde 2020,
o que não é diferente entre os agentes comunitários de saúde. Nos processos judiciais em que
é avaliado se há direito ou não o adicional de insalubridade, a prova pericial é a adequada
para resolver a lide. Porém, em razão da pandemia, a prova pericial é dispensável, tendo em
vista a situação de calamidade pública promovida, sendo patente que os profissionais da
saúde, inclusive os agentes comunitários de saúde, que trabalham em atendimento direto
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com pacientes com doenças infectocontagiosas, inclusive aqueles acometidos pelo vírus da
Sars-Cov-2, estão expostos aos agentes biológicos ensejadores da insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto no Anexo 14 da NR-15. Por sua vez, mostra-se desarrazoado o
argumento do reclamado de ser incabível a concessão do adicional em grau máximo (40%)
pelo fato de disponibilizar a vacinação aos trabalhadores da saúde, inclusive aos agentes comunitários de saúde, tendo em vista que a sentença concedeu o adicional em grau máximo
apenas até o momento em que a reclamante for devidamente imunizada.
Recurso ordinário conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto pelo Município de PARNAIBA, reclamado/recorrente, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Irineia Albuquerque da Rocha Santos, reclamante/recorrida, eis que irresignado com a sentença (ID. 894e680)que julgou procedente em parte
para condenar o município de Parnaíba a pagar o adicional de insalubridade no percentual de
40%, desde 24/03/2020 até a data da efetiva vacinação, deduzindo-se o percentual pago durante
o referido período a tal título, com acréscimo de juros e correção monetária, e, ainda, honorários
de advogado fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação supra.
Ficou a parte reclamada obrigada a comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as parcelas de natureza salarial. Concedeu os benefícios da Justiça Gratuita à parte
autora. Custas processuais no valor de R$ 100,00, a cargo da parte reclamada, calculadas sobre o
valor arbitrado da condenação de R$ 5.000,00, nos termos do art. 789 da CLT, dispensadas.
O município recorrente, em suas razões recursais (ID. 749a19d), alega inicialmente que a reclamante é parte ativa de uma outra ação contra o município, onde requereu o afastamento de seu posto de trabalho bem como sua adequação em teletrabalho (processo nº 0000727-12.2020.5.22.0101).
Aduz que, em decisão, este juízo assegurou a adaptação da autora em home office bem como garantiu irredutibilidade de salário excluindo o adicional de insalubridade de sua remuneração. Em
seguida, afirma que disponibiliza vacinação aos trabalhadores da saúde, inclusive aos agentes comunitários de saúde, cargo exercido pela reclamante. Sustenta que, as atribuições da atividades desempenhadas pelos agentes com a devida proteção e com a imunização por parte da vacinação,
bem como o já pagamento do adicional em grau médio, inexiste qualquer comprovação por parte
da autora que justifique a majoração do referido adicional, portanto pugna-se pela improcedência
do pedido na exordial. Por fim, requer a improcedência da condenação em honorários advocatícios.
Sem contrarrazões.
Autos não enviados ao Ministério Público do Trabalho em face da participação da Fazenda
Pública não configurar hipótese de intervenção obrigatória (CF, arts. 127 e 129, CPC/2015, art. 178,
parágrafo único, e LC nº 75, art. 83, II e VII), todavia, porventura entenda o MPT necessária, fica
ressalvada a oportunidade de intervenção ulterior, na sessão de julgamento, nos termos do art. 83,
II e VII, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993.
É o relatório.
VOTO
CONHECIMENTO
Conheço do recurso ordinário, porque atendidos os requisitos legais de admissibilidade.
PRELIMINAR
Da existência de outra ação que concedeu o trabalho em “home office” para reclamante.
A recorrente sustenta que a recorrida é parte ativa de uma outra ação contra o município,
onde requereu o afastamento de seu posto de trabalho bem como sua adequação em teletrabalho
(processo nº 0000727-12.2020.5.22.0101). Alega que, em decisão, este juízo assegurou a adaptação
da autora em home office bem como garantiu irredutibilidade de salário excluindo o adicional de
insalubridade de sua remuneração.
Analiso.
Em consulta aos autos da referida ação, verifico que a reclamante não consta como parte ativa
nesta ação. Razão pela qual rejeito a preliminar em comento.
MÉRITO
Do adicional de insalubridade.
A reclamante é servidora celetista do Município Reclamado, regularmente admitida para a
função de agente comunitário de saúde, desenvolvendo, ininterruptamente, suas atividades laborais até a atualidade.
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A reclamante, na exordial, pugna pela condenação do Município Reclamado, para fins de determinar a implantação do grau máximo de insalubridade (40% sobre o salário base), com pagamento do
retroativo a partir de 24 de março de 2020, bem como manter em referido percentual enquanto permanecerem os efeitos da crise pandêmica do novo coronavírus, Sars-CoV-2, causador da doença covid-19.
O Município argumenta que disponibiliza vacinação aos trabalhadores da saúde, inclusive aos
agentes comunitários de saúde, cargo exercido pela reclamante. Sustenta que as atribuições das
atividades desempenhadas pelos agentes com a devida proteção e com a imunização por parte da
vacinação, bem como o já pagamento do adicional em grau médio, inexiste qualquer comprovação
por parte da autora que justifique a majoração do referido adicional.
O juízo a quo assim fundamentou a sentença neste tocante (ID. 894e680):
“(...)
A Consolidação das Leis do Trabalho prevê no art.189, que “são consideradas atividades
ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”.
O seu art. 192 fixa os percentuais de 10%, 20% e 40% a título de adicional de insalubridade. A matéria também está regulada pela NR 15 da Secretaria do Trabalho (vinculada ao
Ministério da Economia).
A Secretaria do Trabalho regulamentou, de forma clara, as hipóteses de concessão de
tal adicional, tornando dispensável a produção de perícia para a averiguação da existência
de desempenho de atividade em situação insalubre, na área de saúde.
O poder regulamentar da Secretaria do Trabalho, sub examine, na matéria, é pleno e
devidamente reconhecido ( ex vi CLT, arts. 189/197).
Cite-se, ainda, a seguinte Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social.” (Súmula 460).
Dentro desse contexto, este juízo já tem decidido de forma reiterada que, mesmo
quando não são realizadas perícias médicas, todo profissional da área de saúde mantêm
contato com os mais variados doentes, inclusive aqueles portadores de doenças infectocontagiosas, o que assegura o recebimento do adicional de insalubridade.
É que em tal situação o risco ao qual se submete o empregado é inconteste, sendo
desnecessário o contato permanente para afetar o seu bem-estar, pois doenças infectocontagiosas como a tuberculose, por exemplo, se propagam com plena facilidade. A tosse,
o espirro ou até mesmo a fala já é suficiente para transmissão do bacilo Mycobacterium
Tuberculosis, que pode ficar suspenso por várias horas, bastando que a pessoa sadia inale
o germe para correr o risco de adquirir a doença.
Como é cediço, o exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde expõe o trabalhador a contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, ao realizar as visitas domiciliares.
Noutro vértice, em 23 de março de 2020, durante a pandemia do Sars-CoV-2, foi editado o Decreto nº 465, que declarou “Situação de Emergência para fins de prevenção e
enfrentamento a COVID-19 (novo Coronavirus)”, com o estabelecimento de medidas no
município de Parnaíba-PI. No dia seguinte, em 24 de março de 2020, o Decreto nº 468 alterou os Decretos nº 462/2020 e 465/2020, estabelecendo:
“Art. 2° O art. 8°, do Decreto 465, de 23 de Março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 8° Fica suspenso o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, de
serviços e industriais, e as atividades de construção civil, bem como, todos eventos públicos e privados, além de cultos religiosos, festas, bailes e shows, que impliquem em aglomeração de pessoas, no âmbito do Município de Parnaíba, enquanto durar a emergência
pública em razão do novo coronavírus (COVID-19).
Paragrafo Único – Permite-se o funcionamento dos setores administrativos, desde
que seja realizado remoto e individualmente.’”
É nesse contexto que os profissionais da saúde em geral, dentre eles os Agentes Comunitários de Saúde, atuam no enfrentamento da pandemia, com suscetibilidade de contrair
a Covid-19 e, por conseguinte, com risco de óbito.
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É nessas condições que os profissionais da saúde em geral, dentre eles os Agentes
Comunitários de Saúde, atuam no enfrentamento da pandemia, com suscetibilidade de
contrair a Covid-19 e, por conseguinte, com risco de óbito.
Neste toar, sendo manifesto o agravamento das condições de trabalho dos Agentes
Comunitários de Saúde, defiro o pedido formulado na presente demanda para condenar
o MUNICÍPIO DEPARNAÍBA a pagar o adicional de insalubridade em grau máximo (40%).
No entanto, a partir da vacinação de tal categoria os riscos de contaminação e de morte pela Covid-19 passaram a ser atenuados, devendo-se, assim, estabelecer o lapso temporal em que o empregado teve agravado as condições de trabalho,fixando-se o período de
24/03/2020 até a data da efetiva vacinação do empregado.
O STF editou a Súmula Vinculante nº 4, para fixação do salário mensal como base de
cálculo do adicional de insalubridade, deixando claro que deveria ser utilizado o salário
mínimo legal, enquanto não houvesse alteração legislativa ou instrumento normativo dispondo de forma diversa (Medida Cautelar proferida na Reclamação 6.266/DF, apresentada
pela Confederação Nacional da Indústria).
Mas, no caso dos Agentes de Saúde, o parágrafo 3º, do art. 9º-A, da Lei nº 11.350/06,
(incluído pela Lei nº 13.342/2016, publicada em 11/01/2017), fixou o salário base mensal
como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a tais empregados, constituindo-se em condição mais benéfica e, portanto, prevalecente. (...)”
PASSO AO EXAME.
Pois bem, insalubres são as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, nos
termos dispostos no art. 189 da CLT.
Dessa forma, a viabilidade do pagamento do adicional depende da verificação acerca da efetiva exposição do reclamante a agentes insalubres acima dos limites estipulados pelo órgão competente, no caso o Ministério do Trabalho e Emprego.
É de conhecimento notório que o exercício do cargo de agente comunitário de saúde leva a exposição a agentes biológicos, tendo em vista o contato com portadores de tuberculose, hanseníase
e outras doenças infectocontagiosas durante as visitas domiciliares.
No caso em análise, é incontroverso que a reclamante exerce suas atividades em ambiente
insalubre, visto que já recebe o adicional em grau médio (20%), consistindo a divergência em saber
se há direito à majoração do percentual do referido adicional para o grau máximo (40%), em razão
do exercício das atividades em meio à pandemia da Covid-19.
Entretanto, a situação pandêmica vivenciada expôs a grande parte dos profissionais da saúde
ao contato permanente com os pacientes portadores do vírus da Covid-19. Toda a equipe multiprofissional da saúde está empenhada na luta contra essa doença que acomete o mundo desde 2020,
o que não é diferente entre os agentes comunitários de saúde.
Nos processos judiciais em que é avaliado se há direito ou não o adicional de insalubridade,
a prova pericial é a adequada para resolver a lide. Porém, em razão da pandemia, a prova pericial
é dispensável, tendo em vista a situação de calamidade pública promovida, sendo patente que os
profissionais da saúde, inclusive os agentes comunitários de saúde, que trabalham em atendimento direto com pacientes com doenças infectocontagiosas, inclusive aqueles acometidos pelo vírus
da Sars-Cov-2, estão expostos aos agentes biológicos ensejadores da insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto no Anexo 14 da NR-15.
Por sua vez, mostra-se desarrazoado o argumento do reclamado de ser incabível a concessão
do adicional em grau máximo (40%) pelo fato de disponibilizar a vacinação aos trabalhadores da
saúde, inclusive aos agentes comunitários de saúde, tendo em vista que a sentença concedeu o adicional em grau máximo apenas até o momento em que a reclamante for devidamente imunizada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
Honorários advocatícios.
O Município insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios.
A matéria relativa aos honorários advocatícios foi regulamentada pela reforma trabalhista
com a inclusão do art. 791-A, porém entendo ser aplicável apenas para as demandas ajuizadas na
vigência da LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017, iniciada em 11/11/2017.
No presente caso, como a ação foi ajuizada em 29/04/2021, aplicam-se, portanto, as disposições da nova lei, que incluiu o art. 791-A, o qual estabelece o pagamento de honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. In verbis:
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CLT Art. 791-A.
Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por
cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas
ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência
recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo,
ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
§ 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.
Assevera-se, assim, a mera sucumbência como requisito para a concessão dos honorários, situação presente no caso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Do prequestionamento.
O art. 489, IV, do Novo CPC, estabelece a necessidade de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
O TST consolidou entendimento no sentido de que a “matéria ou questão” se diz prequestionada quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito (item I da
Súmula nº 297/TST). Relevante observar que a referida Súmula se refere à “matéria ou questão”,
não contemplando referência expressa a dispositivo legal.
A SDI-1 do TST também já sedimentou entendimento nesse sentido (OJs nºs 118 da SDI-1 do
TST), que estabelece a necessidade de haver, na decisão recorrida, tese explícita sobre a matéria,
não sendo necessária a referência expressa a dispositivo legal para ter este como prequestionado.
Destarte, tendo em vista que, acerca de todas as matérias e questões suscitadas pelas partes
existem teses explícitas adotadas no presente acórdão, então o requisito do prequestionamento
resta satisfeito, não se fazendo necessária a referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, inclusive para fins do disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº
13.015/2014.
CONCLUSÃO
Por tais fundamentos, acordam os Exmos. Srs. Desembargadores da 2ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 22ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria, negar-lhe provimento. Vencido o Exmo. Sr. Desembargador Giorgi Alan Machado Araújo que dava provimento ao recurso ordinário, nos termos da
declaração de voto que segue.
Participaram da sessão os Excelentíssimos Desembargadores Liana Chaib (Presidente do julgamento), Francisco Meton Marques de Lima (Relator), Manoel Edilson Cardoso (presente em férias) e Giorgi Alan Machado Araújo. Acompanhou a sessão de julgamento o Exmo. Sr. Procurador
João Batista Luzardo Soares Filho, d. representante do Ministério Público do Trabalho.
Teresina, 16 de novembro de 2021 – Sessão Virtual.
Francisco Meton Marques de Lima
Desembargador Relator
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EMENTÁRIO
AÇÃO
1.668 – Legitimidade ativa
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. A ilegitimidade de parte é questão de ordem pública, podendo ser
conhecida de ofício pelo Juízo, independentemente de alegação das partes, nos termos do § 3º do
art. 485 do CPC, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI – verificar ausência
de legitimidade ou de interesse processual. (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante
dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito
em julgado. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Conv. Delane Marcolino Ferreira – DJ 26.11.2021 – Processo nº
0010388-85.2021.5.03.0108)
1.667 – Legitimidade: espólio
AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INVENTARIANTE DATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA
(ART. 75, § 1º, DO CPC). CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 966, V, DO CPC. Identificada a presença de inventariante dativo, pessoa estranha à herança e
que possui função de mero administrador do espólio, indispensável se torna a intimação de todos
os herdeiros e sucessores para compor a lide, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal). Inexistindo tal procedimento, tem-se por violada a disposição contida no § 1º do art. 75 do CPC (“Quando o inventariante for
dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte”) e, por
conseguinte, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ação Rescisória procedente. (TRT 6ª R – 1ª Seção Especializada em Dissídio Individual – Rel. Solange Moura
de Andrade – DJ 12.11.2021 – Processo nº 0000264-92.2021.5.06.0000)
1.666 – Teoria da asserção
DA LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, para a verificação das condições da ação devem ser consideradas as afirmações formuladas na peça inicial. Ademais, a efetiva existência – ou não – de legitimidade para a causa é questão afeta ao mérito da demanda, não podendo ser decidida de forma
preliminar. Preliminar rejeitada. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Clóvis Valença Alves Filho – DJ 30.11.2021
– Processo nº 0000420-03.2020.5.07.0028)
AÇÃO COLETIVA
1.665 – Ação individual: prescrição
PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. A Constituição Federal, no art. 7º, XXIX, institui prazo prescricional único de cinco anos para cobrança de créditos resultantes das relações de trabalho, ressalvado o limite de dois
anos após a extinção do contrato de trabalho. Como a pretensão de recebimento de valores descontados do salário do empregado decorre diretamente do contrato de trabalho (CLT, art. 462), resulta
nítida sua natureza trabalhista, a exigir a incidência do prazo prescricional quinquenal. Desta feita,
não se aplica na esfera trabalhista a prescrição do art. 206 do Código Civil, devendo ser reconhecida
a prescrição quinquenal, uma vez que a relação empregatícia continua em vigor. Ademais, a ação
coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, tem o condão
de promover a interrupção do prazo prescricional da ação individual proposta pelo trabalhador (OJ
nº 359 da SBDI-I/TST). Destarte, confirma-se a sentença que rejeita a prejudicial de prescrição. Recurso ordinário desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Arnaldo Boson Paes – DJ 22.11.2021 – Processo
nº 00000501-79.2021.5.22.0001)
1.664 – Execução individual
AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA
AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, § 2°, II E 101, I, DO CDC. Com efeito, os arts. 98, §
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2º, I, e 101, I do CDC, que dispõem sobre as execuções individuais em ações coletivas, estabelecem
a competência do juízo do domicílio do autor ou da ação condenatória para a execução individual
das sentenças coletivas. Ou seja, o exequente possui a faculdade de executar a sentença coletiva
perante o Juízo de seu domicílio ou perante o Juízo em que proferida a sentença exequenda, não
havendo se falar em prevenção, para julgamento da execução individual, do Juízo que decidiu a
ação coletiva. (TRT 3ª R – 1ª Seção de Dissídios Individuais – Rel. Adriana Goulart de Sena Orsini –
DJ 26.11.2021 – Processo nº 0011331-38.2021.5.03.0000)
1.663 – Litispendência: ação individual
AÇÕES COLETIVA E INDIVIDUAL. RENÚNCIA TÁCITA AOS EFEITOS DA SENTENÇA DA
AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que as ações coletivas não induzem litispendência para as
ações individuais, evidenciando, portanto, que o mero ajuizamento de ação coletiva não implica
automaticamente a configuração da litispendência. Nesse sentido, a Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais do TST pacificou entendimento de que não há litispendência entre a ação coletiva e a ação individual, em face da ausência de identidade subjetiva, validando a concomitância
da tramitação da ação coletiva que busca defender interesses/direitos difusos e coletivos, com as
ações individuais. Recurso ordinário desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Arnaldo Boson Paes – DJ
22.11.2021 – Processo nº 00000501-79.2021.5.22.0001)
ACORDO EXTRAJUDICIAL
1.662 – Validade
“RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE QUITAÇÃO GERAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ALCANCE. REFORMA DA SENTENÇA. Considerando que
a chamada reforma trabalhista, implantada pela Lei nº 13.467/17, vigorando desde 11/11/2017,
instituiu o procedimento de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho, atinente à homologação, em juízo, de acordo extrajudicial, nos termos do Capítulo III-A, da CLT, que trata do Processo
de Jurisdição Voluntária para Homologação de Acordo Extrajudicial, disciplinado nos arts. 855-B a
855-E, do Texto Celetário, tem-se, conforme o novo procedimento, que Empregado e Empregador
podem, com o fim do vínculo empregatício, estabelecer sobre a resilição contratual, com a possibilidade de quitação geral do contrato, dando fim às obrigações trabalhistas. Desse modo, observando-se, no caso dos Autos, que no acordo então apresentado em Juízo encontram-se preenchidos os
requisitos estabelecidos tanto na Lei Civil como no art. 855-B, da CLT, pois formulado em petição
conjunta dos interessados, constituídos por advogados distintos, mostra-se devida a quitação geral do contrato de emprego então mantidos entre os requerentes, reformando-se a Sentença para
assim estabelecer. Recurso Ordinário a que se dá provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Josenildo dos
Santos Carvalho – DEJT 30.11.2021 – Processo nº 0000678-73.2021.5.20.0009)
ACÚMULO DE FUNÇÃO
1.661 – Cabimento
“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. ACÚMULO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURADO
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Vislumbrando-se nos autos, que não houve dentro da jornada
prática de atividades distintas e incompatíveis com aquelas para as quais foi contratada a Reclamante, correto o entendimento do Juízo de primeiro grau que indeferiu o plus salarial perseguido. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Thenisson Santana Dória – DEJT 30.11.2021 – Processo nº 000045192.2021.5.20.0006)
•••
1.660
RECURSO ORDINÁRIO. ACÚMULO DE FUNÇÃO. Não configura acúmulo de funções a atividade realizada dentro da jornada normal de trabalho, cujas atribuições guardam correspondência
com as demais tarefas exercidas pelo reclamante e a exigência da respectiva execução está em conformidade com o dever de colaboração esperado do empregado. (TRT 1ª R – 2ª T – Rel. Antonio Paes
Araújo – DEJT 13.11.2021 – Processo nº 0101291-68.2017.5.01.0010)
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1.659 – Agente de combate às endemias
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PANDEMIA DE COVID-19. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). No caso em análise, é
incontroverso que a reclamante exerce suas atividades em ambiente insalubre, visto que já recebe
o adicional em grau médio (20%), consistindo a divergência em saber se há direito à majoração do
percentual do referido adicional para o grau máximo (40%), em razão do exercício das atividades em
meio à pandemia da Covid-19. Entretanto, a situação pandêmica vivenciada expôs a grande parte
dos profissionais da saúde ao contato permanente com os pacientes portadores do vírus da Covid-19.
Toda a equipe multiprofissional da saúde está empenhada na luta contra essa doença que acomete
o mundo desde 2020, o que não é diferente entre os agentes comunitários de saúde. Nos processos
judiciais em que é avaliado se há direito ou não o adicional de insalubridade, a prova pericial é a
adequada para resolver a lide. Porém, em razão da pandemia, a prova pericial é dispensável, tendo
em vista a situação de calamidade pública promovida, sendo patente que os profissionais da saúde,
inclusive os agentes comunitários de saúde, que trabalham em atendimento direto com pacientes
com doenças infectocontagiosas, inclusive aqueles acometidos pelo vírus da Sars-Cov-2, estão expostos aos agentes biológicos ensejadores da insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto no Anexo 14 da NR-15. Por sua vez, mostra-se desarrazoado o argumento do reclamado de ser
incabível a concessão do adicional em grau máximo (40%) pelo fato de disponibilizar a vacinação aos
trabalhadores da saúde, inclusive aos agentes comunitários de saúde, tendo em vista que a sentença
concedeu o adicional em grau máximo apenas até o momento em que a reclamante for devidamente
imunizada. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Francisco Meton Marques de Lima – DJ 16.11.2021 – Processo nº 00000502-55.2021.5.22.0101)
1.658 – Agentes biológicos
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Havendo contato habitual com agentes biológicos, constatado mediante laudo pericial, nos termos do Anexo nº 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e
Emprego, a atividade desenvolvida pela autora é insalubre em grau máximo, fazendo jus ao adicional de insalubridade, conforme Súmula 448, II, do TST. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo
Farias – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0018051-61.2017.5.16.0012)
•••
1.657
CF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Havendo contato habitual com agentes biológicos, constatado mediante laudo pericial, nos termos do Anexo nº 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e
Emprego, a atividade desenvolvida pela autora é insalubre em grau máximo, fazendo jus ao adicional
de insalubridade, conforme Súmula 448, II, do TST. Recurso conhecido e não provido. (TRT 16ª R – 2ª
T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0018334-84.2017.5.16.0012)
1.656 – Frio
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE “FRIO”. FORNECIMENTO DE EPIS. CONCESSÃO
IRREGULAR DE INTERVALOS TÉRMICOS (ART. 253 DA CLT). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
DEVIDO. É assente na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que, para a neutralização
eficaz da insalubridade por frio, não basta o fornecimento de EPIs suficientes e adequados, sendo
impositivo também que as pausas previstas no art. 253 da CLT sejam concedidas de forma regular,
observando-se tanto a duração, quanto a periodicidade e a quantidade dos intervalos (Precedentes
da SDI-1 do col. TST). No caso, tendo sido concedidos intervalos em quantidade inferior à devida, ante a prorrogação habitual de jornadas, tem-se que os EPIs fornecidos, por si sós, não foram
hábeis a neutralizar os efeitos nocivos do agente “frio”, razão pela qual é devido o pagamento de
adicional de insalubridade. (TRT 23ª R – 1ª T – Rel. Tarcisio Regis Valente – DJ 30.11.2021 – Processo
nº 0000309-85.2020.5.23.0056)
1.655 – Laudo pericial: valoração
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JUÍZO. A parte que busca provimento jurisdicional, diverso daquele apontado na conclusão da prova técnica, deve trazer,
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aos autos, elementos, sólidos e consistentes, que possam infirmar a conclusão do perito, pois, conforme disposto no art. 479 do CPC, não estando adstrito à prova pericial, o Juiz pode “formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos”. Todavia, não havendo quaisquer
elementos que possam modificar a convicção do Juízo, deve ser mantida a condenação. Recurso
patronal a que se nega provimento, no aspecto. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel. Hugo Cavalcanti Melo Filho
– DJ 12.11.2021 – Processo nº 0000266-87.2016.5.06.0016)
1.654 – Prova emprestada
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVIDO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. Diante das informações contidas nos autos, conclui-se que a função
desempenhada pela reclamante a conduz a risco biológico, tendo por base prova emprestada. Devida a condenação do empregador ao pagamento do adicional de insalubridade. Recurso ordinário
parcialmente conhecido e desprovido. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Francisco Meton Marques de Lima
– DJ 16.11.2021 – Processo nº 00000418-82.2020.5.22.0103)
1.653 – Ruído
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE RUÍDO. Restando provado, por meio de laudo
pericial, que o ruído no ambiente de trabalho era superior aos limites legais de tolerância, faz jus o
empregado ao adicional de insalubridade. Recurso patronal a que se nega provimento, no particular. (TRT 18ª R – 2ª T – Rel. Platon Teixeira de Azevedo Filho – DJ 26.11.2021 – Processo nº 00112957.2020.5.18.0002)
1.652 – Uso de EPI’s
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. A teor do art. 157, I da CLT, é obrigação
da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho, o que foi
observado no presente feito, haja vista que provou a eficácia dos EPI’s fornecidos para neutralizar a
nocividade dos agentes insalubres existentes no local de trabalho Fundamentação Vistos, relatados
e discutidos estes autos de recurso ordinário, oriundo da MM. 3ª Vara do Trabalho de Parauapebas, em que são partes, como recorrente e recorrido, as acima identificadas. O Juízo de origem
decidiu julgar a presente ação parcialmente procedente, condenando a reclamada ao pagamento
da parcela de diferenças de FGTS (8%) e majoração na indenização de 40%, devendo a apuração
considerar o salário do reclamante e os valores recolhidos no extrato de ID f850b95, além de honorários advocatícios, no percentual de 15%, concedendo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformado, o reclamante interpõe o presente apelo, pugnando pelo deferimento do adicional
de insalubridade, aviso prévio, além das multas dos arts. 467 e 477, da CLT. A empresa demandada
apresentou contrarrazões. Não evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no art. 103, do Regimento Interno deste Egrégio Regional, os presentes autos não foram encaminhados ao Ministério
Público do Trabalho, para manifestação. É O (TRT 8ª R – 1ª T – Rel. Marcus Augusto Losada Maia
– DJ 25.11.2021 – Processo nº 0000481-79.2021.5.08.0130)
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
1.651 – Cumulação
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA – AADC. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. DESCONTOS INVÁLIDOS. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES. O Tribunal Superior do Trabalho, em 14/10/2021, no julgamento do IRR-000175768.2015.5.06.03710 (Tema Repetitivo nº 15), concluiu que “diante das naturezas jurídicas diversas
do Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC previsto no PCCS/2008 da
ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4° do art. 193 da CLT, define-se que, para os
empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o
AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta, podem ser recebidos cumulativamente”, confirmando a jurisprudência dominante e fixando
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tese jurídica com observância obrigatória. Decorre do precedente que o adicional de periculosidade devido aos trabalhadores em motocicleta, na forma do art. 193, § 4º, da CLT, não se confunde com o adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa – AADC previsto no PCCS da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, inexistindo óbice à cumulação das vantagens.
Nesse sentido, a supressão do pagamento do adicional AADC, no período de novembro/2014 a
setembro/2016, viola o princípio da irredutibilidade salarial (CF, art. 7º, VI) e caracteriza alteração
contratual ilícita, à luz do art. 468, “caput”, da CLT. Recurso ordinário parcialmente provido para
limitar a condenação ao período de novembro/2014 a setembro/2016. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Arnaldo Boson Paes – DJ 22.11.2021 – Processo nº 00000501-79.2021.5.22.0001)
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
1.650 – Base de cálculo
RECURSO OBREIRO. CAIXA ECONÔMICA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INCORPORADA. A gratificação de função tem por finalidade complementar o salário do empregado e, por isso, possui natureza salarial,
devendo integrar a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Apelo provido. (TRT
19ª R – 1ª T – Rel. Antônio Catão – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0000825-72.2020.5.19.0006)
•••
1.649
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. NATUREZA SALARIAL DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E
ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. REFLEXOS. A gratificação de função e sua incorporação na forma de adicional de incorporação possuem natureza salarial. Assim, por integrarem o salário obreiro, as parcelas devem
compor a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, cabendo a condenação da empregadora nas diferenças resultantes, e seus respectivos reflexos. Recurso provido. (TRT 19ª R – 2ª
T – Rel. Laerte Neves de Souza – DJ 20.11.2021 – Processo nº 0000906-27.2020.5.19.0004)
AGRAVO DE PETIÇÃO
1.648 – Coisa julgada
AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS EM DISSONÂNCIA COM A DECISÃO FINAL DA AÇÃO
TRABALHISTA. DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO DEFERIDA. Estando clarividente que os cálculos homologados pelo juízo executório
estão em total dissonância com a decisão final prolatada pela Corte Superior Trabalhista, deve ser
deferida, em respeito a coisa julgada material, a retificação das contas de liquidação, excluindo
todas as parcelas que não fazem parte do título executado. Agravo provido. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel.
Wolney de Macedo Cordeiro – DJ 25.11.2021 – Processo nº 0000369-26.2016.5.13.0008)
1.647 – Garantia do juízo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. A garantia do juízo é pressuposto processual de admissibilidade do agravo de petição, conforme disposto no art. 884 da CLT. Não estando o juízo garantido
de forma integral, inviável o conhecimento do recurso interposto pelos executados. Precedentes.
Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Conv. Herminegilda Leite
Machado – DJ 25.11.2021 – Processo nº 0130492-92.2015.5.13.0026)
APOSENTORIA
1.646 – Complementação: prescrição
INDENIZAÇÃO REFERENTE ÀS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PARCELAS SALARIAIS DEFERIDAS EM OUTRO PROCESSO. TEMA 955 DO STJ. PRESCRIÇÃO.
O marco prescricional relativo à pretensão de indenização das diferenças de complementação de
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aposentadoria que tem por fundamento o recebimento de parcelas salariais deferidas em outro feito, coincide com a data em que transitou em julgado a decisão que reconheceu as citadas parcelas
salariais. Sendo caso de contrato de trabalho já extinto, há prescrição total da pretensão quando a
propositura da ação ocorre após o lapso bienal contado do referido marco prescricional, por força
do art. 7º, XXIX, da Constituição. Recurso ordinário do autor desprovido. (TRT 4ª R – 7ª T – Rel. Wilson Carvalho Dias – DJ 18.11.2021 – Processo nº 0020320-69.2020.5.04.0831)
AUXÍLIO-DOENÇA
1.645 – FGTS
DEPÓSITOS DE FGTS DURANTE O PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA COMUM. Optando o empregador por efetuar reiterados e sucessivos depósitos de FGTS no período
de afastamento do empregado por motivo de auxílio-doença de natureza comum concedido pelo
INSS, a vantagem resta integrada ao patrimônio jurídico do trabalhador e dele não poderá ser suprimida sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. Pedro Luíz Vicentin Foltran
– DJ 27.11.2021 – Processo nº 0000781-15.2019.5.10.0111)
CERCEAMENTO DE DEFESA
1.644 – Nulidade processual
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. A teor do art. 795 da CLT, “As
nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las
à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos”. Não sendo o caso, rejeita-se a
arguição recursal. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. Ricardo Alencar Machado – DJ 27.11.2021 – Processo nº
0000374-20.2021.5.10.0020)
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA
1.643 – Constituição
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO. IRREGULARIDADE. Além da falta de
advogado representante de ambas as partes, consoante se exige a CCT vigente ao tempo da rescisão, a
CLT em seu art. 625-D, § 1º, exige que haja delimitação resumida do objeto que irá se discutir perante
a CCP, apontando as queixas e requerimentos de quem reivindicou a reunião, porém, mais uma vez,
não houve o cumprimento dessa exigência formal, o que culmina na assertiva de que os direitos dos
quais a reclamante abriu mão não lhe foram apresentados de forma plena e clara. Assim, identificada
irregularidade na constituição da CCP, nulo é o acordo firmado perante ela, razão pela qual deve ser
mantida a sentença que declarou a nulidade. Recurso patronal não provido. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel.
João Carlos Ribeiro de Souza – DJ 29.11.2021 – Processo nº 0000678-23.2020.5.23.0107)
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
1.642 – Duração
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. INCONTROVERSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O PRAZO
DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. É incontroverso nos autos
que o reclamante e a UNISAU formalizaram contrato de experiência por 90 dias, mesmo prazo previsto no Termo de Cooperação firmado entre os reclamados. Nesse contexto, caberia ao reclamante o
ônus de comprovar a extrapolação do prazo do contrato de experiência, até 23/08/2019 (CLT, art. 818),
porém não há prova nos autos que ampare a alegação autoral. Recurso ordinário do autor não provido.
(TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000241-57.2021.5.21.0024)
CORREÇÃO MONETÁRIA
1.641 – Índice de atualização monetária
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA CAUTELAR EM ADC 58/59. DECISÃO STF.
IPCA-E NA FASE PRÉ-JUDICIAL. TAXA SELIC (ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL) A PARTIR DO AJUIZA-
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MENTO. JUROS DE MORA EQUIVALENTES À TR NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO
TST. Em julgamento dos Embargos de Declaração, apresentados no Recurso Extraordinário – RE
nº 870.947, o STF rejeitou a modulação dos efeitos da decisão, afastando a aplicação da TR como
índice de atualização monetária dos créditos trabalhistas, inclusive em relação ao período anterior a 24/03/2015, conforme havia sido fixado pelo Egrégio TRT da 11ª Região, nos autos do IUJ nº
0000091-69.2017.5.11.0000. Todavia, com o deferimento de Medida Cautelar nas ADCs 58 e 59, em
que foi determinada a suspensão dos processos que envolvam a aplicação dos arts. 879, § 7º e 899, §
4º da CLT, a discussão a respeito da temática sofreu novas alterações, restando decidido pelo Ministro Relator, em decisão de Agravo Regimental, a manutenção do regular andamento dos processos,
salvo com relação à parte controvertida, acerca da incidência do índice de correção monetária, que
deveria aguardar o julgamento das Ações Declaratórias pela Suprema Corte. Nesse sentido, no dia
18/12/2020, em Sessão do Tribunal Pleno, foi proferida decisão da ADC, na qual restou determinada a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art.
406 do Código Civil), para os juros e a correção monetária. Todavia, em julgamento dos Embargos
de Declaração, interposto pela AGU, a Suprema Corte voltou a se manifestar, determinando o saneamento de erro material, existente na decisão, de modo a estabelecer que a incidência do IPCA-E,
na fase pré-judicial, ocorra a partir do ajuizamento da ação e não da citação. Outrossim, o colendo
TST, esclarecendo a decisão do STF, firmou entendimento de que, na fase pré-judicial, além da
aplicação do IPCA, também incidem juros de mora equivalentes à TR. Logo, impõe-se, nos termos
do art. 1.040 do CPC e do entendimento do TST, determinar a aplicação da tese vinculante do STF
fixada na ADC 58, no sentido da incidência do IPCA-E mais juros pela TR acumulada na fase préjudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que
já inclui os juros de mora e a correção monetária. Recurso Ordinário do Litisconsorte Conhecido
e Parcialmente Provido. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº
0000714-10.2020.5.11.0007)
•••
1.640
RECURSO ORDINÁRIO DO EXEQUENTE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF NAS ADCs 58 E 59. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADCs 58 e 59, fixou o entendimento segundo o qual “deverão ser aplicados, até que
sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes
para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a
partir da citação, a incidência da taxa SELIC”, decisão que deve ser seguida, em razão de sua força
vinculante. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000249-52.2019.5.07.0005)
1.639 – IPCA-E
AGRAVO DE PETIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NA ADC 58. Em se tratando de precedente obrigatório, impõe-se
que seja aplicado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC 58 e 59 e nas ADIs 5867 e
6021, ou seja, a atualização monetária dos débitos trabalhistas com aplicação do IPCA-E na fase
pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, observada a modulação dos efeitos da
decisão. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel Nivaldo Stankiewicz – DJ 26.11.2021 – Processo nº 070180074.2008.5.12.0004)
DANO MORAL
1.638 – Atraso de salário
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. O atraso no pagamento de salário compromete a regularidade das obrigações
da trabalhadora, sem falar no seu sustento e de sua família, criando um estado de permanente
apreensão e angústia, de forma a configurar o dano moral. No caso dos autos, restou configurada a
mencionada mora do empregador, fazendo jus, a Autora, ao pagamento de indenização por danos
morais. O arbitramento desta deve ser pautado com equilíbrio e ponderação, sem constituir acréscimo patrimonial. Assim, entende-se como razoável o quantum indenizatório fixado no 1º grau de
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R$ 2.000,00, valor este em consonância, ainda, com outras decisões desse colegiado. (TRT 11ª R – 3ª
T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0000714-10.2020.5.11.0007)
1.637 – Dispensa por força maior
DISPENSA POR FORÇA MAIOR REVERTIDA EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. A conversão da dispensa por força maior em rescisão contratual imotivada não implica, por si só, o direito à indenização de danos morais, cuja conformação exige um plus, consistente
na ofensa aos direitos da personalidade do empregado. Ausente esse elemento, a composição do
litígio deve se dar em termos exclusivamente patrimoniais, com o pagamento das verbas relativas
à modalidade de extinção do vínculo empregatício reconhecida em juízo. Recurso a que se nega
provimento, nesse ponto. (TRT 18ª R – 2ª T – Rel. Platon Teixeira de Azevedo Filho – DJ 26.11.2021 –
Processo nº 0010539-92.2020.5.18.0003)
1.636 – Nexo causal
RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ao contrário do que afirma
a reclamada, restou provada a existência de nexo causal dos problemas de saúde alegados com o
trabalho do empregado, havendo amparo legal e fático para o deferimento da pretensão indenizatória decorrente de doença ocupacional. Além disso, ficou demonstrado que o empregado foi
dispensado quando estava doente, sendo privado do seu salário e de assistência médica, inclusive
do seu plano de saúde, quando mais precisava, por ato ilegal da empresa recorrente, estando presentes os elementos ensejadores da reparação civil pretendida pelo reclamante, nos termos do art.
927 do Código Civil. No caso, o dano moral existe in re ipsa, ou seja, é um dano evidente, que surge
da própria ocorrência do fato, na medida em que o sofrimento gerado pela doença e pela dispensa
ilegal provoca abalo de ordem psicológica, prescindindo de prova específica, especialmente no
caso do autor que, ainda muito jovem teve a sua saúde ceifada pelo exercício do trabalho insalubre.
Honorários advocatícios. Ação ajuizada anteriormente a reforma trabalhista. Não cabimento. Tendo sido a presente reclamatória ajuizada anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017,
assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de exclusão da verba honorária. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 30.11.2021
– Processo nº 0189700-58.2012.5.16.0016)
1.635 – Quantum indenizatório
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. Apesar da gravidade
das ofensas sofridas pelo autor, é imperioso observar que o patamar indenizatório fixado pelo Juízo
de origem, no que diz respeito aos danos morais, revela-se excessivo, visto que, na fixação da verba,
devem também ser considerados determinados aspectos da vida funcional do reclamante, os quais
se mostram essenciais à integral compreensão do caso ora examinado. Nesses termos, impõe-se
ajustar o montante indenizatório de acordo com os fatos e provas reunidos nos autos. Recurso
parcialmente provido. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Conv. Herminegilda Leite Machado – DJ 25.11.2021 –
Processo nº 0000808-66.2019.5.13.0029)
1.634 – Transporte de valores
RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017 AJUDANTE DE MOTORISTA
ENTREGADOR. TRANSPORTE IRREGULAR DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/20171. No caso concreto,
conforme se extrai do trecho do acórdão do TRT transcrito no recurso de revista, o reclamante
atuou como ajudante de motorista na entrega de mercadorias, recolhendo diariamente R$ 4.000,00
(quatro mil reais), no mínimo. Todavia, não obstante reconhecer a existência “do risco majorado
para a pessoa que transporta valores”, a Corte regional manteve a sentença que indeferiu o pedido
de indenização por danos morais, considerando que “o trabalhador não foi vítima de assalto e nem
sequer sofreu ameaça concreta a sua vida ou a sua integridade física e moral”. 2 – A jurisprudência
desta Corte Superior pacificou-se no sentido de que a atividade de transporte de valores só pode
ser desempenhada por empregado de empresa especializada ou profissional devidamente treinado (art. 3º da Lei nº 7.102/83), de modo que a exposição potencial do empregado a riscos indevidos
decorrentes de atividades para as quais não foi especificamente contratado gera o dever de indeni-
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zar, por parte do empregador, ainda que não tenha ocorrido dano efetivo. Julgados. 3 – Recurso de
revista a que se dá provimento” (TST – 6ª T – Rel. Min. Katia Magalhães Arruda – DEJT 30.11.2021
– Processo nº RR-0000230-20.2020.5.12.0022)
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
1.633 – Cabimento
AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO. Infrutíferas as tentativas de satisfação do crédito trabalhista diante da responsável principal, bem como não indicados bens da
sociedade passíveis de constrição, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da executada e o consequente redirecionamento da execução em face do sócio, a quem cabe a responsabilidade pela dívida. Agravo de petição não provido. (TRT 13ª R – 2ª T – Rel. Conv. Herminegilda
Leite Machado – DJ 25.11.2021 – Processo nº 0131204-30.2015.5.13.0011)
1.632 – Sociedade anônima: diretores
AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE
ANÔNIMA. INCLUSÃO DE DIRETORES. POSSIBILIDADE. Diante do não cumprimento da legislação trabalhista, é juridicamente possível a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica em face de Sociedade Anônima de Capital Fechado, a fim de responderem os Diretores/Controladores com seu patrimônio pela dívida reconhecida em juízo. (TRT 17ª R – 3ª T – Rel.
Ana Paula Tauceda Branco – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0000188-95.2019.5.17.0141)
DISSÍDIO COLETIVO
1.631 – Natureza econômica
“RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO CONTRA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS CLÁUSULAS DE NATUREZA
ECONÔMICA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 5 DA SDC DO TST. 1 – Hipótese em que é inviável
a análise das cláusulas de natureza econômica veiculadas na petição inicial, por força da Orientação Jurisprudencial 5 desta SDC, tendo em vista que o presente dissídio coletivo foi ajuizado contra
Conselhos de Fiscalização Profissional, entidades às quais a jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal atribui natureza autárquica, cuja personalidade jurídica é de direito público. 2 –
Precedente. Recurso ordinário conhecido e não provido “ (TST – Seção Especializada em Dissídios
Coletivos – Rel. Min. Delaide Alves Miranda Arantes – DEJT 30.11.2021 – Processo nº ROT-100229698.2020.5.02.0000)
DOENÇA OCUPACIONAL
1.630 – Concausa
DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E POR DANOS MATERIAIS.
FATOR DE CONCAUSA. CULPA DA RÉ. Caso em que resultou demonstrado nos autos que as tarefas laborais da autora contribuíram para o agravamento das lesões nos seus punhos. Fatores de
concausa que não afastam a responsabilidade da empregadora, resultando caracterizada a culpa
desta pela exposição da trabalhadora a condições de trabalho sem a adoção de medidas eficazes
de modo a obstar o agravamento da enfermidade. Pretensões indenizatórias devidas. Recurso da
autora provido em parte. (TRT 4ª R – 7ª T – Rel. Wilson Carvalho Dias – DJ 18.11.2021 – Processo nº
0020037-56.2019.5.04.0451)
1.629 – Dano moral
DANOS MORAIS. CONCAUSA. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. O empregador é responsável
pela integridade física do trabalhador, quando em operações e processos sob sua responsabilidade, devendo prover condições justas e favoráveis ao desenvolvimento do trabalho. Nesse contexto,
se o labor em condições inadequadas contribuiu para a eclosão ou o desenvolvimento ou, ainda,
para o agravamento da doença, atuou como concausa, circunstância que leva à responsabilização
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empresarial por danos ao empregado do mesmo modo que a causa principal, não havendo que se
cogitar em eximir a responsabilização do empregador. Recurso não provido. (TRT 15ª R – 3ª T – Rel.
Lourival Ferreira dos Santos – DJ 22.11.2021 – Processo nº 0010848-63.2016.5.15.0092)
1.628 – Nexo causal
DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. BANCÁRIO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO DE CONCAUSALIDADE RECONHECIDO EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDAS. Em casos de diminuição permanente da capacidade laboral de empregado bancário decorrente de LER/DORT, a comprovação do dano e do nexo de causalidade ou consausalidade
entre o trabalho desenvolvido e as sequelas à saúde do trabalhador constituem-se elementos suficientes a ensejar a responsabilização civil do empregador instituição bancária, consoante a jurisprudência sedimentada no TST, no sentido de que o esforço físico peculiar desenvolvido na atividade bancária constitui um risco específico e acentuado de natureza ergonômica ao surgimento
e agravamento das mesopatias citadas, a atrair a aplicação da teoria objetiva da responsabilidade
civil extracontratual (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Não obstante, no caso em testilha,
uma vez evidenciada a ausência de medidas preventivas a neutralizar os danos à saúde, resta caracterizada a submissão da reclamante a condições de trabalho inadequadas, o que implica no reconhecimento de que a conduta omissiva do empregador violou o dever objetivo de cuidado, dando
azo ao evento infortunístico, surgindo daí o dever de ressarcir dos danos ocasionados. (TRT 14ª R
– 2ª T – Rel. Ilson Alves Pequeno Junior – DJ 05.11.2021 – Processo nº 0000908-89.2018.5.14.0041)
EQUIPARAÇÃO SALARIAL
1.627 – Ônus da prova
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. Uma vez pleiteada pelo empregado, é encargo seu demonstrar a presença de todos os requisitos para a equiparação salarial, por
se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no art. 818, I, da CLT. (TRT 12ª R – 5ª
Câmara – Rel. Mari Eleda Migriorini – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000902-72.2018.5.12.0030)
EXECUÇÃO
1.626 – Cônjuge
CÔNJUGE. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se indeferir a determinação de medidas
voltadas à execução de quem não é parte no processo, ainda que cônjuge do executado, quando nem sequer confirmada a existência de bens comuns. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Nivaldo
Stankiewicz – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0198300-15.2004.5.12.0031)
1.625 – Suspensão da CNH
SEGURANÇA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. Retenção da CNH e cartões de crédito. Ilegalidade.
art. 5º, XI, da Constituição Federal. Concedida a segurança. (TRT 1ª R – SEDI-2 – Rel. Angelo Galvão
Zamorano – DEJT 13.11.2021 – Processo nº 0100238-77.2020.5.01.0000)
FÉRIAS
1.624 – Dobra
“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. RITO SUMARÍSSIMO. DOBRAS DAS FÉRIAS
REFERENTES A 2017/2018. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 450, DO C. TST, E ART. 137, DA CLT. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Considerando que a Obreira efetivamente usufruiu
férias no prazo previsto no art. 134 da Consolidação, reputo descabido o pedido de condenação
ao pagamento das dobras das férias, pois a regra estabelecida no art. 137, da CLT, sendo uma penalidade imposta ao Empregador, deve ser interpretada de modo restritivo, sob uma perspectiva de
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o descumprimento apenas parcial da norma não
provoque uma sanção excessiva em demasia, mormente no caso em concreto, em que se observa
a ínfima disparidade aduzida pela Autora, destacando-se que as contas de liquidação, inclusive, já
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consignaram corretamente a incidência das diferenças salariais sobre as férias acrescidas de 1/3,
de modo que mantenho incólume a Sentença que indeferiu o pleito de pagamento das dobras
das férias. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Josenildo dos Santos Carvalho – DEJT 30.11.2021 – Processo nº
0000681-34.2021.5.20.0007)
•••
1.623
FÉRIAS REMUNERADAS E NÃO GOZADAS. PAGAMENTO DE FORMA SIMPLES. O período de
férias remunerado, mas não gozado deve ser novamente pago; contudo, de forma simples, a fim de implementar a dobra do art. 137 da CLT, sendo indevida a condenação ao pagamento em dobro, porque
implicaria, na realidade, pagamento triplo da remuneração, o que não encontra amparo legal. (TRT 18ª
R – 2ª T – Rel. Platon Teixeira de Azevedo Filho – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0010932-93.2020.5.18.0010)
FGTS
1.622 – Ônus da prova
DIFERENÇAS DE FGTS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 818, II, DA
CLT E DA SÚMULA Nº 461 DO E. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. De acordo com o disposto
no art. 818, II, da CLT, é do empregador a prova de fato extintivo do direito do empregado. Nesse sentido, ainda, a Súmula nº 461 do E. Tribunal Superior do Trabalho: “É do empregador o ônus da prova
em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do
autor (art. 373, II, do CPC de 2015)”. No caso, da análise dos autos, em especial da prova documental
pré-constituída pela própria reclamada, depreende-se claramente, como bem concluído na origem,
que não restaram recolhidas à conta vinculada da reclamante no FGTS todas as contribuições devidas, não demonstrando a reclamada a quitação integral dos valores devidos a título de FGTS. (TRT 2ª
R – 2ª T – Rel. Rodrigo Garcia Schwarz – DJ 27.11.2021 – Processo nº 1000061-10.2021.5.02.0038)
1.621 – Pagamento após rescisão
DEPÓSITOS DE FGTS EFETUADOS APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. Não se reconhece
como depósitos de FGTS os valores depositados na conta vinculada do empregado “após a cessação do contrato de trabalho, porque nesse caso não há contrato de trabalho vigente entre as partes
que justifique o recolhimento”. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. Pedro Luíz Vicentin Foltran – DJ 27.11.2021
– Processo nº 0000781-15.2019.5.10.0111)
1.620 – Saque: COVID 19
AÇÃO RESCISÓRIA. ALVARÁ JUDICIAL. SAQUE DO FGTS. COVID-19. INVASÃO LEGISLATIVA.
VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 20, XVI, DA LEI N. 8.036/90 C/C ART. 6º DA MP 946/2020. PROCEDÊNCIA. A interpretação jurídica pelo poder judiciário confere a possibilidade de assegurar direitos não
contemplados expressamente nas normas legais, porém não autoriza a sub-rogação da atividade
legislativa. O espaço de atuação da Justiça do Trabalho nessa circunstância, nos termos do art. 8º da
CLT, se encontra no vácuo legislativo. A possibilidade de inclusão da Pandemia (COVID-19) como
desastre natural para autorizar o saque do FGTS, pela dicção do art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90 c/c
art. 2º do Decreto nº 5.113/2004, revela-se como interpretação razoável, uma vez que a regulamentação específica da matéria no art. 6º da MP 946/2020 (não mais vigente) assim o fez. Contudo, ao
determinar o saque dos depósitos de FGTS acima do limite imposto pela norma citada, a sentença
invadiu a atribuição legislativa e regulamentar do Poder Executivo (art. 31 da Lei n. 8.036/90), violando diretamente o art. 20, XVI, da Lei n. 8.036/90 c/c art. 6º da MP 946/2020. Ação rescisória procedente. (TRT 12ª R – Seção Especializada 1 – Rel. Mirna Uliano Bertoldi – DJ 30.11.2021 – Processo
nº 0000452-20.2021.5.12.0000)
GESTANTE
1.619 – Confirmação: durante aviso prévio
ESTABILIDADE DA GESTANTE. CONCEPÇÃO NO CURSO DO CONTRATO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO. Evidente que a reclamante, na ocasião do término do
contrato (computada pare esse efeito a projeção do aviso prévio indenizado), não tinha ciência da
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gravidez de poucos dias, nem teria como comunicá-la à empregadora. Mas isso em nada altera o
quadro fático-jurídico dos autos. Conforme o art. 10, II, “b”, do ADCT, adota-se como pressuposto da garantia no emprego e da proteção contra a despedida arbitrária conferidas à trabalhadora
gestante apenas a existência da gravidez no curso de contrato de trabalho, pouco importando o
momento em que constatado o estado gestacional pela empregada ou comunicado o fato à empregadora. Desse modo, o fato gerador da garantia no emprego e o marco temporal para o início do
período garantido correspondem à concepção na fluência do contrato laboral. Por entender que a
garantia de emprego da gestante ultrapassa o âmbito do mero interesse individual da empregada
e que, portanto, há um interesse público a ser tutelado, qual seja, a proteção à maternidade e à infância (art. 6º da Constituição Federal), o C. Tribunal Superior do Trabalho consolidou seu posicionamento no sentido de que o desconhecimento da gravidez, por parte do empregador ou mesmo
da empregada, não obsta o direito à estabilidade provisória de emprego, conforme preconiza a
Súmula nº 244, I. Vale ainda notar que a ação foi proposta em 14/01/2020 e a reclamada foi citada
logo em seguida, ainda dentro do período de estabilidade, de modo que poderia ter colocado o
emprego à disposição da autora caso fosse de seu interesse, com vistas a obter a contrapartida da
prestação laboral. De toda forma, vale observar, na linha da Orientação Jurisprudencial nº 399 da
SBDI-1 do C. TST, que o ajuizamento da demanda trabalhista, quando já transcorrido o período
de garantia de emprego, não configura abuso do exercício do direito de ação, tampouco má-fé,
porquanto o direito postulatório submete-se unicamente ao prazo prescricional inscrito no art. 7º,
XXIX, da Constituição Federal, remanescendo devida a indenização desde a dispensa imotivada e
até a data do término do período de garantia. Precedentes do C. TST. Recurso ordinário da reclamada a que se nega provimento, nesse ponto. (TRT 2ª R – 6ª T – Rel. Jane Granzoto Torres da Silva – DJ
26.11.2021 – Processo nº 1000027-69.2020.5.02.0038)
•••
1.618
GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA GESTANTE. ESTADO DE
GRAVIDEZ ADVINDO NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. DESCONHECIMENTO DO
ESTADO GRAVÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. INTELIGÊNCIA DOS
PRECEITOS DA ALÍNEA “B” DO INCISO II DO ART. 10 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DO ART. 391-A DA CLT, INCLUÍDO PELA LEI Nº 12.812/2013, E DA SÚMULA Nº 244 DO E. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. De acordo com o disposto na alínea
“b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é vedada a
dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até
5 (cinco) meses após o parto. E, de acordo com o disposto no art. 391-A da CLT, incluído pela Lei
nº 12.812/2013, a confirmação do estado de gravidez que adveio no curso do contrato de trabalho,
inclusive durante o prazo do aviso-prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante
a estabilidade provisória prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT. O dispositivo legal
não faz nenhuma distinção, no tocante à estabilidade provisória prevista na alínea “b” do inciso II
do art. 10 do ADCT, em razão da modalidade ou da duração do contrato de trabalho da empregada
gestante, tampouco condiciona a estabilidade provisória ao prévio conhecimento do estado gravídico pelo empregador, observado, quanto a este aspecto, ademais, o entendimento jurisprudencial
consolidado na Súmula nº 244 do E. Tribunal Superior do Trabalho. Nesse sentido, o Plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 629053, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o desconhecimento da gravidez no momento da dispensa da empregada não afasta a responsabilidade do empregador pelo pagamento
da indenização correspondente ao período estabilitário. No caso, claro está que a reclamante era
detentora da estabilidade provisória (garantia de manutenção do contrato de trabalho) prevista na
alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT e no art. 391-A da CLT à época da rescisão contratual. A
responsabilidade do empregador, no caso, é objetiva. E, inviabilizada a reintegração, pertinente a
condenação da reclamada ao pagamento da indenização correspondente. (TRT 2ª R – 2ª T – Rel.
Rodrigo Garcia Schwarz – DJ 27.11.2021 – Processo nº 1000061-10.2021.5.02.0038)
1.617 – Contrato de experiência
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. ESTABILIDADE DA GESTANTE. INEXISTÊNCIA. Não configura dispensa arbitrária ou sem justa causa a rescisão do contrato de experiência no fim do prazo
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estipulado, não havendo se falar em estabilidade provisória, nessa hipótese. Essa é a interpretação
que se extrai da decisão do E.STF, no RE 629.053, em 10/10/2018, que fixou a tese de Repercussão
Geral “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inciso II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Tarcisio Regis Valente – DJ
30.11.2021 – Processo nº 0000598-77.2020.5.23.0004)
GRATIFICAÇÃO
1.616 – Base de cálculo
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DO VALE-TRANSPORTE E DA CESTA BÁSICA NO VALOR
BRUTO MENSAL MÍNIMO INCABÍVEL. Considerando o próprio escopo da norma prevista no art.
6º da Lei Municipal nº 3.295/93, que instituiu a gratificação extraordinária especial, qual seja, a manutenção de um piso salarial mínimo ou “vencimento mensal bruto mínimo” aos trabalhadores de
menor escalão do ente municipal, não devem compor a base de cálculo da gratificação em referência
parcelas que ostentam nítido caráter indenizatório, tais como o vale transporte e a cesta básica, à luz
dos arts. 457, § 2º, da CLT e 2º da Lei nº 7.418/85, ambos cristalinos no sentido de que as referidas parcelas não integram a remuneração do empregado. Ademais, o art. 2º, alínea “a” da Lei Municipal nº
2.948/88, que instituiu o vale transporte aos servidores do município de São Caetano do Sul/SP preceitua que: “o vale-transporte, concedido nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 7418/85, alterada pela
Lei Federal nº 7619/87 não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos”. Já o art. 4º da Lei nº 3.241/92 que estabeleceu a “ajuda de custo para complementação da cesta básica” dispõe expressamente que a referida parcela obedecerá aos mesmos princípios previstos
no art. 2º, da referida Lei Municipal nº 2.948/88. Recurso ordinário a que se dá provimento. (TRT 2ª
R – 6ª T – Rel. Jane Granzoto Torres da Silva – DJ 26.11.2021 – Processo nº 1001032-54.2021.5.02.0471)
GRUPO ECONÔMICO
1.615 – Caracterização
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os elementos probatórios permitem concluir que
há nítida relação de coordenação entre as empresas, com intercâmbio de interesses, hipótese em
que incide a regra prevista no art. 2º, § 2º, da CLT. Recurso autoral provido. (TRT 6ª R – 3ª T – Rel.
Hugo Cavalcanti Melo Filho – DJ 12.11.2021 – Processo nº 0000513-11.2020.5.06.0313)
1.614 – Responsabilidade solidária
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Estando demonstrados os traços
característicos do grupo econômico por coordenação, impõe-se a responsabilização solidária das
reclamadas, com base no § 2º do art. 2º da CLT. Recurso ordinário dos reclamados a que se nega
provimento, no particular. (TRT 18ª R – 2ª T – Rel. Platon Teixeira de Azevedo Filho – DJ 26.11.2021
– Processo nº 0010300-42.2021.5.18.0104)
1.613 – Transferência para o exterior
RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO. GRUPO
ECONÔMICO. TEORIA DO EMPREGADOR ÚNICO. TRANSFERÊNCIA PARA O EXTERIOR. Ainda que
sejam empresas distintas a nacional empregadora e as estrangeiras contratantes, ora recorrentes, a
hipótese não é de contratos de trabalho autônomos, mas de verdadeira transferência do trabalhador
para prestar serviços no exterior em empresas capitaneadas pela reclamada principal, fazendo incidir,
assim, as normas brasileiras constantes da CLT, nos termos dispostos no art. 3º, da Lei nº 7.064/82. (TRT
6ª R – 3ª T – Rel. Hugo Cavalcanti Melo Filho – DJ 12.11.2021 – Processo nº 0000139-55.2021.5.06.0411)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
1.612 – Arbitramento
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. Estabelece
o caput do art. 791-A da CLT que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos
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honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá
-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na fixação do percentual, aplicam-se os critérios do § 2º do
art. 791-A da CLT, adicionando-se que os honorários são devidos nas ações contra a ECT enquanto
equiparada à Fazenda Pública. Havendo, portanto, sucumbência total da reclamada, confirma-se
a condenação em honorários advocatícios no percentual de 15%, conforme arbitrado pela sentença, considerando a observância dos critérios do § 2º do art. 791-A da CLT. Recurso ordinário
desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Arnaldo Boson Paes – DJ 22.11.2021 – Processo nº 0000050179.2021.5.22.0001)
1.611 – Cabimento
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 13.467/2017. PERCENTUAL. DECISÃO VINCULANTE
DO STF. ADIN Nº 5.766. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 791-A DA CLT. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA Em razão das alterações trazidas pela Reforma Trabalhista a respeito de honorários advocatícios, o art. 791-A estabelece que o pagamento de honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por
cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. In casu, a despeito de a ação
ter sido ajuizada sob a égide da nova Lei nº 13.467/2017, sendo cabível o deferimento de honorários advocatícios, ante a reforma da sentença primária somente quanto à multa do art. 467
da CLT, a qual não acarreta sucumbência da obreira, mas trata-se de mera expectativa de direito, cuja aplicabilidade pressupõe conduta processual da Reclamada desvinculada da vontade
autoral, não há que se falar em sucumbência recíproca. Além disso, ainda que assim não fosse
considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em condenação da obreira ao pagamento da verba honorária, considerando a decisão do STF, proferida
no julgamento da ADIN nº 5.766, que declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791 – A da
CLT, no sentido de isentar o trabalhador do pagamento da verba honorária, quando beneficiário
da gratuidade de justiça, o que é o caso dos autos. Por outro lado, dada a natureza de pedido implícito dos honorários, entende-se que o juízo a quo não observou atentamente os parâmetros
norteadores para fixação da parcela devida ao patrono da Reclamante, impondo-se a redução do
percentual de 10% para 5%. No mais, nos termos do art. 87, § 2° do CPC, de aplicabilidade subsidiária ao processo trabalhista, a responsabilidade da Litisconsorte em relação ao pagamento
da verba honorária se dá deforma solidária, não havendo o que se falar, no ponto, em responsabilidade subsidiária. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº
0000714-10.2020.5.11.0007)
•••
1.610
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO. DIVERGÊNCIA
COM A SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCLUSÃO INDEVIDA. RETIFICAÇÃO. O
período de apuração deve corresponder ao período de vigência do contrato de experiência formalizado pelas partes, qual seja, de 16/05/2019 e 13/08/2019. De igual modo, não há que se falar em
condenação da reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do seu próprio
patrono. Recurso ordinário da UNISAU parcialmente provido. Honorários advocatícios – CLT, art.
791-A. Sucumbência do trabalhador. Beneficiário da justiça gratuita. ADI 5766. Inconstitucionalidade do § 4º. Exclusão ex officio. Em razão das mudanças implementadas pela Lei nº 13.467/2017,
é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado da parte
adversa, ainda que vencido o trabalhador (CLT, art. 791-A). Porém, diante da inconstitucionalidade
do § 4º do art. 791-A da CLT, declarada pelo c. STF na ADI 5766, carece de base legal a condenação e
cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos beneficiários da justiça gratuita. Considerando que se trata de obrigação inexigível, consoante o art. 525, inciso III e §§ 12 e
14, do CPC, como medida de economia processual, excluo de ofício a condenação em honorários
sucumbenciais imposta ao reclamante. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa Filho – DJ 30.11.2021 –
Processo nº 0000241-57.2021.5.21.0024)
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1.609 – Sindicato
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA TRABALHISTA. CREDENCIAL SINDICAL. Após a
vigência da Lei nº 13.467/2017, o debate sobre Credencial Sindical tem menores consequências,
distante da que havia antes. (TRT 4ª R – 3ª T – Rel. Ricardo Carvalho Fraga – DJ 19.11.2021 – Processo nº 0020368-28.2021.5.04.0561)
HORAS EXTRAS
1.608 – Cabimento
HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. Reconhecido o labor em sobrejornada em ação
pretérita, em razão da qual o feito esteve sobrestado por força do art. 313, V, “a”, do CPC, impõe-se
manter a procedência do pedido de pagamento de horas extras e do adicional noturno postulados
na presente ação. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. Ricardo Alencar Machado – DJ 27.11.2021 – Processo nº
0001066-73.2017.5.10.0015)
1.607 – Confissão ficta
HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. CONFISSÃO FICTA. Diante da ausência injustificada do reclamante à audiência instrutória e da atração para si dos efeitos da confissão ficta
(Súmula nº 74/TST), passou a gozar de presunção de veracidade os controles de jornada juntados,
bem como as alegações postas em defesa e demonstradas pela prova documental. DANO MORAL.
Ante a confissão ficta obreira, prevalece a tese patronal de inexistência de tratamento impróprio
dispensado ao reclamante no ambiente laboral. (TRT 10ª R – 3ª T – Rel. Ricardo Alencar Machado –
DJ 27.11.2021 – Processo nº 0000374-20.2021.5.10.0020)
1.606 – Prova
HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. I – A distribuição do ônus da prova
como regra de julgamento é ferramenta de exceção, vale dizer seu uso visa enfrentar a proibição
ao non liquet. Dito de outra forma, havendo prova nos autos suficientes a formar o convencimento do Juiz, não há se falar em distribuição do ônus da prova. II – No caso vertente, conquanto
a Reclamada tenha apresentado registros de ponto com marcações invariáveis, estes encontravam-se devidamente assinados pelo trabalhador sem que houvesse nos autos qualquer alegação,
e, por conseguinte, prova, acerca de eventual vício na manifestação de vontade do trabalhador,
engendrando, destarte, a idoneidade da prova documental. III – Comprovado o pagamento das
parcelas nas fichas financeiras anexadas aos autos e não tendo o reclamante apresentado demonstrativo com eventuais diferenças devidas, improcedente o pedido. IV – Recurso conhecido
e improvido. (TRT 1ª R – 2ª T – Rel. Antonio Paes Araújo – DEJT 13.11.2021 – Processo nº 010129168.2017.5.01.0010)
1.605 – Regime de compensação
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA
DA LEI Nº 13.467/17. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
HORAS EXTRAS HABITUAIS. SÚMULA Nº 85, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Na hipótese, o Tribunal Regional, valorando fatos e provas, concluiu pela descaracterização
do regime de compensação convencionado, ante a prestação habitual de horas extras. Ao considerar desvirtuado o regime de compensação de horário, ante a prestação habitual de horas extras,
a Corte Regional decidiu em harmonia com a primeira parte do item IV, da Súmula n.º 85 desta
Corte Superior. Confirma-se, pois, a decisão agravada, porquanto a agravante não demonstrou
que a questão veiculada no recurso de revista é relevante do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo. Agravo a que se nega provimento” (TST – 1ª T – Rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior – DEJT 30.11.2021 – Processo nº
Ag-AIRR-1190-76.2020.5.14.0003)
1.604 – Trabalho externo
HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. Não faz jus ao pagamento de horas extras o empregado que executa atividade externa e não está sujeito a efetiva fiscalização de horário pelo empre-
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gador. (TRT 12ª R – 5ª Câmara – Rel. Mari Eleda Migliorini – DJ 30.11.2021 – Processo nº 000081533.2019.5.12.0014)
JORNADA DE TRABALHO
1.603 – Intervalo intrajornada: supressão
INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO PARCIAL. PERÍODO CONTRATUAL ANTERIOR E
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EFEITOS. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO ATUAL
ART. 71, § 4º, DA CLT NO PERÍODO POSTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. A supressão do intervalo intrajornada, ainda que parcial, implica o pagamento integral do período intervalar, com
o adicional de horas extras mínimo de 50% e reflexos nas demais parcelas salariais, limitada ao
período contratual não alcançado pela vigência da Lei nº 13.467/2017. Para o período contratual
posterior a 11/11/2017, a supressão intervalar enseja o pagamento do período subtraído, acrescido
de 50% sobre o valor da hora normal, de conformidade com a atual redação do § 4º do art. 71 da
CLT. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Nivaldo Stankiewicz – DJ 26.11.2021 – Processo nº 000139226.2020.5.12.0030)
1.602 – Intervalo recuperação térmica
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. SUPRESSÃO DO INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA. EXPOSIÇÃO AO CALOR. ANEXO 3 DA NR 15. HORAS EXTRAS DEVIDAS. PERÍODO EFETIVAMENTE EXPOSTO. Extrai-se do entendimento da Corte Superior Trabalhista que o empregado
que desempenha atividades laborais com exposição ao calor excessivo, em atividades de grau leve,
moderado ou pesado, conforme Anexo 3 da NR 15, tem direito a intervalos para recuperação térmica, considerados esses períodos de descanso tempo de serviço para todos os efeitos legais, conforme dispõe a norma regulamentadora. Com isso, a supressão do intervalo pretendido enseja o
pagamento de horas extras, conforme arts. 71, § 4º, e 253 da CLT. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. Ilson Alves
Pequeno Júnior – DJ 05.11.2021 – Processo nº 0000993-19.2019.5.14.0404)
JUSTA CAUSA
1.601 – Ônus da prova
JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA. O acolhimento da dispensa por justa causa, pelos sérios
transtornos que causa na vida profissional e pessoal do empregado, necessita de prova robusta
sobre o cometimento das infrações que lhes são imputadas, a cargo do empregador. (TRT 12ª R – 5ª
Câmara – Rel. Mari Eleda Migliorini – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000740-52.2019.5.12.0027)
1.600 – Prova
DISPENSA POR JUSTA CAUSA. PROVA DA FALTA GRAVE. ÔNUS DO EMPREGADOR. A dispensa do empregado por justa causa deve ter lastro probatório seguro nos autos, a cargo do empregador, a fim de comprovar a prática de ato grave por parte do obreiro, que torne impraticável a
continuidade do vínculo de emprego, com a quebra definitiva da fidúcia que deve nortear o liame
empregatício. Diante da existência de provas da falta grave, de rigor a manutenção da penalidade
capital com rompimento motivado do vínculo laboral. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Conv. Delane Marcolino Ferreira – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0010446-40.2020.5.03.0006)
JUSTIÇA DO TRABALHO
1.599 – Competência: meio ambiente
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULO JURIDICO-ADINISTRATIVO. MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. A Súmula 736 do STF preceitua que
“compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. Ademais,
segurança e saúde do trabalho decorrem de pacto internacional subscrito pelo Brasil, o qual não
faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. De outra parte, o princípio da horizontalidade dos direitos fundamentais põe no costado, emparelhada, a proteção do obreiro exercente
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de trabalho de qualquer natureza. Assim, o braço da regulamentação apropriada, emitida pelo Ministério do Trabalho (Portaria n. 3.214/78), com status de lei, em virtude do fenômeno da deslegalização, em que o Poder Legislativo outorga a órgão técnico a atribuição regulamentadora, alcança
o setor público. Por fim, para reforçar a tese da competência da Justiça do Trabalho, é importante
frisar que as normas que tratam do adicional de insalubridade encontram-se na CLT, sendo o único
instrumento regulador da matéria. (TRT 22ª R – 2ª T – Rel. Francisco Meton Marques de Lima – DJ
16.11.2021 – Processo nº 00000418-82.2020.5.22.0103)
1.598 – Competência: servidor público
IRECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO
PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em decorrência de reiteradas decisões proferidas pelo STF, declarando a incompetência absoluta da Justiça do
Trabalho para apreciar e julgar litígios envolvendo a contratação temporária de servidores públicos, no caso em exame, ante a contratação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88), mantém-se a incompetência material desta justiça
especializada para processar e julgar a presente demanda. Pelo improvimento do recurso ordinário
do município. II – Recurso obreiro. Em relação ao período cuja competência foi reconhecida em
razão de contrato com município sem concurso. Proibição do art. 37, II, e § 2º da Constituição de
1988. Nulidade. Súmula nº 363, TST. “Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor público,
após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número
de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos
depósitos do FGTS.” II. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Eliana Arôxa – DJ 20.11.2021 – Processo nº 000023147.2021.5.19.0063)
1.597 – Competência: transmudação de regime
SERVIDOR CONTRATADO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA.
COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Considerando que somente houve a mudança do regime celetista para o estatutário com a publicação regular da Lei Municipal 1.593/2015,
com eficácia a partir de 01/09/2015, compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e
vantagens previstos na legislação trabalhista, referentes ao período anterior a essa transmudação. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 30.11.2021 – Processo nº 001833484.2017.5.16.0012)
JUSTIÇA GRATUITA
1.596 – Cabimento
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO. Segundo
o art. 790, § 3º, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, o deferimento da gratuidade da justiça
ao trabalhador dependeria de recebimento de “salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento)
do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. De acordo com o § 4º, “o
benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para
o pagamento das custas do processo”. Ocorre que, a partir da melhor luz que se extrai do art. 5º,
LXXIV, da CF, que assegura a assistência judiciária gratuita e integral, as novas disposições celetistas
devem ser interpretadas em conjunto com o disposto no art. 99, § 3º, do CPC. Este dispositivo presume a insuficiência de recursos baseada na simples declaração da pessoa natural, que somente
pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos (CPC,
art. 99, § 2º). Em face da tutela jurídica superior conferida pelo processo civil, a hipótese é de lacuna axiológica, que afasta a aplicação da regra do art. 790, § 3º, da CLT e justifica a aplicação da
regra do art. 99, § 3º, do CPC. Assim, a declaração de insuficiência de recursos por qualquer pessoa
natural, inclusive o trabalhador, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo
irrelevante o salário auferido e desnecessária a prova da hipossuficiência. Em conclusão, havendo
declaração de insuficiência de recursos e ausente prova em contrário, tem direito o trabalhador à
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gratuidade da justiça. Recurso ordinário desprovido. (TRT 22ª R – 1ª T – Rel. Arnaldo Boson Paes –
DJ 22.11.2021 – Processo nº 00000501-79.2021.5.22.0001)
•••
1.595
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. A CLT defere a justiça gratuita às pessoas naturais que
percebam salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social, requisito objetivo que implica presunção jure et de jure de
miserabilidade jurídica para esse efeito (art. 790, § 3º), ou a quem quer que comprove, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, insuficiência de recursos para o pagamento das custas
do processo (art. 790, § 4º). (TRT 5ª T – Rel. Ivana Mercia Nilo de Magaldi – DJ 26.11.2021 – Processo
nº 0000190-61.2019.5.05.0024)
•••
1.594
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. A CLT defere a justiça gratuita às pessoas naturais que
percebam salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social, requisito objetivo que implica presunção jure et de jure de
miserabilidade jurídica para esse efeito (art. 790, § 3º), ou a quem quer que comprove, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, insuficiência de recursos para o pagamento das custas
do processo (art. 790, § 4º). (TRT 5ª R – 1ª T – Rel. Ivana Mercia Nilo de Magaldi – DJ 26.11.2021 –
Processo nº 0000017-84.2021.5.05.0018)
1.593 – Declaração de hipossuficiência
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. A gratuidade judicial pode ser
deferida em razão da simples alegação de falta de condições para efetuar o referido pagamento,
sem prejuízo do seu orçamento familiar, uma vez que tal declaração preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 1060/50. Por outro lado, o § 3º, do art. 790, da CLT, faculta ao julgador de qualquer
instância conceder tal benefício àqueles que perceberem salário inferior ao dobro do mínimo legal
ou declararem sob as penas da lei que não estão em condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, como procedeu a reclamante no bojo da peça
vestibular. (TRT 5ª R – 3ª T – Rel. Luiz Tadeu Leite Vieira – DJ 26.11.2021 – Processo nº 000022854.2020.5.05.0019)
MANDADO DE SEGURANÇA
1.592 – Cabimento
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. INCLUSÃO DA IMPETRANTE NO POLO PASSIVO EM FASE DE CONHECIMENTO. Nos
termos da Orientação Jurisprudencial nº 92, da SDI-2 do TST, “Não cabe mandado de segurança
contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido”. A discussão sobre a ilegalidade da inclusão da impetrante no polo passivo da lide em fase de
conhecimento, sem nenhum gravame imediato à parte, deve ser discutida em sede de recurso ordinário, em que poderá a parte arguir a suposta afronta às regras processuais. (TRT 3ª R – 1ª Seção
de Dissídios Individuais – Rel. Sérgio Oliveira de Alencar – DJ 26.11.2021 – Processo nº 001085245.2021.5.03.0000)
MULTA
1.591 – Art. 467 da CLT
MULTA ART. 467 DA CLT. CONTESTAÇÃO PELO LITISCONSORTE. EFEITOS DA REVELIA
AFASTADOS. Tendo o Litisconsorte apresentado defesa escrita e comparecido à audiência inaugural, torna-se indevida a incidência da multa do art. 467, da CLT, vez que controvertidas as parcelas postuladas, com esteio no art. 844, § 4º, I, da CLT, já com a novel redação vigente à época
da assentada. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº 000071410.2020.5.11.0007)
•••
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1.590
MULTA DO ART. 467 DA CLT. CONTROVÉRSIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A 13
DIAS DE SALDO DE SALÁRIO E PROPORCIONAIS DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. De acordo com o art. 467 da CLT, cabe ao empregador pagar
ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa das verbas
rescisórias, sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por cento. Diante da ausência de impugnação específica aos pedidos de 13 dias de saldo de salário, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário
proporcional, a multa rescisória deve incidir sobre essas parcelas apenas. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel.
José Barbosa Filho – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000241-57.2021.5.21.0024)
1.589 – Art. 477 da CLT
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8º, DA CLT. DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. A multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT somente deixa de ser devida pelo Empregador quando o trabalhador comprovadamente der causa à mora no pagamento das
verbas rescisórias, sendo neste sentido a Súmula 462, do C. TST e, in casu, tendo as verbas resilitórias
sido quitadas a menor, seja por quitação resilitória a menor que o salário mínimo, seja por débitos
do FGTS, seja por não consideração do aviso prévio no seu período devido, sem que, para tudo isso, a
Reclamante tenha dado causa à irregularidade, cabe a aplicação da multa prevista no art. 477, § 8º, da
CLT, merecendo reforma a Sentença que assim não estabeleceu. Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento. Recurso ordinário da almaviva. Diferenças salariais. Verbas resilitórias. Devolução
de descontos. FGTS. Férias em dobro referente a 2018/2019. Desoneração da folha de pagamento.
Honorários advocatícios. Correção monetária. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos, com arrimo no art. 895, § 1º, inciso IV,
da CLT. Recurso Ordinário do Reclamante a que se nega provimento. (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Josenildo
dos Santos Carvalho – DEJT 30.11.2021 – Processo nº 0000681-34.2021.5.20.0007)
NORMA COLETIVA
1.588 – Parcelamento de salário
NULIDADE DO ACORDO COLETIVO FIRMADO PELOS RÉUS. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE EM FACE DA NOVA ORDEM LEGAL VIGENTE. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. Reconhecida a perda superveniente do objeto da presente ação e, consequentemente,
a clara ausência de interesse processual do Parquet, extingue-se a ação, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC. (TRT 8ª R – Especializada II – Rel. Paulo Isan Coimbra da Silva
Júnior – DJ 25.11.2021 – Processo nº 0000403-87.2021.5.08.0000)
1.587 – Validade
“RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
CLÁUSULA QUE AUTORIZA A INSTITUIÇÃO, VIA CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO, DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE JORNADA DE TRABALHO AOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE
DE CARGAS VIVAS, PERECÍVEIS E ESPECIAIS EM VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 235-D, § 8º, DA CLT. É nula a cláusula coletiva de trabalho que autoriza a instituição, via
contrato individual de trabalho, de condições especiais de jornada de trabalho aos trabalhadores
em transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em viagens de longa distância, pois contraria o
texto do art. 235-D, § 8º, da CLT, o qual atribui à convenção e ao acordo coletivo de trabalho exclusividade na regulação das especificidades de trabalho inerentes à referida classe profissional. Recurso ordinário conhecido e não provido “ (TST – Seção Especializada em Dissídios Coletivos – Rel.
Min. Delaide Alves Miranda Arantes – DEJT 30.11.2021 – Processo nº ROT-20868-65.2020.5.04.0000)
1.586 – Vigência
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. ELETROACRE. PRIVATIZAÇÃO. PROCEDIMENTO RESILITÓRIO PREVISTO EM NORMA INTERNA. PEDIDO DE NULIDADE DE DEMISSÃO.PERDA DE
VIGÊNCIA DA NORMA. O entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 51, item I, do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o de que “as cláusulas regulamentares, que revoguem ou
alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revo-
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gação ou alteração do regulamento”. Além disso, conforme disciplina constante nos arts. 10 e 448
do texto consolidado, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, inclusive a mudança na
propriedade ou na estrutura jurídica, não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados nem os direitos adquiridos por eles. Na situação examinada, a despeito de a ELETROACRE
ter previsto um procedimento interno a ser seguido quando pretendesse dispensar seus empregados, tal ato não estava mais em vigor à época do encerramento do vínculo de emprego questionado, pelo que carecem de sustentação jurídica as pretensões de ver declarada a nulidade do seu
ato de dispensa e de ser reintegrado ao emprego, com o recebimento de reparações pelos danos
materiais e morais decorrentes. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. Ricardo Cesar Lima Carvalho Sousa – DJ
05.11.2021 – Processo nº 0000225-70.2021.5.14.0001)
PEJOTIZAÇÃO
1.585 – Caracterização
VÍNCULO DE EMPREGO.”PEJOTIZAÇÃO”. O vínculo de emprego é um contrato de realidade,
ou seja, consiste em uma relação jurídica que se estabelece independentemente da vontade das
partes. Assim, a inserção do demandante como sócio da empresa contratada pela ré e a formalização de contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas não afastam a configuração da
relação empregatícia, se a realidade fática descortinada nos autos evidencia que os serviços eram
prestados nos moldes previstos pelos arts. 2º e 3º da CLT. (TRT 1ª R – 1ª T – Rel. Gustavo Tadeu Alkmim – DEJT 10.11.2021 – Processo nº 0101344-44.2017.5.01.0044)
PENHORA
1.584 – Ativos financeiros
EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO DO ABC. PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. FUNDAÇÃO
PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. IMPENHORABILIDADE
PREVISTA NO ART. 833, INCISO IX, DO CPC NÃO COMPROVADA. A agravante não é mantida apenas com recursos públicos, possuindo diversas outras fontes de receitas. Assim, embora o inciso IX
do art. 833 do CPC garanta a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições
privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não há nos autos
comprovação de que o numerário objeto da constrição judicial, contido na conta corrente de titularidade da agravante e detectada por intermédio do convênio sisbajud, origina-se de repasse
específico do erário, nem tampouco que a referida conta bancária seja abastecida exclusivamente
através de verbas provenientes do Poder Público destinados à aplicação restrita em saúde, educação ou assistência social, a fim de respaldar a aplicação da norma inserta no art. 833, inciso IX, do
CPC, ônus que competia à executada, a teor dos arts. 818, I, da CLT c/c 373, I, do mesmo Diploma
Processual. Agravo de Petição a que se nega provimento. (TRT 2ª R – 6ª T – Rel. Jane Granzoto Torres
da Silva – DJ 26.11.2021 – Processo nº 1001192-20.2018.5.02.0363)
1.583 – Imóvel
“AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EFETIVADA APÓS A INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSISTÊNCIA. Verificando-se que a dissolução da união estável foi efetivada após a desconsideração da personalidade jurídica da Empresa que incluiu o sócio no polo passivo, e não ficando comprovada a condição de bem de família do imóvel penhorado, nem que a embargante não
usufruiu dos benefícios oriundos da sociedade executada, reputa-se válida a penhora realizada, a
despeito de o imóvel estar alienado fiduciariamente, por se tratar de crédito alimentar. Destarte, é
de ser mantida a Sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro. Agravo de Petição a
que se nega provimento.” (TRT 20ª R – 1ª T – Rel. Josenildo dos Santos Carvalhos – DEJT 30.11.2021
– Processo nº 0000656-21.2021.5.20.0007)
1.582 – Proventos
PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO OU BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Os proventos de remuneração e previdenciários são absolutamente impenhoráveis, conforme
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dispõe o art. 833, IV, do CPC. Inteligência da OJ 153 da SDI-II do C. TST e Súmula nº 21 deste E.
Regional. Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT 2ª R – 6ª T – Rel. Jane Granzoto Torres
da Silva – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0171400-68.2009.5.02.0040)
•••
1.581
SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Penhora de proventos. Mínimo necessário para uma existência digna. Impenhorabilidade. Art. 833, inciso X, do CPC. Segurança
concedida. (TRT 1ª R – SEDI-2 – Rel. Angelo Galvão Zamorano – DEJT 13.11.2021 – Processo nº
0100588-07.2016.5.01.0000)
1.580 – Salário
AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante o
art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Nivaldo Stankiewicz – DJ 26.11.2021 – Processo nº 000161678.2014.5.12.0060)
PETIÇÃO INICIAL
1.579 – Inépcia
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE VALORES A PEDIDOS DE
FORMA INDIVIDUALIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Nos termos
do art. 840, §§ 1º e 3º da CLT, o pedido deve ser certo, determinado e com a indicação do respectivo
valor, o que, quando não observado, atrai a extinção do feito sem julgamento do mérito. Assim,
considerando que no caso dos autos o reclamante atribuiu valores de forma global a conjuntos de
pedidos, sem individualizá-los, resta patente a inépcia da petição inicial, o que, por corolário, atrai
a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o disposto nos arts. 330 do CPC c/c
840, § 3º da CLT e 485, I do CPC. (TRT 23ª R – 2ª T – Rel. Aguimar Peixoto – DJ 30.11.2021 – Processo
nº 0000193-34.2020.5.23.0071)
•••
1.578
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO
QUANTO AO PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL QUE OBSERVOU O COMANDO DO ART. 840, § 1º, DA CLT. PROVIMENTO DO RECURSO. A inicial cumpre inteiramente com os requisitos elencados no art. 840, § 1º, da CLT, o que
é suficiente para autorizar a reforma da decisão recorrida, e, em consequência, retornar os autos
para o 1º grau de jurisdição, a fim de que tenha seu regular processamento. Fundamentação Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso ordinário, oriundos da MM. Vara do Trabalho de
Xinguara, em que são partes aquelas acima identificadas. O MM. Juízo de origem decidiu suscitar, de ofício, a inépcia do pedido de diferenças salariais, extinguindo o processo sem resolução
de mérito quanto a esse pedido e seus reflexos e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os
pedidos da inicial, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes e condenando a reclamada ao pagamento de saldo de salário, aviso prévio, 13º salário, férias com 1/3, FGTS com a multa
de 40%, multa do art. 477, § 8º, da CLT, horas extras com reflexos, intervalo intrajornada com
reflexos e honorários de sucumbência de 5%, tendo concedido à reclamante os benefícios da
justiça gratuita. Irresignadas, ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram
rejeitados. Ainda inconformada, a reclamante recorre, pugnando pela procedência do pedido de
diferenças salariais e reflexos, bem como majoração dos honorários de sucumbência para 15%. A
reclamada apresentou contrarrazões. Não observadas quaisquer das hipóteses do art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal, os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho
para manifestação. (TRT 8ª R – 1ª T – Rel. Marcus Augusto Losada Maia – DJ 23.11.2021 – Processo
nº 0000171-91.2021.5.08.0124)
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
1.577 – Progressão salarial
DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E SALÁRIO – PCCS/94 DO BANCO
DA AMAZÔNIA. CARGO TÉCNICO-CIENTÍFICO ENGENHEIRO. “Os direitos previstos no PCCS
são indistintamente usufruídos por todos os funcionários que ingressaram por concurso público
no banco reclamado, independente do cargo ocupado ou se pertencente a categoria diferenciada.
Destarte, o fato de o reclamante ocupar o cargo técnico-científico Engenheiro não constitui óbice
às suas promoções por antiguidade e merecimento, tampouco às repercussões do piso salarial da
Lei nº 4.950-A/66 em verbas que tenham como base de cálculo o piso salarial, como adicionais ou
gratificações previstos no Manual de Pessoal e PCCS do banco”. Desprovido o recurso, por decisão
da maioria turmária. (TRT 8ª R – 1ª T – Rel. Francisco Sérgio Silva Rocha – DJ 26.11.2021 – Processo
nº 0000321-11.2021.5.08.0015)
•••
1.576
DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E SALÁRIO – PCCS/94 DO BANCO
DA AMAZÔNIA – CARGO TÉCNICO-CIENTÍFICO ENGENHEIRO. Os direitos previstos no PCCS
são indistintamente usufruídos por todos os funcionários que ingressaram por concurso público
no banco reclamado, independente do cargo ocupado ou se pertencente a categoria diferenciada.
Destarte, o fato de o reclamante ocupar o cargo técnico-científico Engenheiro não constitui óbice
às suas promoções por antiguidade e merecimento, tampouco às repercussões do piso salarial da
Lei 4.950-A/66 em verbas que tenham como base de cálculo o piso salarial, como adicionais ou
gratificações previstos no Manual de Pessoal e PCCS do banco. APELO DESPROVIDO. (TRT 8ª R – 1ª
T – Rel. Marcus Augusto Losada Maia – DJ 25.11.2021 – Processo nº 0000246-93.2021.5.08.0007)
PLANO DE SAÚDE
1.575 – Cobrança
CORREIOS. COBRANÇA DE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. Hipótese em que a alteração promovida por norma coletiva após o ato jurídico perfeito e a configuração
do direito adquirido se torna ilegal e inconstitucional. (TRT 4ª R – 3ª T – Rel. Ricardo Carvalho Fraga
– DJ 19.11.2021 – Processo nº 0020341-13.2021.5.04.0022)
PRESCRIÇÃO
1.574 – Intercorrente
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DO TRABALHO. O fluxo do prazo para o cômputo da prescrição intercorrente, na forma do art. 11-A da CLT, deve iniciar a partir do descumprimento de determinação judicial pelo exequente, desde que tenha acontecido após 11/11/2017
(vigência da Lei nº 13.467/17) (TRT 12ª R – 3ª Câmara – Rel. Nivaldo Stankiewicz – DJ 26.11.2021
– Processo nº 0669100-64.1999.5.12.0035)
1.573 – Intercorrente: lapso temporal
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI 13.467/2017. REFORMA
TRABALHISTA. REGULAMENTAÇÃO N. 3, DE 24 DE JULHO DE 2018, DA CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. As modificações introduzidas pela Lei nº 13.467/2017 não podem
retroagir para regular os atos praticados antes da sua vigência, em 11/11/2017. Inteligência do art.
6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), que assim normatiza: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.”. Segundo o § 1º do art. 6º desse mesmo diploma legal: “Reputa-se ato
jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.”. Assim, como
na presente ação a execução teve início em data anterior à entrada em vigor da Lei 13.467/2017,
o exame da prescrição intercorrente deve se basear na legislação e jurisprudência aplicáveis anteriormente às modificações introduzidas pela reforma trabalhista na CLT. No mesmo diapasão, o
art. 2º da Instrução Normativa n. 41 do Colendo TST, in verbis: “O fluxo da prescrição intercorrente
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conta-se a partir do descumprimento da determinação judicial a que alude o parágrafo 1º do art.
11-A da CLT, desde que feita após 11 de novembro de 2017”. São relevantes, ainda, as disposições
da Regulamentação n. 3, de 24 de julho de 2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que
determinam os procedimentos a serem observados em relação à prescrição intercorrente no âmbito da Justiça do Trabalho. (TRT 3ª R – 1ª T – Rel. Conv. Angela C. Rogedo Ribeiro – DJ 26.11.2021
– Processo nº 0006900-89.2007.5.03.0019)
PROMOÇÃO
1.572 – Merecimento
DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS. A não realização das avaliações de desempenho previstas em plano de cargos e salários, implica o reconhecimento automático do direito do empregado á promoção por merecimento. (TRT
5ª R – 2ª T – Rel. Marizete Menezes Correa – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0000838-50.2019.5.05.0021)
PROVA
1.571 – Emprestada
NULIDADE PROCESSUAL. PROVA EMPRESTADA. Não há que se falar em nulidade da decisão,
vez que a utilização de prova produzida em outro processo depende da concordância da outra parte, o que ocorreu no caso, pois, conforme se vê da ata de audiência, foi determinada a juntada do
laudo produzido em outro processo, a fim de que fosse utilizado como prova emprestada, ante a
anuência das partes. Naquela ocasião, ficou também determinado que fosse dada vista ao reclamado para impugnação, o que foi devidamente cumprido. Assim, tem-se que foi acordada a adoção da
prova emprestada com a parte adversa, tendo sido observado o regular contraditório, nos termos
do art. 5º, LV, da CF. (TRT 16ª R – 2ª T – Rel. James Magno Araújo Farias – DJ 30.11.2021 – Processo
nº 0018051-61.2017.5.16.0012)
QUEBRA DE CAIXA
1.570 – Cumulação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. QUEBRA DE CAIXA. CUMULAÇÃO COM FUNÇÃO GRATIFICADA DE CAIXA. POSSIBILIDADE. Extrai-se do conjunto probatório jungido aos autos que o adicional
de quebra de caixa e as funções gratificadas de caixa são parcelas com natureza jurídica e finalidades
distintas, e, portanto, inconfundíveis, haja vista que a primeira foi criada para repor eventuais perdas
de caixa e a segunda objetiva remunerar a maior complexidade do cargo em razão das responsabilidades inerentes à função, o que, por corolário, não obsta o seu recebimento simultâneo. (TRT 23ª
R – 1ª T – Rel. Tarcisio Regis Valente – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000509-94.2020.5.23.0023)
•••
1.569
DIREITO DO TRABALHO. CUMULAÇÃO DA PARCELA “QUEBRA DE CAIXA” COM A FUNÇÃO
GRATIFICADA DE CAIXA. VEDAÇÃO PREVISTA EM REGULAMENTO INTERNO. PAGAMENTO INDEVIDO. Não obstante este Sexto Regional tenha firmado entendimento, no julgamento do IUJ
nº 0000415-68.2015.5.06.0000, no sentido de admitir a possibilidade de percepção cumulativa da
verba “quebra de caixa” e da função gratificada/comissionada de caixa, por ostentarem natureza e
finalidade diversas, passo a entender que a controvérsia deve ser solucionada com base nas normas internas da CEF, que vedam expressamente a acumulação das duas parcelas. Precedentes do
Tribunal Superior do Trabalho. Apelo patronal provido para julgar improcedente a ação. (TRT 6ª
R – 3ª T – Rel. Virginia Malta Canavarro – DJ 13.11.2021 – Processo nº 0000220-45.2018.5.06.0011)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1.568 – Acordo individual
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO INDIVIDUAL. ATRASO NO PAGAMENTO. REPARAÇÃO MORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. O

138

ano V - nº 60 - dezembro de 2021

Conceito Jurídico
Trabalhista, Sindical
& Previdenciário

empregador sujeito a processo de recuperação judicial que formaliza acordos individuais com os
empregados na tentativa de honrar o pagamento das verbas rescisórias, mas o deixa de fazer por
precariedade financeira e, portanto, sem atuação deliberada, não comete ato capaz de gerar ou
presumir danos morais ao trabalhador, tornando indevido pedido de indenização correlata, mormente quando o empregado não comprovou ter sofrido algum dano. Reparação por dano moral
indeferida. (TRT 13ª R – 1ª T – Rel. Adriano Mesquita Dantas – DJ 22.11.2021 – Processo nº 000001962.2021.5.13.0008)
RECURSO
1.567 – Decisão interlocutória
DESPACHO QUE DETERMINA A INDICAÇÃO DE GESTOR RESPONSÁVEL POR IMPLÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE PETIÇÃO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. No Processo do Trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, seja na fase de cognição, seja no cumprimento da
sentença. Inteligência do art. 893, § 1º, da CLT. Desse modo, possuindo natureza interlocutória a
decisão que arbitra prazo para o agravante indicar o gestor do setor de RH do respectivo órgão para
que possa cumprir a “obrigação de fazer” objeto do título executivo, revela-se incabível o agravo de
petição que pretende atacá-la. (TRT 4ª R – 2ª T – Rel. Carlos Augusto Gomes Lobo – DJ 05.11.2021 –
Processo nº 0066400-39.1992.5.14.0041)
1.566 – Dialeticidade
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Incumbe
ao recorrente o ônus processual de expressar o seu inconformismo com a decisão atacada. Assim,
a falta de impugnação específica dos termos da sentença que pretende ser reformada obsta o conhecimento do recurso em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal. (TRT 12ª
R – 5ª Câmara – Rel. Mari Eleda Migliorini – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0001030-09.2019.5.12.0014)
1.565 – Prazo: ente público
ENTE PÚBLICO. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. Considerando a) a contagem dos prazos em dias úteis (CLT, art. 775), b)
a prerrogativa de prazo recursal em dobro para o ente público (CPC, art. 183) e c) o feriado regimental referente ao Dia do Advogado, alterado para o dia 13/08/2021 (Ato TRT21-GP nº 191/2021),
o prazo recursal para o Município de Macau esvaiu-se no dia 24/08/2021, terça-feira. Logo, o seu
recurso ordinário, interposto às 15h57min do dia 25/08/2021, é intempestivo. Recurso ordinário do
Município litisconsorte não conhecido, por intempestividade. (TRT 21ª R – 1ª T – Rel. José Barbosa
Filho – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000241-57.2021.5.21.0024)
RECURSO ADESIVO
1.564 – Conhecimento
RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE MUCAMBO) NÃO CONHECIMENTO. § 2º DO ART. 997 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. Nos termos do § 2º do
art. 997 do Código de Processo Civil – CPC, aplicado supletiva e subsidiariamente ao Processo do
Trabalho, o Recurso Adesivo tem seu destino atrelado ao do Recurso principal (no caso, o Ordinário), ao qual se acha vinculado, e como este não foi conhecido, o Adesivo terá também o mesmo
destino, não podendo sê-lo. Recurso Ordinário Adesivo não conhecido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Clóvis
Valença Alves Filho – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0001125-13.2020.5.07.0024)
RECURSO DE REVISTA
1.563 – Transcendência política
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017
TRANSCENDÊNCIA AJUDANTE DE MOTORISTA ENTREGADOR. TRANSPORTE IRREGULAR
DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR À
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VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. Há transcendência política quando se constata em exame
preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência majoritária, predominante ou
prevalecente no TST.2 – Aconselhável o processamento do recurso de revista, a fim de prevenir
eventual violação do art. 5º, X, da Constituição Federal.3 – Agravo de instrumento a que se dá
provimento. (TST – 6ª T – Rel. Min. Katia Magalhães Arruda – DEJT 30.11.2021 – Processo nº RR0000230-20.2020.5.12.0022)
RECURSO ORDINÁRIO
1.562 – Interesse recursal
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. Não se há de conhecer de Recurso Ordinário que objetiva a
reforma de aspecto não versado no julgado combatido, à falta de interesse recursal. Recurso Ordinário não conhecido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Clóvis Valença Alves Filho – DJ 30.11.2021 – Processo nº
0001125-13.2020.5.07.0024)
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
1.561 – Remuneração variável
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. PERIODICIDADE MENSAL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. Na forma da legislação de regência, consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal
do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário seja mensal ou quinzenal; não
havendo falar em valores inadimplidos a esse título. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Fernanda Maria Uchoa
de Albuquerque – DJ 30.11.2021 – Processo nº 0000249-52.2019.5.07.0005)
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
1.560 – Limite máximo
AGRAVO DE PETIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NOVA LEI. ALTERAÇÃO DO
LIMITE MÁXIMO. IRRETROATIVIDADE. TEMA Nº 792 DO STF. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para o tema de repercussão geral nº 792 foi a
de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui
natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Assim, como o trânsito em julgado das condenações proferidas nesta demanda ocorreu em
28.06.2017 e a Lei Complementar nº 837/2021 do Município de Porto Velho entrou em vigor somente em 08.0102021, o novo limite máximo para o pagamento de obrigações decorrentes de débitos
de pequeno valor, reduzido de 30 (trinta) para 10 (dez) salários-mínimos, não se aplica à hipótese
dos autos. (TRT 14ª R – 2ª T – Rel. Ricardo Cesar Lima Carvalho Sousa – DJ 05.11.2021 – Processo nº
0000733-35.2020.5.14.0006)
RESCISÃO CONTRATUAL
1.559 – Regulamento de dispensas: observância
RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. NULIDADE DA DESPEDIDA. REINTEGRAÇÃO
NO EMPREGO. Instituído pela empresa o regulamento denominado Política de Orientação para
Melhoria, com vigência a partir de 16/08/2006, deve ele nortear o processo de demissão dos empregados, quanto a dispensas ocorridas durante sua vigência ou em relação a empregados cujos
pactos estiveram sob tais regras, as quais aderiram ao contrato de trabalho, como cláusula mais
benéfica, nos termos do art. 444 da CLT. Incidência, na espécie, do item I da Súmula nº 51 do TST.
Aplicação, ainda, da Súmula nº 72 deste E. TRT, no sentido da observância obrigatória da Política de
Orientação para Melhoria instituído pela empresa Walmart Brasil. Recurso do autor acolhido, para
declarar a nulidade da dispensa, com a consequente reintegração do autor ao emprego e seus consectários. (TRT 4ª R – 2ª T – Rel. Maria Silva Rotta Tedesco – DJ 18.11.2021 – Processo nº 002128891.2017.5.04.0027)
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1.558 – Verbas rescisórias: pagamento
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO EM RITO SUMARÍSSIMO. MULTA DO ART. 477, § 8º, DA
CLT. PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS. INAFASTABILIDADE DA MORA PATRONAL. CABIMENTO. O saldo remuneratório do último mês de labor afigura-se como contraprestação de salário
stricto sensu, não sendo razoável entender que o adimplemento do mesmo caracterize um pagamento parcial das parcelas rescisórias, ainda mais quando sequer efetuado com as demais verbas
em TRCT próprio e no prazo do § 6º do art. 477 da Consolidação, não elidindo o direito obreiro à
percepção da multa do § 8º do dispositivo celetizado. Recurso provido. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Laerte Neves de Souza – DJ 27.11.2021 – Processo nº 0000283-58.2021.5.19.0058)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
1.557 – Abrangência
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. FGTS E MULTA DO
ART. 477 DA CLT. A responsabilidade subsidiária reconhecida em desfavor do Recorrente alcança o
pagamento do FGTS e da multa do art. 477 da CLT, que são devidas apenas subsidiariamente, sendo
que o responsável principal não se trata de um Ente da Administração pública direta ou indireta,
nos termos do art. 331, IV, TST. Logo, devem ser consideradas abrangidas as aludidas parcelas na
responsabilidade subsidiária atribuída ao Litisconsorte, uma vez que constituem direito de cunho
social e trabalhista da Autora, associados à concepção de inobservância do dever do contratante de
zelar pelos direitos trabalhistas devidos aos empregados da prestadora de serviços. (TRT 11ª R – 3ª
T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0000714-10.2020.5.11.0007)
1.556 – Administração pública
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ART. 71
DA LEI 8.666/93. SÚMULA Nº 331/TST. CULPA. SÚMULA Nº 16 DO TRT-11. Nos casos de terceirização lícita, agindo o tomador do serviço com culpa in vigilando ao não exercer sobre a
contratada a fiscalização imposta nos arts. 58, inciso III, e 67, § 1º, da Lei n° 8.666/93, sobretudo
quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos que lhe prestavam serviço, responde de
forma subsidiária. A constitucionalidade do art. 71, § 1º, da referida lei, declarada pelo STF na
ADC nº 16, não afastou este entendimento, consubstanciado na Súmula nº 331 do TST. A decisão
do STF que considerou constitucional o art. 71 da Lei nº 8.666/93 não isenta o Ente Público de
responsabilidade pelo inadimplemento de verbas trabalhistas dos prestadores de serviço, mas
apenas afasta a possibilidade de que o juiz trabalhista decida pela aplicação da Súmula nº 331,
inciso V, do TST, alegando a inconstitucionalidade daquele dispositivo. Desta forma, o Poder Público poderá ser responsabilizado subsidiariamente pela inadimplência de todas as verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada aos trabalhadores utilizados na terceirização da mão
de obra, quando restar comprovado que não cumpriu com seu dever de vigilância do contrato
de prestação de serviços, nos termos da Súmula nº 331 do TST. Neste tocante, o ônus da prova da
fiscalização incumbe à Administração Pública, em razão da impossibilidade de produção, pela
parte autora, de prova de fato negativo (art. 373, § 2º, do CPC), do qual o Ente Público não se desincumbiu, in casu. Este Regional, inclusive, já pacificou o entendimento, por meio da edição da
Súmula nº 16. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº 000071410.2020.5.11.0007)
1.555 – Dono da obra
DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBEMPREITEIRO E DO DONO DA OBRA (ENTE
INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA). APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRR N° 19053.2015.5.03.0090 DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Nos termos da quarta e
da quinta tese fixadas no julgamento do IRR n°190-53.2015.5.03.0090 realizado pela Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nem mesmo
em caso de culpa in eligendo se poderia atribuir responsabilidade secundária ao dono da obra que
ostentar a condição de Ente Público da Administração Direta ou Indireta, caso dos autos. Desta forma, impõe-se manter a Sentença que excluiu a responsabilização subsidiária da recorrente Mata
de Santa Genebra Transmissão S.A., por ser empresa integrante da Administração indireta. No que

www.zkeditora.com

141

EMENTÁRIO
diz respeito à situação da empresa GRID Solutions Transmissão de Energia Ltda., é evidente que
referida demandada, em face do contrato de subempreitada que firmou com a 1ª reclamada/recorrida (Delti Solução em Eletricidade Ltda.), verdadeira empregadora do obreiro recorrente, responde pelos créditos trabalhistas a este devidos, tendo em vista o disposto no art. 455 da CLT, devendo ser aquela condenada em responsabilidade subsidiária, porém com limitação da condenação,
observado o lapso da vigência do contrato de subempreitada (1º/11/2018 até 1º/3/2019). Recurso
Ordinário parcialmente provido. (TRT 7ª R – 3ª T – Rel. Clóvis Valença Alves Filho – DJ 30.11.2021 –
Processo nº 0000420-03.2020.5.07.0028)
1.554 – Tomador de serviços
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR. “O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial” (Súmula 331, IV, do TST).
Recurso da segunda reclamada não provido. (TRT 18ª R – 2ª T – Rel. Platon Teixeira de Azevedo
Filho – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0011180-68.2019.5.18.0083)
SALÁRIO
1.553 – Diferença
RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. SESC. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. O quadro de
salários apresentado pela reclamada não faz distinção acerca de padrões remuneratórios diferenciados a partir do tempo de vínculo do trabalhador com o SESC. O texto se limita a informar um padrão salarial fixo, sem indicar plano de evolução salarial. Assim, é imperioso concluir que o salário
de R$ 7.406,00 era devido a todo o assessor de planejamento e marketing, independentemente do
tempo de vinculação ao sesc, desde que contratado sob a égide da resolução AR/SESC/AL nº199, de
02.12.2011. Recurso não provido neste particular. (TRT 19ª R – 2ª T – Rel. Laerte Neves de Souza – DJ
25.11.2021 – Processo nº 0000349-31.2020.5.19.0007)
1.552 – Quitação
SALÁRIOS INADIMPLIDOS. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. No caso dos autos, comprovada a efetiva prestação de serviços durante o período pleiteado e diante da alegação, da parte autora,
de que a Ré não teria quitado alguns meses de salários atrasados, caberia à Reclamada comprovar
o efetivo pagamento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. José
Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº 0000714-10.2020.5.11.0007)
SERVIDOR PÚBLICO
1.551 – Contrato nulo
SÚMULA Nº 363 DO C. TST. CONTRATO NULO. EFEITOS: “A contratação de servidor público,
após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37,
II, e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação
ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”. (TRT 5ª R – 2ª T – Rel. Maria de Lourdes Linhares Lima de Oliveira
– DJ 26.11.2021 – Processo nº 0000112-74.2021.5.05.0581)
VALE-TRANSPORTE
1.550 – Fornecimento: ônus da prova
CONCESSÃO DO VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao empregador o ônus de provar que o empregado não manifestou interesse no recebimento do vale-transporte, e não o contrário, conforme disposição da Súmula 460 do C. TST. Assim, deve-se exigir provas do empregador
de que tenha sido desonerado pelo empregado do dever de pagar o vale-transporte, o que não
ocorreu no caso. (TRT 11ª R – 3ª T – Rel. José Dantas de Goes – DJ 26.11.2021 – Processo nº 000071410.2020.5.11.0007)
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