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APRESENTAÇÃO 
 

 
Lá se vão seis anos, desde a última edição da Revista do Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Região, cujo derradeiro número foi publicado 
ainda em 2012. Ciente da essencialidade de tal ferramenta, inserida na 
política permanente de busca do valor eficiência, a Escola Judicial e Vice-
Presidência do regional resolveram ‘ressuscitar’ a Revista, para tanto 
formando uma equipe caracterizada pela entrega e coesão, composta por 
magistrados e servidores, unidos pela idêntica convicção: a expansão do 
conhecimento é a ferramenta precípua para a qualificação. 

Conforme Popper, a expansão do conhecimento científico refere-
se à reiterada substituição de teorias científicas por outras, melhores ou mais 
satisfatórias, e não à simples acumulação de observações e informações. Na 
verdade, o Direito somente se aperfeiçoa e acompanha a evolução social, 
guardando coerência com a sua função central de pacificador social, na 
medida em que se oportunizar a máxima publicação de novas ideias, com o 
intuito maior de se propiciar o amplo debate. 

Especificamente, numa quadra da história onde o Direito do 
Trabalho e o Direito Processual do Trabalho encontram-se sob umfortíssimo 
ataque, iniciativas como revistas especializadas hão de funcionar como 
‘barcos’ para tão delicada e importante travessia. Justifica-se, pois, a abertura 
de espaço para a veiculação de ideias e teorias, para a análise de normas e de 
institutos, com o intuito de descortinar horizontes, de maior ou menor 
alcance. 

No periódico que ressurge, veicularemos as colaboraçõesdos 
Ministros Alexandre Agra Belmonte e Augusto César Leite de Carvalho; dos 
Desembargadores Vólia Bomfim e Enoque Ribeiro; dos juízes Maximiliano 
Carvalho, Ney Maranhão e Lygia Godoy; dos professores José Afonso 
Dallegrave, Gustavo Felipe Barbosa Garcia, ElissonMiessa, Maurício Correia 
da Veiga, Xisto Medeiros e Jorge Boucinhas; de Breno Lenza Cardoso, 
Phelippe Garcia, Pedro Carvalho, Gabriela Lemos, Edney Lima e Gabriela 
Miranda. 

Os temas tratadosrestam inseridos no contexto de um debate 
atual, particularmente considerando-se a Reforma Trabalhista, inserida em 
nosso ordenamento pela Lei n. 13.467/2017. À luz da Reforma, a Revista traz 
artigos que tratam do direito intertemporal, do dano extrapatrimonial, do 
assédio moral, da limitação da construção jurisprudencial, da nova 
modalidade de dispensa por justa causa, da execução trabalhista, dos 
honorários de advogado, da petição inicial líquida, do contrato de trabalho 
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intermitente, da responsabilidade civil do sucedido, do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica, da arbitragem em dissídios 
individuais. Traz, ainda, temas relevantes, como o conceito de fato e prova 
em sede de recurso de revista, a terceirização, a falsidade documental e os 
efeitos penais da não anotação da CTPS. 
 Enfim, a equipe da Escola Judicial, assim como a Vice-Presidência do 
TRT da 21ª Região, a quem incumbe, regimentalmente, a organização e 
publicação do periódico, sentem-se gratificados, com a sensação do dever 
cumprido, esperando que, seis anos depois, a Revista tenha voltado para 
ficar, a cada novo número aperfeiçoando-se, funcionando como um espaço 
democrático, aberto a todos que busquem contribuir para a expansão do 
Direito e do Processo do Trabalho. Só temos a agradecer. Quando cumprida 
a missão, os objetivos são alcançados! 

 
 

BENTO HERCULANO DUARTE NETO 
Vice-Presidente do TRT da 21ª Região 

Diretor da Escola Judicial / Diretor da Revista 
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IMPACTO DA REFORMA TRABALHISTA NOS CONTRATOS 
VIGENTES E AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES– DIREITO 

INTERTEMPORAL 
 

Alexandre Agra Belmonte1 
 
 

INTRODUÇÃO 
A reforma trabalhista importou em profundas mudanças nas relações 

materiais e processuais trabalhistas. 
A Medida Provisória nº 808/2017 determina a aplicação imediata da 

reforma trabalhista aos contratos vigentes. 
A aplicação imediata da nova lei tem previsão no art. 6º, da LINDB 

(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), daí resultando que os 
novos contratos, as normas coletivas de trabalho e as relações processuais 
devem a ela se conformar. A indagação que aflige os atores das relações 
trabalhistas e os operadores do Direito diz respeito à segunda parte do 
dispositivo legal acima referido, ou seja, em que casos há direito adquirido a 
ser preservado, com aplicação da lei revogada, em detrimento do disposto 
nas Leis nºs. 13.429 e 13.467/2017 e na Medida Provisória nº 808/2017. Esse 
questionamento, quanto à aplicação da lei nova ou da antiga, se estende aos 
processos que já estavam em curso.  

A nova lei revoga a anterior quando o faz expressamente, quando com 
ela é incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a 
lei anterior (art.2º, §1º, da LINDB), daí gerando questionamentos quanto aos 
seus efeitos em relação às situações jurídicas já findas; às situações jurídicas 
em andamento; e, as firmadas anteriormente à nova lei para a produção de 
efeitos futuros, que vêm a coincidir com a vigência de nova lei. 

Porém, antes de adentrarmos no tema, é preciso fazer uma reflexão 
sobre a compreensão jurídica, ao longo da história, das soluções 
apresentadas para resolver as situações pretéritas, pendentes e futuras, em 
virtude da edição de nova lei atributiva de efeitos jurídicos distintos da lei 
anterior e qual tem sido a tradição brasileira sobre o assunto. 

A ideia de direito adquirido, que os povos então vislumbravam como 
um direito natural, remonta ao direito consuetudinário anterior à existência 
de um ordenamento jurídico definido. 

1 O autor é Ministro do TST, Doutor em Direito e membro das Academias Brasileiro de Direito do 
Trabalho e Nacional de Direito Desportivo. 
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No Direito Romano anterior e posterior ao Corpus Juris Civile são 
encontrados preceitos vedando a retroatividade e excepcionando apenas 
algumas hipóteses. Essa compreensão, que prevaleceu ao longo da Idade 
Média, foi cientificamente desenvolvida por Blondeau na Escola da Exegese 
e por Savigny na Escola Histórica. E ambos já naquela época discorriam 
sobre direito adquirido, negócios perfeitos, faculdades jurídicas e 
expectativas ou esperanças de formação de um direito.  

As Ordenações Afonsinas e Manuelinas se inspiraram no Direito 
Romano e as Ordenações de Filipinas admitiam a retroação da lei em 
algumas situações que beneficiavam a Coroa portuguesa. 

A Constituição do Brasil Império, de 1824, dispunha sobre a 
irretroatividade da lei no art.179, incisos II e III. 

A primeira Constituição do Brasil republicano dispunha, no art.11, §3º, 
a vedação aos Estados e União de prescrever leis retroativas. 

A Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil), disciplinou em 
sua parte introdutória, composta dos arts. 1º a 21, sobre a obrigatoriedade e 
vigência da lei, bem como estabeleceu regras de direito internacional 
privado. 

Em relação aos efeitos da lei nova, acolhendo as lições de SAVIGNY 
(1888)2 e GABBA (1891, p. 98) (Teoria Clássica ou Subjetiva do Direito 
Adquirido), estatuiu no art. 3º, caput, que ela não prejudicaria, em caso 
algum, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

O referido dispositivo definiu, em seu § 1º, que consideravam-se 
adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, pudesse exercer, 
como aqueles cujo começo de exercício tivessem termo prefixo, ou condição 
preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem. 

Outrossim, reputou no § 2º, como ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. E, finalmente, chamou no 
§ 3º de coisa julgada, ou caso julgado, a decisão judicial, de que já não 
coubesse recurso. 

A Constituição de 1934 deu força constitucional à proteção do direito 
adquirido contra efeitos da nova lei, ao dispor, art. 113, § 3º, que a “lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Até 
então, a matéria era regulada apenas no plano infraconstitucional (Código 
Bevilaqua). 

2 Expoente da Escola Histórica, o jurista diferencia direito adquirido de expectativa de direito e de 
direitos não exercitáveis, não admitindo o efeito imediato da nova lei sobre as consequências dos fatos 
pretéritos. 
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A Carta de 1937 retirou a matéria do plano constitucional, transferindo 
a regulação para o direito infraconstitucional. 

O Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que foi então 
denominado Lei de Introdução ao Código Civil, tacitamente revogou, por 
meio dos arts. 1º a 18 daquele diploma jurídico, os arts. 1º a 21 da parte 
introdutória da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, ou seja, do Código 
Bevilaqua. 

Na parte que nos interessa, estabeleceu em seu art. 6º que a lei em 
vigor teria efeito imediato e geral. Mas ressalvou que não atingiria, salvo 
disposição expressa em contrário, as situações jurídicas definitivamente 
constituídas e a execução do ato jurídico perfeito. Ou seja, abandonando a 
noção subjetivista de direito adquirido, introduziu no direito brasileiro o 
princípio do efeito imediato e geral da lei nova (Teoria Objetiva da Situação 
Jurídica), defendido por Paul Roubier. 

Para Roubier (1960, p. 177), no tocante às situações jurídicas 
pendentes, a lei antiga deve se aplicar a todos os efeitos realizados até o 
início da vigência da lei nova, enquanto esta deve reger os efeitos ainda não 
produzidos. Prevendo a lei expressamente a possibilidade fatos realizados 
no passado, será retroativa, mas se sua incidência, implícita ou 
explicitamente for somente em relação aos fatos futuros, será de efeito 
imediato. Quanto aos fatos pendentes, para as situações em curso deverá ser 
estabelecida a separação entre as partes anteriores à data da modificação da 
lei (que não poderão ser atingidas sem retroatividade) e as partes posteriores 
(às quais a lei nova terá efeito imediato). 

Na Carta democrática de 1946 ressurgiu no plano constitucional o 
princípio da irretroatividade, ao dispor que “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 141, §3º). 

A Lei nº 3.238, de 1º de agosto de 1957, alterou o art. 6º do Decreto-lei 
nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, mesclando o princípio da 
irretroatividade, consubstanciado na preservação do direito adquirido, do 
ato jurídico perfeito e da coisa julgada, com o princípio do efeito ou 
aplicação imediata e geral da lei nova, que envolve o conceito de situação 
jurídica (as circunstâncias da relação jurídica criada pelo ato ou fato). 

Assim, estabeleceu que a lei em vigor tem efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
Reputou como ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou. E considerou como adquiridos os direitos que o 
seu titular, ou alguém por ele, pudesse desde exercer, bem como aqueles 
cujo começo do exercício tivessem termo pré-fixo, ou condição pré-
estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.  
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Por fim, denominou coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de 
que já não caiba recurso. 

A proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa 
julgada foi mantida nas Constituições de 1967 (art.150, §3º), na Emenda 
Constitucional de 1969 (art.153, §3º) e na Constituição de 1988 (art.5º, 
XXXVI). 

A Lei nº 12.376, de 2010 alterou a denominação do Decreto-lei nº 4.657, 
de 04 de setembro de 1942 para Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB). 

Enfim, em termos de direito intertemporal, a regra atual é a 
estabelecida em 1957, que mescla as noções de efeito imediato e geral e 
situação jurídica consolidada ou pendente de Paul Roubier, com as de 
direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada de Savigny e Gabba. 

Logo, pela normatividade estabelecida em 1957 a lei nova tem 
aplicação imediata, mas quanto às situações jurídicas ainda em 
desenvolvimento ou pendentes, se constituídas antes da nova lei, devem 
respeitar o direito adquirido formado na vigência da lei antiga e a coisa 
julgada, esta quando relativa a situações pretéritas à nova lei.  

De igual sorte, ficam excetuados de sua égide o ato jurídico já 
praticado segundo as leis da época e aqueles referentes a situações jurídicas 
consolidadas na vigência da lei anterior, cujo começo do exercício tenham 
termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem 
(BRASIL, 1942) (ultratividade do direito adquirido). 

Na verdade, a Constituição de 1988, embora estabeleça o princípio da 
irretroatividade, constante do art.5º, XXXVI, ao dispor que a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, abre 
espaço para que a lei infraconstitucional opte ou não pelo efeito imediato da 
lei nova às situações jurídicas pendentes (em andamento). Mas é inegável 
tratar-se a norma constitucional de regra de sobredireito e ultratividade, 
destinada a controlar e dirigir a produção de normas infraconstitucionais e 
encerrando um princípio, o da irretroatividade como regra perante a nova 
lei. 

Quanto às normas trabalhistas, de índole especial, de cunho protetivo 
e de direito social, mas de natureza privada, a Constituição Federal 
estabelece o princípio da irredutibilidade do salário, com ressalva do 
disposto em acordo ou convenção coletiva (art.7º, VI). 

Por sua vez, a CLT estabelece no art. 912, que os dispositivos de caráter 
imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não 
consumadas. E no art. 915, que não serão prejudicados os recursos 
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interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para 
interposição esteja em curso à data da vigência desta Consolidação. 

Finalmente, a MP nª 808/2017 determina que o disposto na Lei nº 
13.467, de 13 de julho de 2017, se aplica, na integralidade, aos contratos de 
trabalho vigentes. 

Logo, esse conjunto normativo da LINDB, da Constituição e da 
própria CLT deve, uma vez interpretado, orientar, com as devidas 
adequações, os efeitos da lei nova em relação às situações jurídicas findas e 
em andamento diante da superveniência da nova lei, no caso, a reforma 
trabalhista, composta de dois momentos: a edição da Lei nº 13.429, de março 
de 2017 e nº 13.467, de julho de 2017, com as alterações da MP nº 808/2017. 

Outrossim, é preciso ter em mente que a Constituição e a LINDB têm 
por fim resguardar a estabilidade dos direitos subjetivos, frente ao poder do 
legislador, bem como a coerência do sistema jurídico.  

 
1. DIREITO ADQUIRIDO 

Direito adquirido é o direito subjetivo já completamente formado ou 
que, embora ainda não exercido, tem todos os seus requisitos de 
caracterização já preenchidos. Nessa condição, passa a incorporar 
definitivamente o patrimônio (conjunto de bens materiais e imateriais 
exteriores à pessoa, de natureza econômica) e a personalidade (conjunto de 
bens interiores e ínsitos à pessoa) do titular. E assim ocorrendo, nenhuma 
norma, ato, fato ou condição posterior pode modificar a situação jurídica já 
consolidada sob sua égide. 

É preciso, no entanto, verificar se essa incorporação foi completa e não 
apenas parcial, porque pode ocorrer a formação gradual de direitos 
adquiridos (a exemplo do trabalhador que preenche os requisitos para uma 
etapa, por exemplo, para promoção a Assessor II num quadro de carreira – 
adquirindo o direito, mas não para outra, que está em patamar subsequente, 
com direito ainda em formação, por exemplo, para promoção a Assessor I – 
expectativa de direito). 

Imaginemos a seguinte hipótese: um senhor faz 65 anos um dia antes 
de uma lei que passa a dispor que homens só poderão se aposentar aos 70 
anos. Se as contribuições foram vertidas conforme as regras vigentes em lei 
anterior, que estabelecia a idade de 65 para aquisição do benefício, cuida-se 
de direito adquirido ainda na vigência da lei anterior, não sendo assim ele 
atingido pela nova. 

Se nova lei passa a vedar o direito a incorporação de gratificação de 
função de confiança independentemente do tempo de exercício do cargo e a 
anterior a concedia, quem adquiriu antes da reforma o direito à incorporação 
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de gratificações de função após 10 anos de trabalho não é por ela atingido 
em relação à situação jurídica pretérita consolidada. 

De igual sorte, se o trabalhador vinha recebendo prêmios e diárias 
para viagens excedentes de 50% com integração ao salário e a nova lei retira 
esse caráter incorporativo das parcelas, ela não atinge os contratos anteriores 
a 11 de novembro de 2017, não podendo o trabalhador passar a perceber 
parcelas com a mesma finalidade anterior, sem a integração antes observada. 
A Constituição preserva a irredutibilidade salarial, que ficaria alterada com 
a mudança da base de cálculo adquirida como direito no regime da lei 
anterior. Pela Constituição só norma coletiva poderia autorizá-la. Não a 
lei.Reduzir a base de cálculo corresponderia a indiretamente reduzir o 
salário. 

 
2. EXPECTATIVA DE DIREITO 

Do direito adquirido (já formado) ou direito já expectado (já formado, 
mas ainda não exercido), devem ser excetuadas as situações de expectativas 
de direito ainda em formação (ou direito de formação progressiva).  

Enfim, expectativa de direito é a mera possibilidade ou ambição de 
efetivação da condição de direito a fato ou exercício de ato vinculado a uma 
série de circunstâncias e requisitos temporais. Como exemplo, uma 
complementação de aposentadoria vinculada à obtenção do tempo de 
aposentadoria pelo regime oficial, a uma idade mínima, a um determinado 
tempo de serviço na empresa e de contribuição para a entidade de 
previdência privada.  

Com dito antes, se a lei nova veda o direito a incorporação de 
gratificação de função de confiança independentemente do tempo de 
exercício do cargo e a anterior a concedia, quem adquiriu antes da reforma o 
direito a incorporação de gratificações de função após 10 anos de trabalho 
não é por ela atingido em relação à situação jurídica pretérita consolidada. 
Mas como se trata de relação jurídica continuada para os contratos em curso, 
o tempo inferior a 10 anos de percepção de gratificação, em situação de mera 
expectativa de direito, ou seja, de direito ainda em formação, não mais se 
beneficiará do cômputo para esse efeito. Também da lei antiga não se 
beneficiarão os empregados contratados posteriormente à reforma 
trabalhista.  

De igual sorte, se o trabalhador vem recebendo valores 
correspondentes a horas in itinere, o direito às parcelas do tempo então 
considerado à disposição não pode ser suprimido em relação ao período 
anterior à nova lei, por respeito ao direito já adquirido. Quanto ao período 
subsequente à nova lei, por estar relacionado a uma condição de aquisição 
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para o futuro, trata-se de mera expectativa de formação de um direito, pelo 
que a nova lei pode ser aplicada às partes novas dos contratos celebrados 
anteriormente a 11 de novembro de 2017. 

No entanto, se o direito a horas in itinere estiver garantido por norma 
coletiva firmada anteriormente à vigência da nova lei, serão elas devidas 
durante o prazo de vigência do instrumento normativo. 

Evidentemente, o trabalhador pode reclamar as horas in itinere 
impagas, adquiridas na vigência da lei anterior, ainda que na vigência delas 
não as tenha postulado. 

 
3. FACULDADES E QUALIDADES JURÍDICAS 

Também devem ser excetuados do conceito de direito adquirido as 
faculdades jurídicas, assim entendidas as possibilidades de atuação para 
criar, modificar ou extinguir direitos, a exemplo de contratar um emprego 
ou de terceirizar um serviço. 

Quando as faculdades jurídicas podem ser exercitadas com autonomia 
para a sujeição do sujeito passivo de um vínculo jurídico à criação, 
modificação ou extinção de direitos ou relações jurídicas, são denominadas 
de faculdades jurídicas qualificadas ou direitos potestativos. 

Finalmente, devem ser excetuadas do conceito de direito adquirido as 
qualidades jurídicas, assim entendidas as qualificações da pessoa na 
sociedade, o seu estado de família, de profissão e de nacionalidade (filho, 
pai, herdeiro, companheiro, paradigma, direto ou remoto, exercente de 
cargo de confiança etc). 

Logo, o legislador pode estabelecer, estender e reduzir prazos de 
aquisição e de exercício de direitos em formação ou para o futuro, a exemplo 
da prescrição e dos prazos para aquisição de equiparação salarial ou 
definição de paradigma e suprimir faculdades e também as qualidades 
jurídicas, a exemplo dos fatos ou pressupostos caracterizadores do tempo de 
serviço ou do tempo à disposição. 

Enfim, as leis que definem estado e capacidade de pessoas; que tornam 
disponíveis ou indisponíveis determinados bens; e, que autorizam isto ou 
aquilo, de forma qualificada ou não, têm aplicação imediata, respeitados os 
atos jurídicos praticados na vigência da lei antiga. Daí que, se usando da 
faculdade jurídica de testar com 16 anos assim foi feito e a lei depois altera 
essa idade para 18 anos, o ato jurídico praticado segundo a lei da época deve 
ser respeitado na vigência da lei nova.  

Logo, em relação à equiparação salarial e quadro de carreira, os 
critérios de promoção ou de isonomia são, para o período até 10 de 
novembro de 2017, os da lei anterior, sem irredutibilidade em relação ao 
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período subsequente, por respeito ao direito adquirido, mas quanto ao 
período posterior, quer para os novos contratos, quer para exame dos 
requisitos, será o da nova lei. 

A mesma diretriz é aplicável aos requisitos de caracterização de grupo 
econômico e sucessão, inclusive quanto ao prazo e responsabilização. 

A terceirização segue a mesma sorte. Poder ou não terceirizar a 
atividade fim é mera faculdade jurídica (possibilidade de atuação no campo 
jurídico), aplicável a partir da nova lei, desde que respeitados os limites por 
ela impostos. Pelo que, relativamente ao período anterior à previsão legal 
aplicar-se-á a compreensão jurisprudencial fundada na legislação anterior, 
prevista na Súmula nº 331, do TST, de vedação à terceirização nas atividades 
fim, com os efeitos correspondentes. 

Com relação ao tempo à disposição, a partir do momento em que o 
legislador passa a considerar como opção do trabalhador adentrar ou 
permanecer nas dependências do empregador para mesmo ultrapassando os 
cinco minutos previstos no art. 58, §1º, da CLT, exercer atividades 
particulares, entre elas higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme não 
determinada pela empresa para ocorrência em suas dependências, deixa de 
fazer jus a horas extras por tais atividades, ainda que possa a elas ter direito 
em relação ao período pretérito à nova lei. 

As faculdades jurídicas, qualificadas ou não, não devem ser 
confundidas com os direitos facultativos. Estes direitos que se apoiam em 
direitos já constituídos, como os de gozar, dispor e reivindicar contidos no 
direito de propriedade.  

A contratação em regime de tempo parcial é uma faculdade jurídica. 
Pelo que o legislador pode majorar o limite máximo de duração semanal. O 
que não significa que os contratados pelo regime anterior precisem se 
submeter ao novo limite.3 Se foram, pelo regime anterior, contratados para 
25 horas de trabalho (então limite máximo semanal), o empregador não 
poderá exigir, sem ajuste do contrato, a prestação de 26 ou 30 horas, agora 
possibilitadas pela nova lei. Se o empregado então contratado para laborar 
25 horas fizer 26, 30 ou 31 horas (25 + 6), fará jus à percepção de horas extras. 

Quanto aos novos limites de férias, aplica-se a lei nova inclusive aos 
trabalhadores em regime de tempo parcial que iniciaram o gozo do descanso 
quando sobreveio a nova lei. 

Em termos de acordo de prorrogação, banco de horas e compensação, 
as novas regras são aplicáveis aos novos contratos e aos contratos em 

3Exerceram a faculdade jurídica, por meio de ato jurídico perfeito, de contratar emprego por tempo 
parcial máximo de 25 horas semanais, conforme leis da época.  
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execução, mas todas as violações ocorridas na vigência da lei anterior serão 
apreciadas e decididas conforme a legislação da época. O mesmo pode ser 
dito em relação à possibilidade de redução do intervalo intrajornada. 

Quanto aos trabalhadores temporários, as possibilidades de prestação 
desse tipo de trabalho (pressupostos), devem ser apreciadas conforme a lei 
da época da contratação. A redação anterior da lei possibilitava esse tipo de 
contratação apenas para atendimento à necessidade transitória de 
substituição de pessoal regular e permanente ou à acréscimo extraordinário 
de serviços. Agora destina-se ao atendimento de necessidade de substituição 
transitória de pessoal permanente ou de demanda complementar de 
serviços, assim entendida a oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando 
decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou 
sazonal. O rol foi ampliado, mas isso não significa tornar lícitas, 
retroativamente, possibilidades que não eram admitidas no regime da lei 
antiga. Mas nada impede, quanto ao prazo, a dilação segundo a nova lei e, a 
partir dela, o aproveitamento do trabalhador temporário, com adaptação do 
contrato em curso, para atendimento às novas possibilidades. 

 
 

4. ATO JURÍDICO PERFEITO 
É aquele já praticado segundo a normatividade da lei então vigente, a 

exemplo do praticado na vigência da lei antiga para a produção de efeitos no 
futuro, ainda que subordinado a termo pré-fixo, certo ou incerto (testamento 
celebrado pelo menor de 16 anos, cuja idade acaso nova lei venha a 
modificar para 18 e jogo feito da mega sena antes de nova lei acaso vir a 
proibir tal tipo de jogo), ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio 
de outrem. 

A LINDB, ao reputar ato jurídico perfeito o já "consumado", quis se 
referir ao preenchimento dos elementos necessários à sua existência jurídica 
“segundo a lei vigente ao tempo” em que praticado (e que não podem ser 
retroativamente questionados pela nova lei), e não à sua execução ou aos 
seus efeitos materiais, ainda que pendentes. 

A aplicação imediata aos contratos vigentes, prevista na Medida 
Provisória nº 808/2017, diz respeito principalmente aos contratos por prazo 
indeterminado, assim mesmo com respeito ao direito adquirido, ao ato 
jurídico perfeito, à coisa julgada, sem olvidar o princípio da irredutibilidade 
salarial. 

Em relação aos contratos por prazo determinado, por segurança e 
estabilidade jurídica e para que não sejam mudadas as regras do jogo 
acertadas para o tempo de vigência do pacto, há casos em que deverão ser 
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interpretados de acordo com o conjunto de direitos e obrigações ajustados 
na contratação, como ocorre com os contratos especiais de atletas e artistas.  

Seguindo o mesmo raciocínio, os acordos e convenções coletivas 
deverão, durante o prazo de sua vigência, respeitar o que foi então pactuado 
pelas partes. Ou seja, ainda que certo direito venha a ser suprimido para os 
trabalhadores quanto às partes ainda não consumadas do contrato de 
trabalho, se a concessão estiver previamente prevista em norma coletiva 
durante o seu tempo de vigência, deverá ser respeitado o pactuado. Pelo 
que, se o pagamento de horas in itinere foi estabelecido em acordo ou 
convenção coletiva, com prazo determinado de vigência, trata-se de ato 
jurídico perfeito, condicionado a termo prefixo inalterável a arbítrio de 
outrem. Ou seja, não pode a lei supressora do direito a vigorar por 
determinado tempo retroagir em relação ao anteriormente ajustado em 
norma coletiva antes da vigência da nova lei. O que não impede, com base 
na Teoria da Imprevisão, se presentes os requisitos necessários, a revisão 
judicial do ajuste. 

Outrossim, a forma e a prova dos atos jurídicos são regidas pela lei do 
tempo de sua realização, quer se trate de direito material ou de direito 
processual. Este, por se tratar de uma relação continuada, têm as partes 
novas ou em andamento submetidas à nova lei. Daí que no tocante a normas 
coletivas, a vedação ao exame do conteúdo de direito disponível somente 
ocorrerá em relação às celebradas a partir da nova lei.     

Situação interessante é a dos contratos ou normas coletivas que 
asseguram direitos, quando ressalvam, por exemplo, a inaplicabilidade do 
sistema de compensação de horas. Trata-se de cláusula especial, que 
prevalece sobre a geral. 

Quanto às férias, por se tratar a forma de fruição de mera faculdade 
jurídica de exercício do direito, tem aplicação imediata o gozo em 3 
períodos. 

A responsabilidade civil por dano é regida segundo a lei da época da 
prática do ato. Trata-se de situação jurídica consolidada segundo as leis do 
momento de caracterização do ato ilícito, não se aplicando o princípio penal 
da lei mais benéfica. 

Logo, quanto aos danos extrapatrimoniais, sua caracterização ocorrerá 
segundo as leis da época. A limitação da indenização, prevista em lei, 
embora constitucionalmente questionável, terá aplicação somente em relação 
aos fatos ocorridos após a edição da Lei nº 13.467/2017. 
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5. COISA JULGADA 
Coisa julgada é a situação definitivamente definida por decisão 

judicial irrecorrível, atributiva de direito. 
A coisa julgada, nas relações findas e nas continuadas,está atrelada à 

situação jurídica do momento de sua ocorrência. 
Logo, ainda que a coisa julgada venha a ocorrer na vigência da lei 

nova, a situação jurídica deve ser decidida conforme a lei da época dos fatos 
questionados: tempus regitactum. A decisão judicial prevalece sobre a nova 
lei, não sendo sequer questionável por ação rescisória se tem por 
fundamento a lei revogada, mas vigente ao tempo dos fatos postos em juízo. 

 
6. LEIS PROCESSUAIS 

As leis processuais têm aplicação imediata, mas devem respeitar o ato 
jurídico-processual perfeito, os direitos processuais adquiridos e a coisa 
julgada. 

Com base no ato jurídico ainda não praticado, se a audiência ainda não 
ocorreu, poderá a empresa se fazer representar por preposto não 
empregado, como autoriza a nova lei. 

Como corolário, se a exigência processual não foi observada à época 
em que a antiga lei assim exigia para efeito de representação, aplica-se-a, e 
não a nova, para caracterização da revelia, por se tratar de ato já consumado 
segundo a legislação da época.   

Todavia, se a ação foi aforada antes da lei que estabelece condenação 
em honorários, esta não poderá ocorrer, inclusive pela ausência de debate 
em relação à questão. Em sede processual, além da LINDB, os princípios do 
contraditório, do devido processo legal e da segurança jurídica devem ser 
observados, de forma que a parte não se veja surpreendida. 

Esclarecedor, a respeito da questão, os ensinamentos do Ministro Luiz 
Fux (2016), verbis: 

 
Assim, v.g., se uma lei nova estabelece forma inovadora de 
contestação, deve respeitar a peça apresentada sob a forma 
prevista na lei pretérita. O mesmo raciocínio impõe-se caso a 
decisão contemple ao vencedor custas e honorários e uma nova 
lei venha a extinguir a sucumbência nesta categoria de ações. 
Nesta hipótese, o direito subjetivo processual à percepção 
daquelas verbas segundo a lei vigente ao tempo da decisão não 
deve ser atingido. 
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Mutatis mutandis, a contrario sensu a nova lei deve respeitar as regras a 
ela pretéritas, ou seja, o direito subjetivo à não incidência dos honorários de 
sucumbência, como previsto para a ação, quando aforada. 

Há quem defenda a aplicação imediata da novel norma aos processos 
ainda não julgados, ou prazo para retificação da petição inicial. Mas 
entendemos não é a melhor solução. Quando aforado, o processo seguiu as 
normas da época, devendo, pela Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, 
ficar a salvo da nova lei, que estabelece exigências e efeitos que não se 
compatibilizam com a informalidade e as consequências esperadas no 
regime da lei anterior.  

Igual solução deve ser observada em relação à liquidação de pedidos. 
Determinar a emenda da inicial para exigir providência que não era exigida 
quando o ato processual foi praticado corresponderia à retroatividade da lei 
nova. 

No tocante à prescrição intercorrente, é evidente que a contagem do 
tempo e os requisitos de caracterização só terão aplicação a partir da nova 
lei. Corresponderia a mudar as regras do jogo no meio da partida aplicar 
retroativamente um prazo que não era previsto, para pronunciar a 
prescrição pela inação.  

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Instrução 
Normativa nº 39 já previa a aplicação subsidiária e supletiva dos artigos 133 
a 136 do Código de Processo Civil, ressalvadas as peculiaridades do 
processo trabalhista, a exemplo da possibilidade de desconsiderar de ofício a 
personalidade na execução (por força do art.878, da CLT) e de não caber 
agravo de instrumento contra a decisão de desconsideração e sim, 
dependendo da fase, a reapreciação em recurso ordinário ou agravo de 
petição (não bastasse o disposto no art.893, §1º, da CLT, o novel art. 855-A, 
§1º, I, do mesmo dispositivo,agora expressamente confirma a orientação). 

Finalmente, não há como aplicar aos processos em curso o princípio da 
transcendência. Se aforados na vigência da lei antiga, a parte não se 
preocupou, por exemplo, com a transcendência econômica, então não 
exigida para a apreciação, pelo TST, de eventual recurso. No entanto, o 
Regimento do TST prevê a possibilidade do exame no Recurso de Revista, 
independentemente da época do ajuizamento da ação trabalhista, sob o 
fundamento de que o exame da transcendência corresponde à mera 
verificação de um fato, sobre o qual a parte não teria ingerência. 
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CONCLUSÃO 
Quer sob a ótica do direito material ou do direito processual, a nova lei 

tem efeito imediato para as futuras relações jurídicas, mas deve respeitar os 
atos jurídicos praticados para a produção de efeitos estabelecidos pela lei 
antiga, bem como os direitos já formados e assim adquiridos pelo titular em 
seu patrimônio e personalidade, e a coisa julgada (art.6º, caput, da LINDB). 

Ocorre que as relações jurídicas são complexas. Muitas vezes o ato 
jurídico não se consuma de forma instantânea e sim num termo previsto no 
futuro, que vem a coincidir, para começo de exercício do direito, com a 
vigência de nova lei, que pode ter efeitos contrários aos da lei anterior. 
Outras vezes o ato é praticado com subordinação à verificação de uma 
condição futura, que vem a ocorrer de forma suspensiva ou resolutiva em 
época coincidente com a vigência de nova lei, com efeitos distintos da 
anterior. Nesses dois casos, de termo pré-fixo ou de condição, quando 
inalterável a arbítrio de outrem, aplica-se a lei antiga (art.6º, §2º, da LINDB). 

Por outro lado, ainda com relação a atos jurídicos que não se 
consumam de forma instantânea, e o contrato de trabalho é um ato negocial 
de desenvolvimento continuado, é preciso estabelecer, quanto às partes 
ainda não consumadas, se há direito adquirido a parcelas que vencerão na 
vigência da nova lei ou meras expectativas de direito. 

Há que se ter em mente também que o legislador pode alterar as 
condições de exercício das faculdades jurídicas e das qualidades jurídicas, 
respeitados os atos jurídicos praticados e autorizados segundo a lei antiga, 
bem como os direitos acaso adquiridos com o exercício dessas faculdades e 
qualidades. 

Finalmente, quanto ao processo, compreendido como conjunto de atos 
processuais e procedimentais visando uma decisão de natureza jurisdicional, 
os praticados na vigência da lei antiga devem ser respeitados quanto aos 
efeitos então pretendidos, aplicando-se a lei nova dali para a frente, mas 
respeitados os direitos processuais adquiridos. 

Esperamos que este trabalho, na aplicação científica e sistemática das 
normas constantes da LINDB, da Constituição e da CLT, sem olvidar do 
escorço histórico sobre os princípios da irretroatividade e do efeito imediato 
da lei nova, tenha utilidade para a solução das diversas questões que tanto 
têm afligido a comunidade jurídica.  
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DIREITO INTERTEMPORAL: A SENSÍVEL QUESTÃO DA 
IRRETROATIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL OU 

NORMATIVA MAIS GRAVOSA 
 

Augusto César Leite de Carvalho1 
 

 
O art. 2º da Medida Provisória n. 808, de 14 de novembro de 2017, traz 

uma regra audaciosa de direito intertemporal: “O disposto na Lei nº 13.467, 
de 13 de julho de 2017, se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho 
vigentes”. É certo que esse preceito merecerá atenção do Poder Judiciário, 
pois é expressão de lei, malgrado seja inevitável confrontá-lo com a 
matização do art. 5º, XXXVI, e com o art. 7º, VI, da Constituição. 

Uma tentativa primeira de estabelecer esse confronto, para verificar se 
há antinomias jurídicas e como elas se resolvem, é disso que tratam os 
subitens seguintes. 

 
1 ATO JURÍDICO PERFEITO VERSUS EFICÁCIA IMEDIATA – 
RELAÇÃO COM A PROGRESSIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

Como regra, “as normas autônomas jus coletivas têm por objetivo 
melhorar as condições sociais e econômicas dos trabalhadores, mas sem o 
escopo de se prestarem à diminuição das garantias já auferidas”2. Essa 
tendência de alargar a tutela do trabalhador, aproximando-a idealmente de 
estágio mais sintonizado com o postulado constitucional de trabalho digno, 
fez surgir, no âmbito do Direito do Trabalho, a regra segundo a qual a 
norma de proteção ao trabalho humano tem aplicação imediata. 

A exemplo do que sucede no contexto das normas de direito 
processual, todas as vezes em que se defende a aplicação imediata de uma 
norma, para aplicá-la aos atos jurídicos a ela supervenientes, faz-se 
necessário conciliar tal compreensão com o art. 5º, XXXVI, da Constituição: 
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada”.  

A compreensão de que o contrato – inclusive o contrato de emprego – 
é um “ato jurídico perfeito” cujas cláusulas não podem ser modificadas por 
lei posterior à sua celebração tem respaldo em precedentes do Supremo 

1 O autor é Ministro do TST. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, 
mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidad de Castillala Mancha, pós-doutorando 
em Direitos Humanos pela Universidad de Salamanca. Professor do Instituto de Educação Superior de 
Brasília e em outras instituições. 
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Tribunal Federal emblemáticos, a exemplo daquele em que a corte excelsa 
apreciou a incidência retroativa do art. 35-G e incisos de medida provisória 
que regulava os planos privados de assistência à saúde3, para modificar 
contratos celebrados anteriormente, e afirmou que haveria então “ofensa aos 
princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito” (ADC-MC/DF 
1931).  

Também quando houve de julgar se o Código de Defesa do 
Consumidor retroagiria para modificar cláusula contratual que previa a 
perda das quantias pagas na hipótese de rescisão contratual (cláusula 
gravosa, inclusive, ao consumidor), o STF decidiu que a retroação do CDC 
para “se declarar nula a rescisão feita de acordo com aquela clausula fere, 
sem dúvida alguma, o ato jurídico perfeito, porquanto a modificação dos 
efeitos futuros de ato jurídico perfeito caracteriza a hipótese de 
retroatividade mínima4 que também é alcançada pelo disposto no art. 5º, 
XXXVI, da Carta Magna” (RE 205.999-4/SP). 

3 Art. 35-G da MP 1908-18/1999 –  “A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos 
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que: I - qualquer variação na contraprestação 
pecuniária para consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia do 
Ministério da Saúde, ouvido o Ministério da Fazenda; II - a alegação de doença ou lesão preexistente 
estará sujeita à prévia regulamentação da matéria pelo CONSU; III - é vedada a suspensão ou a rescisão 
unilateral do contrato individual ou familiar de produtos definidos no inciso I e § 1o do art. 1o desta Lei 
por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei; IV - é vedada 
a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou 
similar, salvo a critério do médico assistente.” 
4 Sobre o significado de “retroatividade mínima”, Gilmar Mendes explica:”costuma-se distinguir três 
graus de retroatividade da lei. Em primeiro lugar, a retroatividade máxima seria aquela em que a lei nova 
atinge a coisa julgada e os fatos já consumados. Em segundo plano, a retroatividade média ocorre quando 
a lei ataca os efeitos pendentes de atos jurídicos consolidados antes dela. Enfim, a retroatividade mínima 
(mitigada ou temperada) seria aquela em que a lei nova respeita os efeitos jurídicos já produzidos antes 
de seu advento e, dessa forma, atinge apenas os efeitos de atos anteriores verificados após a data de sua 
vigência” (CANOTILHO, J. J. Gomes. MENDES, Gilmar Ferreira et alii.Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2014, p. 370). Embora Mendes sustente que “o Supremo Tribunal 
Federal tem entendido que as leis que afetam os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente são 
retroativas (retroatividade mínima), afetando a causa, que é um fato ocorrido no passado” (idem, 
ibidem), os excertos acima demonstram que o STF não tolera sequer a retroatividade mínima, sendo 
também nesse sentido o aresto da lavra do Ministro Moreira Alves no RE 188.366-9/SP, cuja ementa tem 
fragmento elucidativo: “Em nosso sistema jurídico, a regra de que a lei nova não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por estar inserida no texto da Carta Magna (art. 5º, 
XXXVI), tem caráter constitucional, impedindo, portanto, que a legislação infraconstitucional, ainda 
quando de ordem pública, retroaja para alcançar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa 
julgada, ou que o Juiz a aplique retroativamente. E a retroação ocorre ainda quando se pretende aplicar 
de imediato a lei nova para alcançar os efeitos futuros de fatos passados que se consubstanciem em 
qualquer das referidas limitações, pois ainda nesse caso há retroatividade – a retroatividade mínima –, 
uma vez que se a causa do efeito é o direito  adquirido, a coisa julgada, ou o ato jurídico perfeito, 
modificando-se seus efeitos por força da lei nova, altera-se essa causa que constitucionalmente é infensa a 
tal alteração”.  
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O contrato de emprego é, pois, ato jurídico perfeito, ou ato jurídico que 
se aperfeiçoa a partir de quando celebrado em consonância com a ordem 
jurídica e se mostra então apto a dar início à relação jurídica correspondente. 
Lei posterior não pode, em princípio, modificar-lhe o conteúdo. 

No plano constitucional, a antítese da eficácia imediata da norma 
superveniente, sem apreço maior ao ato jurídico perfeito, justifica-se pela 
regra estatuída no §1º do art. 5º da Constituição: “As normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Desde quando a 
Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), com o endosso dos 
Pactos Internacionais de 1966 e da Conferência Mundial de Direitos 
Humanos (Viena, 1993), consagraram que “todos os direitos humanos são 
universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados”, a expressão 
“direitos e garantias fundamentais” abrange os direitos sociais e mesmo 
aqueles direitos de titularidade difusa compreendidos nas novas projeções 
dos direitos humanos. 

Mas aqui queremos enaltecer proposição jurídica relevante: se uma 
possibilidade hermenêutica deriva da premissa de ser o direito sob foco um 
direito fundamental, o modelo exegético assim construído somente 
prevalece nas hipóteses em que há direito titularizado pela parte débil da 
relação de poder, pública ou particular, que justifica a inserção do direito 
entre os direitos fundamentais. Não há (e, ao que parece, nunca precisou 
haver antes da Lei 13.467/2017) direito fundamental de empresário, ou de 
sociedade empresária, à eficácia imediata de normas trabalhistas mais 
gravosas que aquelas anteriormente ajustadas, mediante ato jurídico 
perfeito. 

No plano infraconstitucional, a eficácia imediata da norma trabalhista 
sempre se enquadrou no âmbito do princípio da proteção5, manifestando-se 
por meio da regra segundo a qual, entre normas trabalhistas que se sucedam 
no tempo, deverá inexoravelmente prevalecer a “condição mais benéfica”.  
Em síntese, a progressividade dos direitos sociais, e a vedação de seu 
retrocesso, impedem que as relações de trabalho se pluralizem no ambiente 
de empresa em prejuízo dos empregados mais antigos os quais, não fosse 
pela prevalência do favor laboratoris, seriam paradoxalmente punidos pela 
antiguidade. 

5 No âmbito do pragmatismo jurídico, o princípio da proteção triparte-se nas regras in dubio pro 
operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. 
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Discorrendo sobre igual fenômeno nas relações de emprego em 
Portugal, onde o intuito de converter a autonomia coletiva em instrumento 
de redução de direitos remonta a 20036, o professor Leal Amado observa: 

 
“Para além daquela sua função central e nuclear, sempre o 
Direito do trabalho desempenhou outras funções, entre elas a de 
ser um importante instrumento de gestão, no plano económico, 
preocupado com a salvaguarda da eficiência e da 
competitividade das empresas. E no tocante à própria negociação 
coletiva, a mesma dualidade sempre esteve presente: consistindo 
a sua função principal em melhorar as condições de trabalho, 
reforçando as garantias mínimas estabelecidas por lei, também a 
ideia de flexibilizar e de adaptar essas condições de trabalho, 
correspondendo às necessidades da empresa, da sua 
sobrevivência e da sua competitividade, sobretudo em tempos de 
crise, nunca esteve ausente do elenco de missões da negociação 
coletiva.” 
“Nos últimos anos, porém, num cenário de globalização 
capitalista cada vez mais agressiva e com a hegemonia ideológica 
das correntes neoliberais, dir-se-ia que as prioridades se 
inverteram: a preocupação central do Direito do Trabalho parece 
hoje consistir na garantia de eficiência económica das empresas, 
só em segundo plano surgindo a promoção da equidade nas 
relações de trabalho; e, no tocante à negociação coletiva, a sua 
histórica função de melhoria das condições de trabalho aparece 
hoje subalternizada e substituída pela função de flexibilização e 
adaptação das normas aos interesses da empresa, às necessidades 
desta, às conveniências desta, à melhoria da posição competitiva 
desta ― assumindo foros de normalidade a hipótese de 
afastamento in pejus das normas legais por via da negociação 
coletiva (LEAL AMADO, 2017)”.  

 
Em recente contribuição acadêmica, o professor Leal Amado sustenta, 

com acuidade, que o princípio favor laboratoris, que se consubstancia na 
prevalência da norma mais benéfica quando duas normas trabalhistas 
parecem antagonizar-se, deriva da combinação das regras de eficácia 
temporal da norma jurídica com o caráter imperativo da lei trabalhista. Em 
aligeirada síntese, di-lo: 

 
“Trata-se, afinal, de duas faces da mesma moeda: favor 
laboratorise imperatividade mínima das normas juslaborais. 
Como escreve Mercader Uguina, ‘o critério de favor relaciona-se 
no ordenamento laboral com o hierárquico, do qual representa 
uma modalização, no sentido de que a fonte de intensidade mais 

6 O professor Leal Amado refere-se, mais precisamente, ao art. 4, n. 1, do Código de Trabalho de 2003. 
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forte prevalece sobre a mais débil apenas em ordem à garantia 
das condições mínimas. Acima do mínimo, impõe-se a norma 
inferior que preveja condições mais favoráveis para os 
trabalhadores. A regra de ordenação hierárquica das fontes do 
Direito do Trabalho assume, assim, um valor relativo: frente ao 
critério de favor, a norma de regulação superior comporta-se 
como norma dispositiva e, portanto, cede ante a regulação de 
nível inferior, a qual, por sua vez, cede ante a norma de 
regulação superior quando esta assegura a garantia das 
condições mínimas"7. 

 
Logo, a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito basta, em 

princípio, para imunizar o contrato de emprego quanto à incidência de leis 
supervenientes mais gravosas para o trabalhador. A única ressalva para a 
não observância do contrato de emprego como ato jurídico perfeito seria o 
princípio favor liberatoris, ou a prevalência da condição mais benéfica. 

Isso inclui a regência de condições de trabalho antes vedada à 
autonomia individual e agora a ela autorizada, como a instituição de banco 
de horas (antiga Súmula 85, V do TST versus novo art. 59, §5º da CLT) ou do 
regime de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso (antiga 
Súmula 444 do TST versus novo art. 59-A da CLT). Em rigor, a matéria, neste 
tópico, sequer exigiria o recurso à tutela constitucional do ato jurídico 
perfeito, dado que o art. 468 da CLT continua a negar validade a alterações 
contratuais prejudiciais ao trabalhador, se havidas na intercorrência do 
vínculo de emprego, e é certo que o mencionado art. 2º da MP 808/2017 não 
trata de alterações contratuais. 

 
2 DIREITO ADQUIRIDO VERSUS EFICÁCIA IMEDIATA 

O esforço exegético será igual ou maior, a fortiori, nos casos em que 
além da intangibilidade do conteúdo do contrato, ou em vez dela, invocar-se 
direito adquirido ainda não exercido. Ilustrativamente, o que dizer se o 
empregado já completou dez anos no exercício de cargo de confiança, antes 
da Lei 13.467/2017, e portanto terá adquirido o direito à incorporação da 
gratificação de função correspondente (Súmula n. 372 do TST)? E se o 
empregado já havia obtido a integração ao salário de prêmio-produção 
(Súmula 209 do STF), a ele pago com habitualidade desde antes da Lei 
13.467/2017? E se o empregado tinha direito ao reconhecimento do vínculo 

7 Obra citada. Na citação que faz, Leal Amado acresce a nota seguinte de rodapé: «La silenciosa 
decadenciadel principio de norma más favorable», Revista Española de DerechodelTrabajo, n.º 109, 2002, 
p. 20. A matéria tem sido bastante estudada pela doutrina portuguesa, com particular destaque, no 
respeitante às relações lei-CCT, para o texto clássico de José Barros Moura, A Convenção Colectiva entre 
as Fontes de Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, 1984, pp. 147-183. 



36

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

com o tomador de serviços, por prestar-lhe trabalho em atividade-fim 
(Súmula 331 do TST), desde antes de a Lei 13.467/2017 normalizar essa 
hipótese? A circunstância de não haver ato jurídico perfeito, mas sim um 
direito adquirido a ser exigido e a seu tempo exercitável, estaria a desafiar 
uma interpretação conforme à Constituição do citado art. 2º da MP 808/2017? 

De todo modo, a autonomia coletiva poderá servir para a redução 
expressa de atribuições econômicas (art. 7º, VI, da CF), mas não poderá, em 
princípio, a norma coletiva ser interpretada e aplicada a partir do 
pressuposto de que conteria a derrogação implícita de cláusulas contratuais 
ou imperativas preexistentes aos contratos em curso, salvo se a 
jurisprudência, indiferente ao art. 26 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição brasileira, consentir a 
retroação da Lei 13.467/2017 para alcançar os contratos em curso.  

 
3 IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO VERSUS EFICÁCIA IMEDIATA 

O art. 7º, VI, da Constituição brasileira consagra a regra da 
irredutibilidade do salário, salvo por negociação coletiva. É certo que o 
poder constituinte outorgou aos atores sociais, se agem por meio de 
sindicatos (art. 8º, VI, da CRFB), uma prerrogativa que não estendeu sequer 
ao legislador ordinário. Somente às entidades sindicais, frente a 
contingências concretas, é dado consentir a redução de salário. 

Atento ao balizamento constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho 
não permite, por exemplo, que a redução, por lei, da base de cálculo do 
adicional de periculosidade, devido a eletricitários, possa retroagir para 
alcançar empregados cujos contratos foram firmados quando a base de 
cálculo era maior. A atual jurisprudência enuncia que “a alteração da base 
de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei 
nº 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua 
vigência” (Súmula 191, III, do TST). 

Ainda que se cogite abstrair da construção doutrinária segundo a qual 
a cláusula legal mais benéfica sempre substitui a cláusula contratual mais 
gravosa, é certo que algumas modificações surgidas com a Lei 13.467/2017 
retomam o debate sobre a lei ter aptidão para alterar regras jurídicas que 
afetem a condição salarial relacionada a contratos em curso. 

É o que sucede, ilustrativamente, com a hora in itinereque deixaria – a 
depender da exegese que se dê ao novo art. 58, §2º da CLT – de compor o 
salário; ou em razão das mudanças nos parágrafos do art. 59 e no acréscimo 
dos artigos 59-A e 59-B da CLT as quais fariam lícitas hipóteses de 
compensação de jornada que antes geravam o direito à remuneração de 
horas extraordinárias; ou em decorrência da alteração do art. 71, §4º da CLT 
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que converteria em parcela menor e indenizatória a sanção jurídica prevista 
para a supressão de intervalo intra jornada, à qual até há pouco se atribuía 
natureza salarial (Súmula 439 do TST). 

Se o empregador jamais incorreu em qualquer dessas ilicitudes e sua 
primeira infração é, portanto, superveniente à modificação do parâmetro 
legal, parece razoável que se aplique a Lei 13.467/2017, na medida em que 
forem eventualmente absorvidos como válidos os seus preceitos. Em 
princípio, o direito à sanção prevista em lei não se inclui entre os direitos 
adquiridos da pessoa que nunca sofreu a lesão correspondente.  

A questão exige, porém, reflexão mais detida quando o empregado já 
antes de a Lei 13.467/2017 ganhar eficácia, em 11/nov/2017, já recebia (ou 
tinha direito a receber) parte de seus proventos salariais composta pela 
remuneração de horas extras devidas, com habitualidade, em razão de 
tempo in itinere, jornada indevidamente compensada ou intervalo intra 
jornada suprimido, por exemplo.  

Se tal redução de salário não tiver o endosso de norma coletiva, haverá 
de prevalecer a regra constitucional da irredutibilidade salarial no tocante 
aos contratos celebrados antes de ser alterada a CLT. 
 
CONCLUSÃO 

O art. 2º da Medida Provisória n. 808, de 14 de novembro de 2017, ao 
prescrever a eficácia retroativa da Lei n. 13.467/2017, traz uma regra 
tormentosa de direito intertemporal que exigirá noções hermenêuticas 
elementares, mais muito relevantes. 

A compreensão de que o contrato – inclusive o contrato de emprego – 
é um “ato jurídico perfeito” cujas cláusulas não podem ser modificadas por 
lei posterior à sua celebração tem respaldo em precedentes do Supremo 
Tribunal Federal emblemáticos. O contrato de emprego é ato jurídico 
perfeito. Em princípio, lei posterior não pode modificar-lhe o conteúdo. 

Logo, a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito basta, em 
princípio, para imunizar o contrato de emprego quanto à incidência de leis 
supervenientes mais gravosas para o trabalhador. A única ressalva para a 
não observância do contrato de emprego como ato jurídico perfeito seria o 
princípio favor liberatoris. 

O esforço do intérprete será igual ou maior, a fortiori, nos casos em 
que além da intangibilidade do conteúdo do contrato, ou em vez dela, 
invocar-se direito adquirido ainda não exercido. 

A defesa da retroatividade da Lei n. 13.467/2017, sobretudo no que 
toca à retroação de cláusulas normativas prejudiciais aos trabalhadores, não 
raro remete ao art. 7º, XXVI, da Constituição. Se uma possibilidade 
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TERCEIRIZAÇÃO PROPOSTA NO BRASIL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988 

 
Edney Silva de Lima1 

Lygia Maria de Godoy B. Cavalcanti2 
 
 
RESUMO 
O presente artigo tem por desígnio evidenciar a precarizaçãodo direito social 
ao trabalho quando pela prática da terceirização.Observa-se a nocividade 
desta prática que tende a acentuara vulnerabilidade do trabalhador. Será 
sublinhado que a terceirização transforma a mão de obra em mercadoria 
decorrente de um pacto empresarial,considerando que o valor pecuniário é 
estabelecido tão somente entre a empresa prestadora e a empresa tomadora 
do serviço.Uma das características da terceirização é a ausência do caráter da 
pessoalidadenos moldes da relação de emprego convencional, sendo esta 
naturalmente afastada. E ao revés da própria sorte do trabalhador, a Lei nº 
13.429/2017 tende a consagrar a precarização da relação de emprego para, 
assim,legalizar uma prática tão prejudicial às conquistas sociais alcançadas 
pela classe trabalhadora ao longo de vários anos. Para aconsecução do 
presente artigo, utilizou-se o método dedutivo a partir da realizaçãode 
pesquisa bibliográfica, a fim de melhor embasar aanálise do tema trazido à 
ordem. 
Palavra-chave: Princípio da dignidade da pessoa humana. Terceirização. 
Direito social ao trabalho. Precarização. Princípio do não retrocesso social. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this article is to show the precariousness of the social right to 
work when, through the practice of outsourcing. It is observed the 
harmfulness of this practice that tends to accentuate the vulnerability of the 
worker. It will be emphasized that outsourcing transforms the workforce 
into goods resulting from a business pact, considering that the pecuniary 
value is established only between the providing company and the company 
that takes the service. And contrary to the worker's own fate, Law No. 13.429 
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/ 2017 tends to enshrine the precariousness of the employment relationship 
in order to legalize a practice so damaging to the social achievements of the 
working class over several years. For the accomplishment of the present 
article, the deductive method was used from the accomplishment of 
bibliographical research, in order to better base the analysis of the theme 
brought to order. 
Keywords: Principle of the dignity of the human person. outsourcing. 

Social work law. Precariousness. Principle of non-retrogression. 

 
INTRODUÇÂO 

Hodiernamente vivemos um momento bastante simbólico na seara 
laboral, pois, ao mesmo tempo em que são defendidoso respeito à dignidade 
do trabalhador e a jus fundamentalidade do direito social ao trabalho, nos 
deparamos, em consequência do mundo globalizado e da busca incessante 
pela lucratividade, com propostas de alteraçõe slegislativas importantes em 
direitos que foram conquistados gradualmente, comprometendo 
sobremaneira direitos sociais alcançados à duras penas, precarizando-os e 
tornando o trabalhador mais vulnerável na relação jurídica existente. 

O reconhecimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores, bem 
como de sua força normativa representam conquista alcançada às custas de 
intensas lutas e pela inquietude social. A despeito disso, a cada dia é mais 
recorrente o tema flexibilização trabalhista, sendo um relevante fenômeno 
social, político, econômico e também jurídico,merecendo o devido 
tratamento, especialmente na seara jurídica.  

Essa temática é de tal monta que a Constituição Federal de 1988, logo 
em seu primeiro artigo, consagra como fundamentos da República 
Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
Portanto, faz-se necessária a adoção de uma teoria que coadune esses dois 
princípios, de maneira que o núcleo intangível dos direitos trabalhistas não 
reste desnaturado, já que compõe aquilo que se denomina patamar 
civilizatório mínimo. 

O debate em torno da regulamentação da terceirização no Congresso 
Nacional remonta a meados de 2011, por meio, principalmente, do Projeto 
de Lei 4.330/2004. A partir daí as entidades sindicais se debruçaram em 
torno do tema, no intento de garantir mais proteção e garantias aos 
trabalhadores terceirizados e restringir o alcance que a nova norma 
pretendia. A regulamentação da terceirização foi incorporada às alterações 
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da Lei 6.019/1974, objeto do Projeto de Lei 4.302/1998, cuja intenção era tratar 
apenas do trabalho temporário.  

Importa destacar que, devido à complexidade temática e aos variados 
possíveis impactos, a regulamentação da terceirização deveria ter sido objeto 
de lei específica, para poder discutir suas nuances entre aqueles diretamente 
envolvidos no processo, contratantes e terceiras, entre as terceiras e os 
empregados e entre a contratante e os terceirizados. 

A terceirização, objeto da Lei 13.429/2017, foi fortemente influenciada 
pela classe empresarial que, em parceria com o legislativo federal, a fizeram 
vingar sob o argumento de modernização das leis trabalhistas e para 
fomentar a geração de emprego e renda no Brasil.A força motriz do discurso 
sobre a flexibilidade vem dos adeptos do neoliberalismo, partidários de 
laissez-faire e do Estado-mínimo tanto em sua dimensão como em seus fins. 
O principal ponto de discussão da mesma lei nos leva ao necessário debate 
sobre a relação existente entre conquistas sociais e a redução dos custos do 
capital. 

Diante da aprovação e vigência da famigerada Lei da Terceirização, 
objetiva-se com o presente artigo expor que sua aprovação, com a 
possibilidadede terceirizar qualquer tipo de atividade, seja ela meio ou 
fim,ocasionará a supressão de diversos direitos trabalhistas, como a redução 
de salários e benefícios, precarizando as condições gerais de trabalho e 
abalando por definitivo conquistas sociais importantes alcançadas ao longo 
de décadas. 

Para tanto, utiliza-se o método dedutivo, partindo dos conceitos 
oriundos da doutrina sobre os princípios e a relação de trabalho nos moldes 
da terceirização, no ensejo de melhor analisar a precarização do direito social 
na forma da Lei nº 13.429/2017. 

No uso do método dedutivo, realizou-se pesquisa bibliográfica com o 
objetivo de reunir referências teóricas importantes sobre terceirização em 
artigos, livros e websites. Tudo isso para, ao final, defender, sob o 
argumento da prevalência do princípio do não retrocesso social, consagrado 
em nosso ordenamento jurídico, a impossibilidade de admitir-se a 
legalização de uma prática – muito embora tão altamente rentável sob a 
perspectiva financeira para as empresas – tão tendente a reduzir direitos 
sociais fundamentais já conquistados pelos trabalhadores, o que certamente 
acontecerá com a vigência da Lei nº 13.429/2017. 

Eis, então, as principais nuances do tema. 
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2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O TRABALHO 
Não devemos perder de vista que vivemos uma fase de profundas 

transformações, políticas, econômicas e sociais, de grande impacto e revelo 
especialmente na classe trabalhadora, como bem descreveu Antunes (2002):  

 
Vivem-se formas transitórias de produção, cujos desdobramentos 
são também agudos, no que diz respeito aos direitos do trabalho. 
Estes são desregulamentados, são flexibilizados, de modo a dotar 
o capital do instrumental necessário para adequar-se a sua nova 
fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são 
substituídos e eliminados do mundo da produção. (ANTUNES, 
2002, p. 23). 

 
Primeiramente, é necessário estabelecer a relação existente entre o 

direito social ao trabalho e o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Esculpido na Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos 

do Estado Social e Democrático de Direito,já no seu artigo 1º, o princípio da 
dignidade humana é considerado um dos dogmas do nosso ordenamento 
jurídico, devendo ser estimado tanto nas relações públicas quanto nas 
relações privadas.  

Neste ponto, coloca-se a desembargadora do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região, Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, 
ressaltando que o princípio da dignidade da pessoa humana é um valor 
elementar e, portanto, básico à própria existência do ser humano e que, por 
isso, o indivíduo é credor de uma vida digna alicerçada no respeito à sua 
integridade moral, psíquica e física, devendo,ao menos, o mínimo ser-lhe 
garantido (2009, p. 106-119). Da mesma inteligência temos o posicionamento 
de Sarlet (2012): 

 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a 
qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existências 
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. (SARLET, 2012, p. 73). 
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Diante desta perspectiva, o contrato de trabalho deve ser concebido à 
luz do princípioda dignidade da pessoa humana, observando-se tanto o 
aspecto financeiro, para que a contraprestação do trabalho lhe garanta a 
devida subsistência de forma digna e honesta,como, também, na própria 
prestação do trabalho, que respeite a sua integridade moral, física e psíquica. 
Para a supracitada desembargadora, 

 

[...] a dignidade da pessoa humana no contrato de trabalho tem 
como tônica o arbítrio da pessoa de se modelar e de se fazer, por 
si mesmo, o que é confrontado, por numerosas vezes, com as 
situações decorrentes da característica da subordinação como 
elemento essencial desse contrato. Deve-se, todavia, cuidar hoje, 
em paráfrase ao escritor inglês, de conhecer o valor da pessoa e 
não o preço das coisas. Não é a onerosidade do contrato que 
confere a subordinação: trata-se de elementos paralelos e que 
concorrem para a configuração do contrato. De outra parte, esse 
caráter oneroso não agrilhoa o empregado às situações de 
menoscabo à sua dignidade mediante a pressão pela 
produtividade; não é ocioso lembrar que o direito à saúde é 
afirmado como um dos direitos que compõem, inequivocamente, 
o âmbito da dignidade da pessoa humana. Não deve, contudo, 
ser enfocado esse direito somente na última instância, isto é, das 
doenças gravíssimas, dos estados de debilitação da saúde, mas 
também em razão de procedimentos que venham a comprometê-
la. Com efeito, a nova ética sobre a pessoa humana propugna 
como pressuposto da dignidade humana o preceito da 
intangibilidade da vida humana e, ao referir o conjunto de 
condições – físicas, materiais e culturais, como consequências do 
princípio, exorta a observância das condições mínimas de 
existência e alude aos direitos à liberdade e à igualdade. 
(CASTRO, 2009, p. 112). 

 

Do exposto anteriormente, compreende-se queo princípio da 
dignidade da pessoa humana no contrato de trabalho vaimuito além do 
aspecto econômico, posto que ao trabalhador deve ser permitido o direito de 
auto determinar-se (ter liberdade) e não ser vítima de ações 
discriminatórias,dada sua condição de fazer uso da razão. Em razão da 
problemática colocada, percebe-se que quanto mais vulnerável o 
empregado, menor será sua capacidade de auto determinar-se na relação de 
emprego. 

Por força do princípio em voga, ao trabalhador deve ser garantido o 
respeito aos valores morais, econômicos e físicos, de modo a respeitar sua 
qualidade de ser humano, tornando inadmissível que um contrato de 
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trabalho seja utilizado como meio para negar-lhe esta qualidade ou de 
transformá-lo em mera mercadoria. 

Comercialização de mão de obra (marchandage) é prática 
internacionalmente recusada ou submetida a restrições, em face de seu 
potencial danoso à dignidade do trabalho, como instrumento de afirmação 
da identidade humana e de promoção de cidadania. O Tratado de Versalhes 
(1919), documento-marco da internacionalização do direito do trabalho, 
estabeleceu no art. 427 princípio fundamental segundo o qual “o trabalho 
não há de ser considerado como mercadoria ou artigo de comércio”. Esse 
mesmo postulado também foi incorporado pela Declaração Relativa aos Fins 
e Objetivos da OIT, a denominada Declaração de Filadélfia3. 

Ratificando a importância do respeito à dignidade da pessoa humana 
quando da realização de qualquer tipo de trabalho, a magistrada Carla 
Romar (2008) pensa que: 

 

[...] a relação existente entre a dignidade humana e o trabalho 
abrange três questões iniciais: (a) a dignidade se afirma a partir 
da garantia ao trabalho, ou seja, o fato de ter trabalhado assegura 
ao homem dignidade; (b) a dignidade somente é assegurada se o 
trabalho é decente, ou seja, não basta ter trabalho é preciso que o 
trabalho decorra de circunstâncias que asseguram ao trabalhador 
e à sua família uma vida digna; e (c) o ordenamento jurídico deve 
assegurar ao trabalhador direitos fundamentais e deve prever 
mecanismos de proteção e efetivação de tais direitos. (ROMAR, 
2008, p. 1287) 

 

Assim, é importante destacar que o trabalhador, para ter sua 
dignidade respeitada, precisa ter acesso a um trabalho digno, decente4, 
compatívelcom sua natureza de ser humano, não podendo ser tratado como 
um meio, um objeto, passível de atribuição de valor econômico, o que 
poderia desencadear abusos morais e físicos, por exemplo, não receber o 
mínimo necessário para garantir sua subsistência. 

3 Declaração da Filadélfia, de 1949: Artigo I. “A Conferência afirma novamente os princípios 
fundamentais sobre os quais se funda a Organização, isto é: a) o trabalho não é uma mercadoria” [...]. 
4 “Trabalho decente, então, é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: (i) ao 
direito ao trabalho; (ii) à liberdade de trabalho; (iii) à igualdade no trabalho; (iv) ao trabalho com 
condições justas, incluindo a remuneração e que preservem sua saúde e segurança; (v) à proibição do 
trabalho infantil; (vi) à liberdade sindical; e (vii) à proteção contra os riscos sociais” (BRITO FILHO, 2013, 
p. 55). 
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Refutar, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana na 
relação de trabalho é um meio de reduzir o trabalhador à condição de coisa, 
ao passo em que a busca pelo maior lucro muitas vezes sobrepõe-se a este 
princípio,e tal redução não é compatível com a ideia de dignidade humana5. 

 
 

3 A TERCEIRIZAÇÃO E A PRECARIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL 
AOTRABALHO 

O contrato de terceirização tem constituição tripartite, sendo:a 
empresa prestadora,o tomador do serviço terceirizado e o empregado 
terceirizado, conformando uma relação de trabalho de forma atípica, posto 
que as relações convencionais são, comumente, bilaterais. 

Com disso, percebe-se que, embora a terceirização consista em uma 
relação jurídica triangular, no que diz respeito ao vínculo empregatício, este 
é estabelecido mormente apenas entre duas partes: a empresa prestadora de 
serviço e trabalhador terceirizado. 

Dispõe a doutrina que a terceirização consiste na possibilidade de 
contratação de um terceiro para a realização de atividades para a empresa 
tomadora, e esta contratação poderá compreender tanto a produção de bens 
como a realização de serviços que, podendo relacionar-se com a atividade-
meio ou com atividade-fim da empresa tomadora. 

Desta forma, pelos argumentos da corrente que a advoga, a 
terceirização importa na dinamização das empresas, tornando suas ações 
mais eficazes e produtivas,com a tendência a reduzir custos e despesas. 
Neste sentido, é entendimento de Barros que o escopo da terceirização é a 
diminuição de custos e a melhoria da qualidade do produto ou do serviço, 
apontando a denominação “especialização flexível”, que consistiria no 
surgimento de empresas com elevado grau de especialização determinada, 
com capacidade de atender a mudanças de pedidos de seus clientes 
(BARROS,2011, p. 357). 

Pela mesma corrente, os contratos de terceirização representam a 
possibilidade de verdadeiros benefícios às empresas tomadoras destes 
serviços,ocorrendo a possibilidade da transferência da atividade-meio ou da 
atividade-fim (ou de ambas) aum terceiro, a quem caberá gerenciar 
efetivamente toda a execução do trabalho a ser desenvolvido no âmbito da 
empresa tomadora. 

5 Sobre o tema, temos a clássica frase de Immanuel Kant: “Quando uma coisa tem preço, pode-se pôr em 
vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, e portanto, 
não permite equivalente, então tem ela dignidade” (KANT, 2003, p. 77-78). 
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Sob tal perspectiva empresarial e econômica, a terceirização revela-se 
muito eficaz e com muitos pontos positivos, porém, na perspectiva 
trabalhista/social, há muitos aspectos negativos, conforme vê-se adiante. 

De início, a prestação do trabalho afigura-se em muito a uma 
mercadoria, ao ser tratada como objeto do contrato de terceirização, sendo 
irrelevante o caráter da pessoalidade. Ressalte-se que a Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) firmou o conceito de que 
trabalho não é mercadoria (CASTRO, 2014, p. 64). 

Tal posicionamento deve-se ao fato de a terceirização afastar os 
requisitos da relação de emprego entre a empresa tomadora e o trabalhador 
terceirizado, pois evidencia-se que a execução dos serviços por empregados 
da empresa prestadora dá-se nas dependências da empresa tomadora, sob a 
responsabilidade daquela, descaracterizando, de tal forma, vínculo de 
emprego entre o empregado terceirizado e a empresa contratante. 

Deveras, uma das maiores características do contrato de terceirização é 
a ausência dos requisitos para a formação do vínculo empregatício entre o 
empregado terceirizado com a empresa tomadora, visto que este vínculo 
existe apenas entre o empregado terceirizado e a empresa prestadora destes 
serviços.O empregado terceirizado, portanto, não mantém com esta relação 
de subordinação jurídica ou pessoalidade, permitindo a possibilidade de ser 
substituído por outro empregado. As condições caracterizadoras da relação 
de emprego são vislumbradas com a empresa prestadora, que é, de fato, seu 
real empregador. 

Além disso, a pessoalidade e subordinação hierárquica, traços 
marcantes de uma relação de emprego, são também requisitos ausentes na 
terceirização, considerando que a empresa tomadora não contrata o 
empregado terceirizado por suas qualidades próprias/pessoais, mas, sim, os 
serviços ofertados pela empresa prestadora. Assim, por óbvio, não cabe à 
empresa tomadora dirigir a execução das atividades, mas, sim, à empresa 
prestadora. 

A construção ideológica da Terceirização parece já pretender, desde 
seu cerne, a desconstrução de um vínculo de emprego entre a empresa 
terceirizada e o empregado terceirização, mesmo este realizando, na prática, 
exatamente o mesmo trabalho que fora/seria desempenhado por um 
trabalhador próprio da contratante, o que demonstra nitidamente a 
despreocupação social fortemente envolvida.   

A terceirização é a própria precarização do direito social ao trabalho, e 
hodiernamente tem sido utilizada como meio demascarar o objetivo de obter 
maior lucratividade, refutando os direitos trabalhistas próprios da relação de 
emprego, maior lucro e menor custo,evidenciando um terreno fértil para 
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fraudes trabalhistas, tal como ocorre na indústria têxtil, razão pela qual 
grande parte das constatações de trabalho em condições análogas às de 
escravos – trabalho escravo contemporâneo, por assim dizer – são feitas em 
oficinas de confecções clandestinas que admitem trabalhadores oriundos de 
países vizinhos,como Venezuela e Bolívia, que, muitas vezes, imigram 
ilegalmente para o território nacional. Este aspecto é negativo, pois tende a 
contribuir para que o trabalhador permaneça à mercê das garantias 
trabalhistas e constitucionais objetos de longa luta histórica. 

Assim entende Rodrigo Schwarz (2009): 
 

A clandestinidade, por sua vez, acentua ainda mais a 
vulnerabilidade dos imigrantes, gerando maior insegurança 
quanto a seu estatuto, dependência total em relação ao 
empregador, submissão à arbitrariedade das autoridades e falta 
de procedimentos de recurso: os imigrantes irregulares ficam, 
assim, mais vulneráveis à exploração em todos os níveis e 
fundamentalmente à exploração laboral. Os estrangeiros 
irregulares, mesmo quando são vítimas, são considerados 
culpados pela sua situação. Isso faz com que os Estados centrais 
sintam-se menos à vontade para regularizar os trabalhadores que 
estão em seus países e para fomentar políticas de integração. 
Entretanto, a clandestinidade tem gerado, na Europa, a 
reinvenção da escravidão. Nos países centrais, o escravismo 
contemporâneo está diretamente relacionado ao trabalho de 
imigrantes irregulares. Levados para os países centrais, muitos 
trabalhadores imigrantes em situação irregular são empregados 
clandestinamente no setor agrícola, no trabalho doméstico, na 
construção civil, etc., em situações de extrema vulnerabilidade. 
(SCHWARZ, 2009, p. 183). 

 
Logo, a clandestinidade importa em um aspecto nocivo à situação dos 

imigrantes ilegais que se sujeitam às condições de trabalho impostas nas 
terceirizações promovidas pelas oficinas de confecções. Tal clandestinidade 
é marcada especialmente por jornadas excessivas, baixa remuneração e 
condições de trabalho degradantes. 

Outro fator também influencia a sujeição do trabalhador, que é seu 
estado de vulnerabilidade diante das péssimas condições em que vive no 
seu local de origem, vulnerabilidade por si só já ressaltada nos moldes da 
terceirização, admitidas pela aprovação da Lei 13.429/2017. 

Diante desse cenário, o trabalhador terceirizado, sujeito à tanta 
indignidade e excluído da vida comunitária da empresa, não se vincula à 
categoria profissional equivalente à atividade econômica do tomador de sua 
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mão de obra e vê esvaziado o exercício da negociação coletiva e da greve 
como instrumentos de conquista (ou ao menos de manutenção) de direitos 
negociais (CF,arts. 7º, XXVI, 8º e 9º). 

Destarte, é latente que a terceirização, nos moldes da lei recentemente 
aprovada, tende a tornar o trabalhador uma mera mercadoria, posto que 
objeto de negociação entre duas partes que se ocupam apenas em elevar seus 
capitais, ao passo que oa precarização do direito social ao trabalho e o 
fenômeno da terceirização subvertem o trabalhador à uma condição de 
nítido retrocesso nas conquistas outrora alcançadas. 

 
4 PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO SOCIAL E A LEI Nº 13.429/2017 

A Constituição Federal de 1988 ao consagrar o direito social ao 
trabalho, em seu artigo 6º, o fez dentro do capítulo dos direitos e garantias 
fundamentais, precisamente por entender que a concretização cabal de tal 
direito está associada ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois é 
por meio do trabalho que o homem obtém o suporte material mínimo e 
adequado para sua digna subsistência. 

Na seara trabalhista, os direitos reconhecidos e regulamentados pelo 
Estado são verdadeiras conquistas galgadas por um longo processo histórico 
e não devem ser suprimidos. Nesse diapasão, ganha destaque o princípio do 
não retrocesso social, que diz respeito à impossibilidade de retroceder para 
níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados em relação aos 
direitos fundamentais. 

Conforme exposto anteriormente, a Lei nº 13.429/2017 representa uma 
precarização dos direitos trabalhistas, não só por ocasionar uma significativa 
supressão de direitos sociais arduamente conquistados, como, também, por 
viabilizara possibilidade de um tratamento diferenciado entre trabalhadores 
contratados diretamente pela empresa tomadora de serviço e trabalhadores 
contratados pela prestadora. 

Pelo novo modelo, a lógica de mercado que rege o contrato de locação 
de mão de obra impõe à relação de trabalho temporário caráter de extrema 
fragilidade social. 

Na verdade, um dos principais argumentos para a aprovação da 
referida Lei é que ela impulsionaria a criação de novos postos de trabalho, o 
que carece de verdade. Sobre o assunto, o Prof. Dr. José Claudio Monteiro de 
Brito Filho já opinou sobre a exploração do trabalhador: 

 
O pior de tudo é que a falta de trabalho acaba gerando o discurso 
de que é necessário reduzir as condições de trabalho existentes 
para acolher os trabalhadores excluídos do mercado, em lógica 
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que somente favorece a concentração de riqueza e o alargamento 
das desigualdades. (BRITO FILHO, 2013, p. 57). 

 

Para a Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 
21ª Região, Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, ocorre um 
impedimento ao legislador no tocante à propositura de mudanças e 
reformas legislativas tendentes a suprimir direitos trabalhistas (CASTRO, 
2014, p. 98). 

Acerca do princípio do não retrocesso social, destaca Barroso (2001) 
que: 

 
por este princípio, que não é expresso, mas decorre do sistema 
jurídico-constitucional, entende-se que se uma lei, ao 
regulamentar um mandamento constitucional, instituir 
determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da 
cidadania e não pode ser absolutamente suprimido. (BARROSO, 
2001, p. 158). 

 
Portanto, diante da relevância deste princípio no ordenamento jurídico 

brasileiro, o Poder Legislativo não pode se eximir de sua observância no 
curso do processo legislativo, de modo a desconstituir o conjunto de direitos 
conquistados ao longo dos anos. Ainda sobre o princípio do não retrocesso 
social, observa Ingo Wolfgang Sarlet (2010): 

 

Neste contexto, a primeira noção a ser resgatada é a do núcleo 
essencial dos direitos fundamentais sociais que estejam sendo 
objeto de alguma medida retrocessiva. Como já restou 
suficientemente destacado, o legislador (assim como o Poder 
Público em geral) não pode, uma vez concretizado determinado 
direito social no plano da legislação do direito 
infraconstitucional, mesmo com efeitos meramente prospectivos, 
voltar atrás e, mediante uma supressão ou mesmo relativização 
(no sentido de uma restrição), afetar o núcleo essencial 
legislativamente concretizado de determinado direito social 
constitucionalmente assegurado. (SARLET, 2010, p. 452). 

 

Exatamente pelo acima elucidado, a Lei nº 13.429/2017 parece estar em 
descompasso com este princípio, considerando as supostas inovações que 
possam surgir no âmbito das relações laborais.Decerto, tal Lei representará 
um retrocesso ao ramo do Direito do Trabalho, marcadamente reconhecido 
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pelo caráter protecionista, que se ocupou em desenvolver normas de direitos 
em prol da parte mais vulnerável, que é o trabalhador. 

Observa-se que inevitavelmente também deverá ocorrer a redução do 
direito de se auto determinar, e o trabalho humano passará aser tratado 
como verdadeira mercadoria, passível de substituição, pois,na ausência do 
requisito da pessoalidade, é irrelevante quem prestará o serviço, 
ocasionando uma maior instabilidade laboral, bastando, provavelmente, o 
mero dissabor de um contratante por um dos empregados terceirizados, 
para que aquele peça a imediata substituição de tal empregado por outro 
qualquer. 

Tal posicionamento coaduna-se com ideia do trabalho sob a 
perspectivada terceirização exposta alhures, sendo tratado como mera 
mercadoria. 

Não se pode olvidar, então, que vivemos em um país historicamente 
segregador, que ainda admite práticas como a escravidão, que discrimina 
negros, que discrimina a mulher, que é incapaz de distribuir melhor sua 
riqueza, que criminaliza movimentos sociais, e que, do ponto de vista das 
relações de trabalho, tenta, agora, validar o sofrimento dos trabalhadores, 
transformando-os em culpados pelos problemas econômicos vivenciados, ao 
mesmo tempo em que busca fazer de vítima o capital liberal. 

Portanto, resta ressaltar, que, diante desse contexto, a ampliação 
desarrazoada do trabalho terceirizado impactará profundamente o 
retrocesso social, trazendo ainda mais desigualdade ao nosso trabalhador. 

 
5 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.429/2017 

Idealisticamente, tal lei deveria erradicar a prática da terceirização da 
seara laboral, e não sacramentar uma prática tão perversa ao trabalhador. 
Logo, ainda que a Súmula nº 331 do TST tenha outrora consentido a 
terceirização, o fez preservando o caráter protetivo do Direito do Trabalho 
ao proibir esta prática na atividade-fim das empresas e possibilitando a 
responsabilidade solidária, vez que nada mais justo do que partilhar o ônus 
das violações aos direitos trabalhistas entre a empresa prestadora e 
tomadora, esta, notadamente a maior beneficiária da terceirização. 

A Lei 13.429/2017, no entanto, rompe drasticamente com a 
excepcionalida de do trabalho temporário dissolvendo o paradigma 
legislativo de proteção social do trabalho no país, ao escusar larga abertura à 
exploração intermediada de mão de obra, como regime ordinário de 
contratação, em relação ao regime de emprego. 

E aí reside a origem fundamental da inconstitucionalidade desta 
norma, que promove radical retração do padrão legislativo de proteção 
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social do trabalho, em afronta às normas constitucionais que asseguram o 
regime de emprego como fonte eficaz de direitos fundamentais sociais dos 
trabalhadores, força propulsora de afirmação do valor social do trabalho. 

Também se revela inconstitucional a hermenêutica que autorize 
contratação irrestrita de serviços inter empresariais (terceirização),até 
mesmo nas atividades finalísticas das empresas, por violação do regime 
constitucional de emprego (CF, art. 7º, I), da função social constitucional das 
empresas, do princípio isonômico (CF, art. 5º, caput e inciso I) e da regra do 
concurso público nas empresas estatais exploradoras de atividade 
econômica (CF, art. 37, II). 

Além disso, a Lei 13.429/2017 revela-se formalmente inconstitucional 
por vício na tramitação do projeto de lei4.302/1998,que lhe deu origem. Não 
houve deliberação, pela Câmara dos Deputados,de requerimento de retirada 
da proposição legislativa, formulado por seu autor, o Presidente da 
República, antes da votação conclusiva. 

A ausência de discussão desse requerimento, que constitui 
prerrogativa reflexa do poder de iniciativa, implica usurpação de 
prerrogativa, em afronta à divisão funcional do poder, e colide comos arts. 
2º, 61, caput, e 84, III, da Constituição da República. 

Também se revela materialmente inconstitucional a ampliação 
desarrazoada do regime de locação de mão de obra temporária para atender 
“demandas complementares” das empresas, assim considerada sas 
necessidades permanentes e ordinárias do contratante,ainda que de natureza 
intermitente, periódica ou sazonal, na formado novo art. 2º da Lei 6.019, de 3 
de janeiro de 1974, na redação inserida pela lei impugnada. 

Ilustrativamente podemos citar a triplicação do prazo máximo do 
contrato de trabalho temporário com o mesmo tomador, de três meses para 
270 dias, conforme o novo art. 10 da nova lei, rompe com o caráter 
excepcional do regime de intermediação de mão de obra, adotado pela 
norma revogada, violando o regime constitucional de emprego socialmente 
protegido, previsto no art. 7º, I, da Constituição, o que exaure a eficácia dos 
direitos fundamentais sociais dos trabalhadores (CR, arts.1º, 7º a 11, 170, VII 
e VIII, e 193), e fragiliza o cumprimento, pelo Brasil, da Declaração de 
Filadélfia e das Convenções 29 e155 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que constituem normas de direitos humanos dotadas de 
status supra legal. 

Pelo exposto, a lei impugnada é claramente uma legislação 
socialmente opressiva e desproporcional, esvaindo-se em desvios de 
finalidade, porquanto subverte os fins que regem o desempenho da função 
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estatal, em violação do interesse público, nocauteando diversos avanços 
sociais alcançados em longas décadas. 

 
CONCLUSÃO 

O discurso sobre a flexibilização como tratamento inevitável e 
finalístico a fim de superar a crise e a situação de desemprego é multi causal, 
tudo derivado da política econômica totalmente estranha às garantias 
laborais, não trazendo em seu conteúdo a candura da intenção legítima, 
desfaçatez apocalítica do capital liberal moderno.  

A ideia central do presente trabalho, por isso, foi discutir as 
inconsistências da nova lei de terceirização, sempre com olhar constitucional 
direcionado aos direitos sociais trabalhistas e à impossibilidade de sua 
violação ou precarização, tendo por base a  ideia de respeito à dignidade 
humana por meio da efetivação de um direito ao trabalho de forma digna, o 
que é ratificado pela ideia de não retrocesso social. 

Para tanto, volta-se à discussão da Lei da terceirização aos aspectos 
nocivos que serão agregados à nova relação de trabalho, dado o acentuando 
o grau de vulnerabilidade do trabalhador,que reduz seu direito de auto 
determinar-se, além de apontar sua incompatibilidade com o ordenamento 
jurídico vigente, que, até então,preservava o caráter protecionista do Direito 
do Trabalho. 

Destacou-se a impossibilidade do retrocesso social, pois o direito ao 
trabalho digno foi elevado ao patamar de direito fundamental, não se 
podendo admitir a violação ao núcleo mínimo de direitos do trabalhador 
nem que seja o trabalho humano tratado como uma mercadoria, o que foi 
demonstrado ser proibido pela Organização Internacional do Trabalho. 

Ademais, a norma atacada incorre em flagrante desvio de finalidade 
legislativa, pois viabiliza a substituição de postos de emprego direto por 
trabalho intermediado e temporário (terceirizados),com manifesto objetivo 
de reduzir o custo da mão de obra, como argumento de gerar de emprego e 
renda, mas sem a devida observância do padrão constitucional de emprego 
socialmente protegido. 

Conclui-se, portanto, que alterações legislativas devem sempre atender 
ao progresso social, mas isso sem afrontar conquistas históricas e 
reconhecidamente importantes a qualquer setor que seja da sociedade, 
especialmente à classe trabalhadora. É possível, sim, uma legislação que 
atenda suficientemente bem aos interesses do capital sem desprestígio ao 
trabalhador, garantindo-lhes os direitos sociais já constituídos. 
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A LEI Nº 13.467/17 E O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA 

 
Élisson Miessa12 

 
 
INTRODUÇÃO 

A separação existente entre o patrimônio das sociedades empresárias e 
de seus sócios, em conjunto com a limitação da responsabilidade dos sócios 
presente em algumas formas de constituição de sociedades, serve algumas 
vezes para prejudicar credores, especialmente os trabalhistas.  

Desse modo, para evitar que tais sociedades deixem de cumprir as 
obrigações assumidas, ganha relevância a desconsideração da personalidade 
jurídica, consistente no afastamento, momentâneo e esporádico, da máxima 
romana societasdistat a singulis, que reconhece terem as pessoas jurídicas 
existência diversa da dos seus membros, levantando-se o véu da pessoa 
jurídica e atingindo os bens do sócio ou, no caso da desconsideração inversa, 
da pessoa física e alcançando os bens da sociedade. 

Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica já fosse 
concretizada pelos tribunais brasileiros, tínhamos apenas dispositivos 
referentes ao direito material, tais como o art. 50 do Código Civil e o art. 28 
do Código de Defesa do Consumidor. Não havia nenhum procedimento 
legal para sua efetivação, de modo que simplesmente se fazia o 
redirecionamento da execução perante o sócio ou da sociedade (na 
desconsideração inversa).  

Com o objetivo de garantir a observância dos princípios do devido 
processo legal e do contraditório, o NCPC, em seus arts 133 a 137, passou a 
disciplinar aspectos processuais necessários para que ocorra a 
desconsideração da personalidade jurídica.  

Analisando referido incidente, a doutrina trabalhista questionou sua 
aplicação ao processo do trabalho, uma vez que, embora a CLT fosse omissa 
acerca do tema, seria necessário analisar sua compatibilidade com o processo 
laboral, tendo em vista que o art. 15 do NCPC não revogou o art. 769 da 

1 Procurador do Trabalho. Professor de Direito Processual do Trabalho do curso CERS online. Autor e 
coordenador de obras relacionados à seara trabalhista, entre elas, “Súmulas e Orientações 
Jurisprudenciais do TST comentadas e organizadas por assunto”, “Recursos Trabalhistas” e “Impactos do 
Novo CPC nas Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST”, publicadas pela editora JusPodivm. 
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CLT, de modo que ambos devem conviver harmoniosamente, sendo 
aplicados de forma coordenada e simultânea.  

Apesar de os primeiros ensaios sobre o tema, majoritariamente, terem 
negado a aplicação do incidente de desconsideração ao processo do trabalho, 
o C. TST expediu a Instrução Normativa nº 39/2016, admitindo-o com certas 
adaptações.  

Com o advento da Lei nº 13.467/17, o legislador reformador traz para o 
bojo da CLT o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 
reproduzindo, quase integralmente, o art. 6º da IN 39 do TST, como se 
verifica pelo quadro comparativo a seguir. 

 

CLT IN Nº 39/2016 
Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o 
incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei no 
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de 
Processo Civil. 
 

Art. 6° Aplica-se ao 
Processo do Trabalho o 
incidente de 
desconsideração da 
personalidade jurídica 
regulado no Código de 
Processo Civil (arts. 133 a 
137), assegurada a 
iniciativa também do 
juiz do trabalho na fase 
de execução (CLT, art. 
878).  

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou 
rejeitar o incidente: 

§ 1º Da decisão 
interlocutória que 
acolher ou rejeitar o 
incidente:  

I - na fase de cognição, não cabe recurso de 
imediato, na forma do § 1o do art. 893 desta 
Consolidação; 

I – na fase de cognição, 
não cabe recurso de 
imediato, na forma do 
art. 893, § 1º da CLT;  

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo; 

II – na fase de execução, 
cabe agravo de petição, 
independentemente de 
garantia do juízo; 
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III - cabe agravo interno se proferida pelo relator 
em incidente instaurado originariamente no 
tribunal. 

III – cabe agravo interno 
se proferida pelo Relator, 
em incidente instaurado 
originariamente no 
tribunal (CPC, art. 932, 
inciso VI).  

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o 
processo, sem prejuízo de concessão da tutela de 
urgência de natureza cautelar de que trata o art. 
301 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil). 

§ 2º A instauração do 
incidente suspenderá o 
processo, sem prejuízo 
de concessão da tutela de 
urgência de natureza 
cautelar de que trata o 
art. 301 do CPC. 

 
Vê-se pela referida comparação que a única diferença está relacionada 

à ausência de previsão de instauração de ofício do incidente pelo juízo na 
fase de execução. Isso decorre da mudança promovida no art. 878, caput, da 
CLT, que excluiu a possibilidade do início de ofício da execução, salvo 
quando for o caso de jus postulandi.  

Desse modo, diante da importância do tema e do impacto que provoca 
na seara laboral, cumpre-nos analisá-lo detidamente. Ademais, 
ultrapassaremos os seus aspectos teóricos, buscando procedimentalizar o 
incidente no âmbito trabalhista, como forma de respaldar o dia a dia 
daqueles que irão conviver com essa nova modalidade de intervenção de 
terceiros.  

 
1. EMPRESA E SÓCIO  

Empresa é a atividade organizada pelo empresário, tendo como 
finalidade a obtenção de lucro.  Embora seja essa a concepção clássica do 
conceito de empresa, o legislador utiliza a expressão em diversos sentidos. A 
CLT, por exemplo, a  emprega pelo menos sob três ângulos: 

 
a) subjetivo, significando a própria pessoa física ou a jurídica (art. 
2º);  
b) objetivo, representando o conjunto de bens que o empresário 
tem à sua disposição para exercer sua atividade (art. 448);  
c) institucional, considerando a organização de pessoas com um 
objetivo comum, tendo “existência duradoura no tempo, 
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independentemente do empresário que a exerce e dos seus 
colaboradores” (VERÇOSA, 2011, p. 167).  
 

É o que nos parece estar incluído no art. 448 da CLT. Embora a 
utilização de tais sentidos possa provocar críticas da doutrina especialmente 
quanto ao conceito de empresa adotado na CLT para definir empregador 
(DELGADO, 2016, p. 443),  já que influenciado pelo institucionalismo, é fato 
que essa pluralidade de sentidos tem a finalidade de respaldar os direitos 
dos trabalhadores, valorizando o trabalho humano (CF/88, art. 170). 

Disso resulta a existência de interpretações e mecanismos eficazes a 
respeitar os direitos fundamentais dos trabalhadores, como é o caso da 
despersonalização do empregador na sucessão de empresa, aplicação da 
teoria objetiva na desconsideração da personalidade jurídica, 
responsabilização do sócio minoritário etc. 

Isso, porém, não tem o condão de confundir a pessoa física do sócio 
com a pessoa jurídica, vez que esta é reconhecida como “o conjunto de 
pessoas ou de bens, dotados de personalidade jurídica própria e constituído 
na forma da lei, para a consecução de fins comuns” (GONÇALVES, 2011, p. 
215). As pessoas jurídicas possuem, portanto, personalidade diversa da dos 
indivíduos que a compõem e, consequentemente, autonomia patrimonial em 
algumas formas de constituição das sociedades (p.ex., sociedades limitadas).  

 Essa autonomia patrimonial e, principalmente, a limitação da 
responsabilidade dos sócios em relação às dívidas da pessoa jurídica, ao 
mesmo tempo que permitem o desenvolvimento de grandes 
empreendimentos comerciais, não pode servir para afastar o cumprimento 
de direitos sociais e possibilitar a realização de práticas abusivas perpetradas 
pelos sócios, razão pela qual passa a ser de extrema relevância a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica. 

 
2. DÍVIDA E RESPONSABILIDADE  

As pessoas físicas ou jurídicas, corriqueiramente, assumem obrigações, 
entendidas como “o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode 
exigir de outra prestação economicamente apreciável” (PEREIRA, 2005, p. 7). 
Nas palavras dos doutrinadores Cristiano Chaves Farias e Nelson 
Rosenvald, obrigação pode ser conceituada como:  

 
A relação jurídica transitória, estabelecendo vínculos jurídicos 
entre duas diferentes partes (denominadas credor e devedor, 
respectivamente), cujo objeto é uma prestação pessoal, positiva 
ou negativa, garantido o cumprimento, sob pena de coerção 
(FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 34-35). 
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Extraem-se desse conceito as características principais da obrigação: 

caráter transitório, vínculo jurídico entre as partes, caráter patrimonial e 
prestação positiva ou negativa.  

Na análise da obrigação, a doutrina a divide em dois elementos 
distintos:  

b) um de caráter pessoal/subjetivo, correspondente ao débito (schuld); 
e 

c)outro de caráter patrimonial, relacionado à responsabilidade 
(haftung).  

O débito significa a prestação que deve ser cumprida pelo devedor em 
determinada relação jurídica. Trata-se, portanto, de vínculo pessoal ou do 
direito subjetivo do credor à prestação acordada na formação do vínculo 
obrigacional.  

Nos casos em que o devedor adimplir as obrigações assumidas, tem 
relevância apenas a análise do débito.  

Quando, todavia, a obrigação não é cumprida, faz-se necessário o 
exame da responsabilidade, que permite ao credor, nos casos de 
inadimplemento, efetuar a cobrança patrimonial do devedor. Corresponde, 
portanto, à sujeição que recai sobre o patrimônio do devedor como garantia 
do direito do credor em razão do inadimplemento (FARIAS; ROSENVALD, 
2013, p. 39). É, pois, um vínculo patrimonial, de modo que nos dias atuais 
quem responde é o patrimônio, e não o devedor pessoalmente. 

Em resumo, o débito é pessoal, enquanto a responsabilidade é 
patrimonial. Em regra, os dois elementos (débito e responsabilidade) 
coexistem nas obrigações, recaindo sobre a mesma pessoa (obrigação civil ou 
perfeita) (FARIAS; ROSENVALD, 2013, p. 42), qual seja, o devedor. 

Em algumas hipóteses, contudo, é possível observar a presença dos 
elementos de forma isolada. É o caso, por exemplo, das obrigações naturais 
(p. ex., dívidas de jogo e dívidas prescritas), nas quais se verifica a presença 
do débito sem que haja a garantia pelo patrimônio do devedor.  

Há ainda situações em que se verifica a presença da responsabilidade 
patrimonial, sem que haja um débito propriamente dito. É o que ocorre com 
o sócio quando respondem patrimonialmente pelas dívidas da sociedade, ou 
seja, embora o débito seja a pessoa jurídica, o sócio responderá com seu 
patrimônio pelo adimplemento da obrigação, atenuando a separação 
patrimonial entre a pessoa jurídica (sociedade empresária) e a pessoa física 
(sócio). 
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3. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA 
No âmbito processual, o conceito da responsabilidade patrimonial 

ganha grande importância principalmente na fase da execução, ou seja, 
quando a obrigação não é cumprida voluntariamente pelo devedor. 

Em regra, quem responde pela dívida objeto da execução é o 
patrimônio do devedor, isto é, aquele que é ao mesmo tempo obrigado e 
responsável (ASSIS, 2016, p. 292).  

Tem-se aqui a responsabilidade primária, de modo que o art. 789 do 
NCPC estabelece que “o devedor responde com todos os seus bens presentes 
e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições 
estabelecidas em lei”. 

Além da previsão do art. 789 do NCPC, o art. 790, incisos III, V e VI, do 
NCPC também determina outros casos de responsabilidade primária, quais 
sejam: bens do devedor na posse de terceiros, bens alienados ou gravados 
com ônus real em fraude à execução e bens cuja alienação ou gravação com 
ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação 
autônoma, de fraude contra credores.  

Por sua vez, a responsabilidade será secundária quando aquele que, 
mesmo não tendo participado da relação obrigacional, for responsável 
patrimonial pela satisfação da obrigação. Nesse caso, não há coincidência 
dos papéis do obrigado e do responsável no mesmo sujeito. 

Para Araken de Assis, mesmo não havendo a cumulação dos dois 
papéis (obrigado e responsável), os responsáveis secundários não podem ser 
considerados terceiros (BEBBER, 2003, p. 178)3 uma vez que, ao autorizar a 
constrição de bens sobre seu patrimônio, eles passam automaticamente a ser 
sujeitos passivos da ação (ASSIS, 2016, p. 293).  

As hipóteses de responsabilidade secundária são descritas nos incisos 
I, II, IV e VII do art. 790 do NCPC, estando sujeitos à execução os bens do 
sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real 
ou obrigação reipersecutória; do sócio, nos termos da lei; do cônjuge ou do 
companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação 
respondem pela dívida; do responsável, nos casos de desconsideração da 
personalidade jurídica. 

No direito processual do trabalho, a responsabilidade secundária é 
facilmente verificada quando o responsável pelo pagamento é o sucessor 
trabalhista (arts. 10 e 448-A da CLT), o tomador de serviços na terceirização 
lícita (Lei nº 6.019/74, art. 5-A, § 5º; Súmula n° 331, IV, do TST), as empresas 
de um grupo econômico, o sócio etc. 

3 Em sentido contrário.
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Como o objetivo dos nossos comentários corresponde ao incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica que, como regra, atinge o 
patrimônio do sócio, é importante destacar que sua legitimidade executiva 
está prevista em dois incisos do art. 790 do NCPC, como se verifica a seguir: 

 
Art. 790.  São sujeitos à execução os bens: 
(...) II - do sócio, nos termos da lei; 
(...) 
VII - do responsável, nos casos de desconsideração da 
personalidade jurídica. (...) 
 

Embora a análise sistemática desses dois incisos seja de difícil 
compreensão, o inciso II fica reservado aos casos em que os sócios são 
corresponsáveis pelas obrigações da sociedade, como ocorre com as 
sociedades em nome coletivo (CC/02, art. 1.039) (THEODORO JÚNIOR, 
2016, p. 314), e às demais hipóteses para o item VII, no qual a 
responsabilidade patrimonial secundária dos sócios exige pronunciamento 
judicial por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.  
 
4. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
 4.1. Histórico 

A doutrina majoritária considera que o caso inglês Salomon v. A. 
Salomon & Co., julgado em 1897, representa o leading case da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard 
of legal identity). 

A discussão no mencionado caso teve como objetivo imputar 
responsabilidade ao sócio, Aron Salomon, pelo pagamento das dívidas da 
sociedade que havia se tornado insolvente em decorrência de uma série de 
greves que atingiu o governo inglês, seu principal cliente, o qual teve que 
diversificar seus fornecedores, diminuindo as vendas para a sociedade de 
Salomon e levando-a a falência.  

As decisões iniciais imputaram responsabilidade a Aron Salomon, já 
que teria abusado dos privilégios de constituição e responsabilidade 
limitada da sociedade, sendo esta utilizada como artifício para fraudar 
credores. Contudo, a Corte dos Lordes alterou tais decisões, reafirmando a 
distinção entre a personalidade dos sócios e da sociedade, garantindo a 
autonomia da pessoa jurídica (DIDIER JR., 2016, p. 521; GRINOVER, 2006, p. 
53-68)4. 

4 Nesse sentido. 
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Alguns autores ainda citam os casos julgados pela Suprema Corte 
Americana Bank of United States v. Deveaux (1809) e Booth v. Bounce (1865) 
como os primeiros julgados a tratar do tema da desconsideração da 
personalidade jurídica das sociedades empresárias (NUNES; BIANQUI, 
2009, p. 302). 

De qualquer modo, o tema surgiu no interesse de suspender a 
responsabilidade limitada dos sócios em relação às sociedades empresárias, 
ou seja, por questões de conveniência econômica e não em relação ao tema 
da personalidade jurídica propriamente dito (DIDIER JR., 2016, p. 522). 

É por isso que a desconsideração da personalidade jurídica não se 
confunde com a despersonalização da personalidade jurídica. Na 
despersonalização da personalidade jurídica, a sociedade empresária 
desaparece como sujeito autônomo, em razão da falta de alguma das 
condições de sua existência. Por sua vez, na desconsideração da 
personalidade jurídica (direta), levanta-se o “véu” da pessoa jurídica para 
adentrar o patrimônio do sócio, sem que com isso se retire a personalidade 
jurídica da sociedade. Busca-se afastar, momentânea e esporadicamente, a 
máxima romana societasdistat a singulis, que reconhece ter as pessoas 
jurídicas existência diversa da dos seus membros. Dessa forma, uma das 
principais características da desconsideração da personalidade jurídica 
corresponde ao fato de ser casuística (DIDIER JR., 2016, p. 525). 

No Brasil, a doutrina relacionada à desconsideração da personalidade 
jurídica foi introduzida por Rubens Requião e teve forte influência dos 
estudos realizados por Rolf Serick na Alemanha. Em regra, o fundamento 
utilizado para justificar a desconsideração da personalidade jurídica está 
ligado à função social da propriedade, já que “a chamada função social da 
pessoa jurídica (função social da empresa) é corolário da função social da 
propriedade” (DIDIER JR., 2016, p. 524). 

De qualquer maneira, a teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica é fruto de construção judicial, aprimorada pela doutrina e 
posteriormente contemplada na normal legal.   

 
 4.2. Previsão legal no direito material 

Inicialmente, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi 
estabelecida no art. 28, caput e § 5º, do CDC, que vaticina: 

 
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso 
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração 
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também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 
(...) 
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo 
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

 
Em seguida, foi prevista no art. 18 da Lei Antitruste nº 8.884/94, 

atualmente revogado pela Lei nº 12.529/11, que prevê no art. 34:   
 

Art. 34.  A personalidade jurídica do responsável por infração da 
ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da 
parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.  
Parágrafo único.  A desconsideração também será efetivada 
quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou 
inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração.  
 

 Ato contínuo, ao disciplinar as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o art. 4º da Lei 
nº 9.605/98 declinou, "Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados à qualidade do meio ambiente". 

 Posteriormente, o Código Civil passou a tratar da matéria em seu art. 
50, com o seguinte teor: 

 
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que 
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios 
da pessoa jurídica. 
 

 
 4.3. Teorias da desconsideração da personalidade jurídica  

 
Inspiradas nas construções doutrinárias, jurisprudenciais e 

especialmente na interpretação o arcabouço jurídico existente atualmente 
sobre o tema, ao menos duas teorias são detectadas no plano material para 
possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica:  
a) a teoria subjetiva   
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b) a teoria objetiva 
A teoria subjetiva (teoria maior) impõe a coexistência de dois 

requisitos para que possa ocorrer a desconsideração:  
1) que os bens da pessoa jurídica sejam insuficientes para o pagamento 

da dívida; 
2) haja comprovação de fraude ou de abuso de direito, caracterizado 

pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Trata-se da teoria 
contemplada no art. 50 do CC. 

Por sua vez, a teoria objetiva (teoria menor) declina que a 
personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando a pessoa jurídica 
não tiver bens suficientes para o pagamento da dívida, ou seja, quando, de 
qualquer forma, a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao 
ressarcimento dos prejuízos causados ao credor. Nas palavras de Humberto 
Dalla Bernardina de Pinho e Marina Silva Fonseca (2016, p. 1154): 

 
(...) a teoria menor tem a insuficiência patrimonial da sociedade 
como pressuposto bastante à desconsideração da personalidade 
jurídica, prescindindo-se da verificação de qualquer conduta 
abusiva ou fraudulenta dos sócios. Visa-se, precipuamente, à 
redistribuição dos riscos empresariais, sendo os sócios 
preferencialmente onerados em relação aos terceiros credores da 
sociedade. Tal construção adquire relevo diante de bens jurídicos 
reputados prioritários face à observância do regime jurídico 
personificatório, ou diante de relações marcadas pelo 
desiquilíbrio entre as partes, em que desprovido o polo 
vulnerável de poder econômico de negociação ou remuneração 
pelos riscos incorridos.  

 
Essa teoria vem expressamente prevista no art. 28, § 5º, do CDC. Na 

seara trabalhista, prevalece o entendimento de que se aplica a teoria 
objetiva/menor, incidindo referido dispositivo do Código de Defesa do 
Consumidor. Isso se justifica porque o CDC e a CLT são normas tuitivas que 
buscam resguardar o direito do hipossuficiente, sendo, pois, compatíveis. 
Ademais, impõe-se a aplicação dessa teoria ante a dificuldade de 
demonstração de fraude e do abuso de direito dos sócios, bem como pelo 
caráter alimentar das verbas postuladas em juízo (SCHIAVI, 2016, p. 1078; 
PINHO, 2016, p. 1156).  

Aliás, nas ações coletivas na seara trabalhista aplica-se a teoria menor, 
podendo-se ainda invocar o art. 4º da Lei 9.605/98 naquelas destinadas a 
preservar o meio ambiente. 
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A teoria menor, no entanto, não alcança as ações que não derivem da 
relação de emprego (LEITE, 2016, p. 587), caso em que se adotarão os 
pressupostos do art. 50 do CC/02, pois se trata de regra de direito material.  

Vê-se, portanto, que sob o aspecto material, já existiam e 
continuam existindo regras acerca dos requisitos para reconhecer a 
desconsideração da personalidade jurídica. Não havia, porém, regras 
processuais sobre a forma de atingir o patrimônio do sócio. É nesse 
contexto que surge o incidente de desconsideração da personalidade, 
como um mecanismo processual adequado para atingir os bens dos 
sócios, respaldado no princípio do contraditório substancial e, 
consequentemente, no  devido processo legal. 

Antes de adentrarmos o aspecto processual do incidente, no 
entanto, é preciso ficar claro: o Novo CPC e a CLT somente tratam de 
procedimento e não de requisitos para caracterização da desconsideração, 
que é regra de direito material. Tanto é assim que o art. 133, § 1º, do NCPC 
é enfático: “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 
observará os pressupostos previstos em lei”. Nesse sentido, leciona 
Alexandre Freitas Câmara (2016, p. 455): 

 
É que os pressupostos da desconsideração da personalidade 
devem ser estabelecidos pelo Direito material, e não pelo Direito 
Processual, cabendo a este, tão somente, regular o procedimento 
necessário para que se possa verificar – após amplo contraditório 
– se é ou não o caso de desconsiderar-se a personalidade jurídica, 
tendo-a por ineficaz. 
Repita-se, assim, o fato de que os diversos ramos do Direito 
Material estabelecem requisitos distintos para que se 
desconsidere a personalidade jurídica, cabendo verificar, em 
cada caso concreto, qual o ramo do Direito Material que rege a 
causa. 
Assim é, por exemplo, que nas causas que versem sobre relações 
de consumo incidirá o disposto no art. 28 do CDC (...).  
Nas causas regidas pelo Direito Ambiental, de outro lado, 
incidirá a norma extraída do art. 4º da Lei 9.605/1988, por força 
do qual ‘[p]oderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre 
que de sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de 
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente’. Significa isto 
dizer que nos processo que versem sobre matéria ambiental o 
único requisito para a desconsideração da personalidade jurídica 
é que a sociedade não tenha patrimônio suficiente para assegurar 
a reparação do dano ambiental que tenha causado, permitida, 
assim, a extensão da responsabilidade patrimonial ao sócio ( ou 
vice-versa, no caso de desconsideração inversa), pouco 
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importando se houve dolo, culpa, fraude, má-fé ou qualquer 
outra forma de se qualificar a intenção de quem praticou o ato 
poluidor. 
O mesmo poderia ser dito a respeito de causas diversas, como as 
trabalhistas ou aquelas em que se discute matéria tributária, 
entre muitas outras. Mas o quanto até aqui se se disse é suficiente 
para demonstrar o que se sustenta: os requisitos da 
desconsideração variarão conforme a natureza da causa, 
devendo ser apurados nos termos da legislação própria. Ao 
Código de Processo Civil incumbe, tão somente, regular o 
procedimento do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica (o qual será sempre o mesmo, qualquer que seja a 
natureza da relação jurídica de direito substancial deduzida em 
juízo). 

  
No mesmo caminho, Daniel Assumpção Neves (2016, p. 308), "(...) os 

pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica são tema de 
direito material e dessa forma devem ser tratados pelo Código de Processo 
Civil." 

Os pressupostos para a desconsideração são, portanto, estabelecidos 
pelos diplomas legislativos de direito material, de modo que, nas ações 
oriundas da relação de emprego, continua a ser aplicado o art. 28, § 5º, do 
CDC (teoria menor). 

 
 

 4.4. Desconsideração inversa da personalidade jurídica 
 

A desconsideração inversa da personalidade jurídica consiste em 
atingir o patrimônio da sociedade em decorrência de dívidas do sócio, 
evitando que os sócios desviem seus bens para a sociedade como forma de 
evitar a execução de dívidas particulares.  

Diante da clareza do voto da Min. Nancy Andrighi no REsp nº 948.117 
sobre o tema, cabe reproduzir um trecho: 

 

De início, impende ressaltar que a desconsideração inversa da 
personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da 
autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do 
que ocorre na desconsideração da personalidade jurídica 
propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, 
de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do 
sócio.  
Conquanto a consequência de sua aplicação seja inversa, sua 
razão de ser é a mesma da desconsideração da personalidade 
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jurídica propriamente dita: combater a utilização indevida do 
ente societário por seus sócios. Em sua forma inversa, mostra-se 
como um instrumento hábil para combater a prática de 
transferência de bens para a pessoa jurídica sobre o qual o 
devedor detém controle, evitando com isso a excussão de seu 
patrimônio pessoal. 

 
 

Curiosamente a desconsideração inversa não possui regramento no 
direito material, sendo construção jurisprudencial e doutrinária. De 
qualquer maneira, o  Novo CPC já antecipou e buscou respaldar o 
procedimento para a incidência dessa teoria, declinando no art. 133, § 2º que 
se aplica o disposto no capítulo do incidente de desconsideração “à hipótese 
de desconsideração inversa da personalidade jurídica”.  

No processo do trabalho, ela é facilmente identificada na hipótese de 
empregador doméstico. Alguns julgados têm utilizado essa modalidade de 
desconsideração quando, inicialmente, se desconsidera a personalidade 
jurídica alcançando o sócio que não possui bens, buscando-se, em seguida, 
bens em outras empresas que o sócio tem participação societária. 

 

Exemplo: Empresa A é condenada não tendo patrimônio para 
realizar o pagamento da condenação trabalhista. Desconsidera-se 
a personalidade jurídica da empresa A, incluindo no polo da 
execução o sócio B, o qual não possui patrimônio. Em seguida, 
verifica que o sócio B também é sócio da empresa C, 
desconsiderando a personalidade do sócio B para atingir a 
empresa C. 

 
 
5. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA 

 
Como visto, o ordenamento já previa a desconsideração da 

personalidade jurídica, porém não existia um procedimento estabelecido 
para sua incidência, de modo que o Novo CPC incumbiu-se de tratar de seus 
aspectos processuais, dando origem ao incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica. 
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 5.1. Procedimento previsto no NCPC 
O Novo CPC passa a prever o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, nos arts. 133 a 137, disciplinando-o como 
modalidade de intervenção de terceiros. 

 
Trata-se, na verdade, de um incidente processual que provoca 
uma intervenção forçada de terceiro (já que alguém estranho ao 
processo – o sócio ou a sociedade, conforme o caso -, será citado e 
passará a ser parte no processo, ao menos até que seja resolvido o 
incidente). Caso se decida por não ser caso de desconsideração, 
aquele que foi citado por força do incidente será excluído do 
processo, encerrando-se assim sua participação. De outro lado, 
caso se decida pela desconsideração, o sujeito que ingressou no 
processo passará a ocupar a posição de demandado, em 
litisconsórcio com o demandado original (CÂMARA, 2016, p. 
453). 

 
Tem, portanto, natureza de incidente processual, prescindindo de ação 

própria para provocar a desconsideração da personalidade jurídica. 
O caput do art. 133 determina que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério 
Público, quando lhe couber intervir no processo.  

O incidente pode ser instaurado em quaisquer fases do processo, seja 
de conhecimento, seja de execução, inclusive em processos que tramitem 
perante os tribunais, em grau de recurso ou mesmo nos casos de 
competência originária (NCPC, arts. 134, caput,e 136, parágrafo único). Não 
há, portanto, prazo decadencial, sendo um direito potestativo (NEVES, 2016, 
p. 309). De qualquer maneira, a instauração do incidente é obrigatória para 
que o patrimônio dos sócios ou da sociedade (na desconsideração inversa) 
responda pela execução (NCPC, art. 795, § 4º). 

O requerimento da desconsideração será dirigido ao sócio ou, quando 
for o caso de desconsideração inversa, à pessoa jurídica, apresentando sua 
fundamentação (pressupostos legais descritos no direito material que 
autorizam sua intervenção) e o pedido (desconsideração da personalidade 
jurídica). 

O juiz analisará o postulado superficialmente, podendo indeferir 
liminarmente a instauração. Quando a desconsideração da personalidade 
jurídica for requerida na petição inicial não haverá a necessidade de 
instauração do incidente, uma vez que os sócios já serão citados 
originariamente (litisconsórcio passivo), havendo pedido expresso em 
relação a eles. Nessa hipótese, há cumulação objetiva e subjetiva. De 
qualquer modo, não basta simplesmente incluir o sócio no polo da demanda, 



69

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

devendo ser apresentada a causa de pedir capaz de viabilizar a 
desconsideração.   

Nos termos do art. 134, § 1º, do NCPC, a instauração do incidente deve 
ser imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas, 
especialmente acerca do nome do requerido. As anotações possuem como 
finalidade dar publicidade a terceiros de que os bens do requerido (sócio ou 
sociedade, na desconsideração inversa) poderão ser atingidos pela execução, 
viabilizando a declaração de fraudes à execução (NCPC, art. 137). 

A instauração do incidente possui como efeito a suspensão do 
processo (NCPC, art. 134, § 3º). Trata-se, na verdade, de suspensão 
imprópria, pois:  

 
Se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
implicasse mesmo a suspensão do processo, ter-se-ia um 
paradoxo: o processo ficaria suspenso até a resolução do 
incidente mas, de outro lado, não se poderia resolver o incidente 
porque o processo estaria suspenso (CÂMARA, 2016, p. 458-459).  

 
Dessa forma, há apenas a vedação temporária da prática de atos que 

não se relacionem diretamente com o incidente, com exceção de atos 
urgentes.  

Após a instauração do incidente, além da necessidade de comunicação 
ao distribuidor para as anotações devidas e da suspensão do processo, o 
sócio ou a pessoa jurídica (desconsideração inversa) será citado para 
manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Trata-se de 
contraditório prévio, o que não afasta excepcionalmente o contraditório 
diferido, quando presentes os requisitos para a concessão da tutela 
provisória. 

Caso a defesa não seja apresentada no prazo assinalado pelo art. 135 
do NCPC, haverá a caracterização da revelia, com a consequente presunção 
de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (NCPC, art. 344).  

Por outro lado, sendo apresentada a manifestação do requerido, se 
necessário, será iniciada a fase instrutória do incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica, com a apresentação de provas referentes aos fatos 
controversos, podendo ser produzidos todos os meios legais ou moralmente 
legítimos de prova (NCPC, art. 369), já que a decisão do incidente será 
baseada em cognição exauriente (CÂMARA, 2016, p. 462). 

Concluída a instrução o incidente será resolvido por decisão 
interlocutória (NCPC, art. 136), de modo que, no processo civil, o incidente 
poderá ser impugnado mediante agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015, 
IV). Nos casos em que o incidente for instaurado originariamente no 
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tribunal, caberá ao relator decidi-lo (NCPC, art. 932, VI), admitindo-se da 
decisão monocrática do relator agravo interno (NCPC, art. 136, parágrafo 
único).  

Conquanto se trate de decisão interlocutória, não havendo 
impugnação, ela produzirá coisa julgada material, sendo, impugnável 
apenas por meio de ação rescisória, desde que presente alguma das situações 
elencadas no art. 966 do NCPC.  

Após acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 
incidirá o art. 790, VII, do NCPC, o qual permite a execução dos bens dos 
sócios ou da sociedade (na desconsideração inversa), uma vez que a 
responsabilidade patrimonial é estendida a eles.  

Com a atribuição da responsabilidade patrimonial aos sócios ou da 
sociedade na desconsideração inversa, a alienação ou a oneração de bens, 
havida em fraude à execução, será ineficaz em relação ao requerente (NCPC, 
art. 137).  

Quanto ao termo inicial da fraude à execução, aparentemente, os arts. 
137 e 792, § 3º, do NCPC são contraditórios. No entanto, o art. 137 apenas 
dispõe que poderá existir fraude à execução se for acolhido o incidente de 
desconsideração, já que, não sendo acolhido, não há falar em fraude. Não 
versa, portanto, sobre o termo inicial da fraude. Por sua vez, o art. 792, § 3º, 
do NCPC disciplina o termo inicial da fraude à execução, estabelecendo que, 
“nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à 
execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se 
pretende desconsiderar”.  

A interpretação literal deste dispositivo leva-nos à conclusão de que o 
termo inicial deve ser considerado em relação ao executado originário, pois é 
dele que se pretendeu desconsiderar a personalidade. Contudo, uma 
interpretação lógica impõe-nos entender que haverá fraude à execução para 
as alienações ou onerações de bens ocorridas depois da citação do sócio no 
incidente ou da sociedade no caso de desconsideração inversa. 

Cumpre consignar, por fim, que o incidente de desconsideração é 
aplicável inclusive nos processos de competência dos juizados especiais, por 
força do art. 1.062 do NCPC.  

 
6. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA NO PROCESSO DO TRABALHO  
 6.1. Aplicabilidade 

Como visto, o ordenamento previa os requisitos para a 
desconsideração da personalidade jurídica, sem estabelecer um 
procedimento para tanto. 
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Nesse contexto, inicialmente, buscou-se “construir” um procedimento 
no processo do trabalho nos artigos 78 e 79 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, os quais 
declinavam que: 

 

Art. 78. Ao aplicar a teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica, por meio de decisão fundamentada, cumpre ao juiz que 
preside a execução trabalhista adotar as seguintes providências: 
I - determinar a reautuação do processo, a fim de fazer constar 
dos registros informatizados e da capa dos autos o nome da 
pessoa física que responderá pelo débito trabalhista; 
II - comunicar imediatamente ao setor responsável pela 
expedição de certidões na Justiça do Trabalho a inclusão do sócio 
no polo passivo da execução, para inscrição no cadastro das 
pessoas com reclamações ou execuções trabalhistas em curso; 
III - determinar a citação do sócio para que, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, indique bens da sociedade (art. 795 do 
CPC) ou, não os havendo, garanta a execução, sob pena de 
penhora, com o fim de habilitá-lo à via dos embargos à execução 
para imprimir, inclusive, discussão sobre a existência da sua 
responsabilidade executiva secundária.  
Art. 79. Comprovada a inexistência de responsabilidade 
patrimonial do sócio por dívida da sociedade, mediante decisão 
transitada em julgado, o juiz que preside a execução determinará 
ao setor competente, imediatamente, o cancelamento da inscrição 
no cadastro das pessoas com reclamações ou execuções 
trabalhistas em curso.   

 
Referidos dispositivos foram revogados pelo Ato nº 5 da Corregedoria 

Geral da Justiça do Trabalho, em razão do advento do art. 6º, da Instrução 
Normativa nº 39/2016 do TST, que disciplinava a aplicação do incidente de 
desconsideração da personalidade previsto nos arts. 133 a 137 do NCPC.  

Com o advento da Lei nº 13.467/17, o tema passa a ser tratado 
expressamente no art. 855-A da CLT, não havendo mais discussões sobre sua 
incidência no direito processual do trabalho.  

De qualquer maneira, o art. 855-A da CLT não autoriza a aplicação 
genérica e integral do procedimento previsto no Novo CPC, vez que, sendo 
o direito processual do trabalho ramo autônomo, a introdução de normas do 
procedimento comum devem ser temperadas, a fim de manter sua 
identidade (CLT, art. 769; NCPC, art. 15; TST-IN nº 39/29016, art. 1º). 

Nesse contexto, a compatibilização e o procedimento do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho passam 
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por uma análise detida do iter procedimental e do referida artigo celetista, o 
que verificaremos nos próximos tópicos.   

 
 6.2. Legitimidade no incidente 
  6.2.1. Legitimidade ativa (Iniciativa)  
 

O art. 133 do Novo CPC restringe a iniciativa do incidente ao pedido 
da parte e do Ministério Público.  

No direito processual do trabalho, o C. TST, no caput do art. 6º da IN 
nº 39/2016, permite que o incidente poderá, na fase de execução, ser 
instaurado de ofício pelo Juiz do Trabalho. A adaptação realizada pelo C. 
TST decorreu especialmente do princípio inquisitivo aplicado na fase 
executiva trabalhista, previsto na antiga redação do art. 878 da CLT, o qual 
previa que “a execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou 
ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal competente, nos 
termos do artigo anterior”. 

Dessa forma, como o juiz podia o mais, que era iniciar a execução, 
poderia o menos, que era a instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica. Portanto, na fase de execução trabalhista não era 
necessária a instauração de incidente a pedido da parte ou do Ministério 
Público do Trabalho, podendo o incidente da desconsideração da 
personalidade jurídica ser instaurado, de ofício, pelo Juiz do Trabalho. 

Com o advento da Lei nº 13.467/17, o art. 878 da CLT foi radicalmente 
alterado, passando a estabelecer que “a execução será promovida pelas 
partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do 
Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por 
advogado”. 

Em análise puramente gramatical do referido dispositivo, retira-se a 
possibilidade de o juiz ex officio iniciar a execução, salvo na hipótese de jus 
postulandi que continua a ser autorizado. Aparentemente, em razão dessa 
restrição, o legislador não previu no caput do art. 855-A da CLT a 
possibilidade de o incidente ser instaurado de ofício, tal como previa o art. 6º 
da IN nº 39 do TST. 

Essa restrição, no entanto, contraria o disposto nos arts. 114, VIII, da 
CF e 876, parágrafo único, da CLT, que autorizam a execução de ofício das 
contribuições sociais.  

É que os créditos dos trabalhadores tem preferência legal aos 
tributários (CTN, art. 186), não permitindo a concessão de privilégios destes 
em detrimentos daqueles. Aliás, se o juiz pode executar de ofício o acessório 
(contribuições sociais), evidentemente poderá executar o principal (créditos 
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dos trabalhadores) (PINHEIRO, 2017, p. 38).5No mesmo sentido, o 
Enunciado nº 113 da 2ª Jornada de direito material e processual do trabalho: 

 
Enunciado nº 113 - Execução de ofício e art. 878 da CLT 
Em razão das garantias constitucionais da efetividade (CF, art. 5º, 
XXXV), da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e 
em face da determinação constitucional da execução de ofício das 
contribuições previdenciárias, parcelas estas acessórias das 
obrigações trabalhistas (CF, art. 114, VIII), o art. 878 da CLT deve 
ser interpretado conforme a constituição, de modo a permitir a 
execução de ofício dos créditos trabalhistas, ainda que a parte 
esteja assistida por advogado. 

 

Ademais, a exigência de requerimento da parte descrita no art. 133 do 
CPC decorre do próprio art. 50 do CC, que versa sobre a teoria subjetiva. No 
entanto, como dito, na seara trabalhista não se aplica o art. 50 do CC,6 mas o 
art. 28, § 5º, do CDC, que trata da teoria objetiva e em nenhum momento 
exige requerimento da parte.7 

Desse modo, pensamos que continua sendo admitida a instauração de 
ofício do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de 
execução. Pensar de forma diferente é violar os princípios da isonomia, da 
duração razoável do processo e especialmente o valor social do trabalho e a 
dignidade da pessoa (CF/88, art. 1º, III e IV). 

 
  6.2.1.1. Legitimidade do Ministério Público do Trabalho 

O Ministério Público do Trabalho terá legitimidade para a instauração 
do incidente em duas hipóteses distintas:  

a) quando for parte no processo;  
b) nas hipóteses em que deve participar obrigatoriamente do processo 

e nos casos em que o interesse público permitir sua participação nos autos. 
No primeiro caso, é importante definir o conceito de parte. 

5 Nesse sentido (PINHEIRO, 2017, p. 38). 
6 CC, art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando 
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. (Grifo nosso) 
7 CDC, art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento 
do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação 
dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
(...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
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Trata-se de conceito antigo que não encontra pacificação doutrinária. 
Chiovenda entendia ser parte o sujeito que pede ou contra quem se pede a 
tutela jurisdicional, enquanto para Liebman, conceituando-a de forma mais 
ampla, é aquela que participa da relação processual em contraditório, 
defendendo interesse próprio ou alheio, sendo sujeita de posições jurídicas 
ativas e passivas (faculdades, ônus, poderes, deveres, estado de sujeição) 
(NEVES, 2016, p. 91). 

Parcela da doutrina busca adequar os dois conceitos, instituindo como 
parte da demanda a definição de Chiovenda, e partes do processo, a 
defendida por Liebman (CÂMARA, 2008, p. 142-143). 

Entendemos ser adequado o conceito mais amplo de parte, de modo 
que parte é aquele que participa da relação processual em contraditório, 
sendo titular de situações jurídicas processuais ativas e passivas, 
independentemente de fazer pedido ou contra ele for pedido algo. 

Assim, o Ministério Público, quando adentra o processo como fiscal da 
ordem jurídica, adquire a condição de parte, servindo a diferenciação de 
órgão agente ou interveniente apenas para legitimar o ingresso do parquet 
no processo. Em outros termos, antes de o Ministério Público ser incluído no 
processo permite-se a diferenciação entre fiscal da ordem jurídica e órgão 
agente, mas, após sua inclusão, passa a ser considerado parte. 

Nos dizeres do doutrinador Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 436-
437): 

 

São diversas as posições assumidas pelos agentes do Ministério 
Público mas, qualquer que seja a figura processual em cada caso, 
parte ele sempre será, invariavelmente. Como tal, desfruta de 
todas as situações ativas e passivas que constituem a trama da 
relação jurídica processual, estando pois dotado dos poderes e 
faculdades que toda a parte tem e sujeito de ônus e de deveres 
inerentes à condição de parte; a ele são oferecidas, como a todas 
as partes, as oportunidades integrantes do trinômio pedir-alegar-
provar, inerente à garantia constitucional do contraditório (...). O 
Parquet pede, alega e prova quer figure como mero fiscal da lei 
ou atue na defesa de interesses de alguma pessoa ou grupo. (...)  
O inc. I do art. 138 do Código de Processo Civil [1973] faz 
expressamente a distinção entre o Ministério Público atuando 
como parte e os casos em que ele não é parte – em óbvia alusão 
ao fiscal da lei. 
Essa distinção é todavia acientífica e choca-se com conceitos 
elementares do processo civil. Ser fiscal da lei não significa não 
ser parte, do mesmo modo que ser parte no processo não exclui 
que o Ministério Público possa sê-lo na condição de mero custos 
legis. (...) O custos legis, portanto, é parte. 
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Partindo desse conceito de parte, nota-se que, se o Ministério Público é 

autor da demanda ou se já participou da fase de conhecimento, na fase de 
execução será parte, podendo requerer a instauração do incidente. Agora, se 
ainda não participou da fase de conhecimento, somente poderá requerer o 
incidente nos processos em que deveria ter participado obrigatoriamente ou 
quando o interesse público permitir sua participação. 

 
  6.2.2. Legitimidade passiva  

A legitimidade passiva no incidente é de todos os sócios integrantes do 
corpo societário, permanecendo a sociedade como executada. Noutras 
palavras, na execução haverá ampliação subjetiva e não sucessão processual. 

 

(...) em sede de teoria menor/desconsideração mínima, a 
responsabilização dos sócios não tem lastro em conduta abusiva 
pessoalmente imputável, mas sim por ser entender ‘que a 
posição do sócio implica uma obrigação de garantia ou que a ela 
é inerente um risco profissional’. Logo, todos os membros do 
corpo societário a partir do momento em que configuraria a 
insuficiência patrimonial da pessoa jurídica (o que pode incluir 
ex-sócios ao tempo da desconsideração) são passíveis de 
integração ao polo passivo, na qualidade de responsáveis 
subsidiários da sociedade (a qual permanecerá como ré) (PINHO, 
2016, p. 1169). 

 
Tão logo seja instaurado o incidente, nos termos do art. 134, § 1º, do 

NCPC, deve ser imediatamente comunicada ao distribuidor para as 
anotações devidas, especialmente acerca do nome do requerido.  

 
 6.3. Suspensão do processo 

Nos termos do art. 855-A, § 2º, da CLT, “a instauração do incidente 
suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de 
natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015 (Código de Processo Civil)”.  

Observa-se que o referido dispositivo seguiu a disciplina apresentada 
pelo art. 134, § 3º, do NCPC, ou seja, entendeu que a instauração do 
incidente suspende o processo, com exceção dos casos em que a 
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria petição 
inicial  trabalhista, uma vez que nesses casos não há a necessidade de 
instauração do incidente. 
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Essa suspensão, a nosso ver, deve ser analisada de modo diferente na 
fase de conhecimento e na fase de execução. 

Na fase de conhecimento, aplica-se o art. 799 da CLT, que impede a 
instauração de incidentes que suspendam o trâmite processual, salvo as 
“exceções” de suspeição (inclua-se impedimento) ou incompetência (art. 
800). Nessa fase, serão admitidos inclusive atos processuais conjuntos que 
atinjam tanto o incidente como o processo principal, quando possível, como 
é o caso da instrução e da sentença, já que temos mera ampliação subjetiva e 
objetiva. 

Já no que tange à fase de execução, a ausência de suspensão significa 
negar a própria necessidade da instauração do incidente, uma vez que, 
enquanto o incidente estaria definindo a responsabilidade do sócio ou da 
sociedade (na desconsideração inversa), o processo continuaria para atingir 
seus bens, iniciando prazo para apresentação dos embargos à execução, 
recursos, fase de expropriação etc., tudo antes da decisão que acolherá ou 
não o incidente.  

Na fase executiva, portanto, por força do art. 855-A, § 2º, da CLT, 
haverá suspensão imprópria, porque suspende a execução, mas não, 
evidentemente, o próprio incidente.  

Entendemos, porém, que a suspensão da execução só deve ocorrer em 
atos relacionados ao sócio ou à sociedade (na desconsideração inversa). Digo 
isso porque nada obsta de o trabalhador, por exemplo, instaurar o incidente 
e buscar ao mesmo tempo bens do tomador de serviços (responsável 
subsidiário), como forma de imprimir celeridade e efetividade na execução, 
tal como previsto no Enunciado nº 7 da Jornada de Execução na Justiça do 
Trabalho, in verbis:  

 

Enunciado 7. EXECUÇÃO. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. 
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR 
PRINCIPAL. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. A falta de indicação 
de bens penhoráveis do devedor principal e o esgotamento, sem 
êxito, das providências de ofício nesse sentido, autorizam a 
imediata instauração da execução contra o devedor 
subsidiariamente corresponsável, sem prejuízo da simultânea 
desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal, 
prevalecendo entre as duas alternativas a que conferir maior 
efetividade à execução. 

 

Nesse caso, penso que a execução não será suspensa em relação ao 
tomador de serviços. Portanto, como regra, na fase de execução haverá 
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suspensão do processo principal, não obstante possa prosseguir em relação a 
outros sujeitos não integrantes do polo passivo do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica. 

De qualquer maneira, havendo suspensão, ela se dará até a decisão 
que acolhe ou não o incidente, tendo em vista que, quando cabível, o recurso 
terá efeito meramente devolutivo (CLT, art. 899, caput).  

Cumpre destacar que, tratando-se de execução que já era definitiva, a 
interposição de recurso da decisão do incidente não tem o condão de 
convertê-la em provisória. Noutros termos, acabada a suspensão, a execução 
prossegue como definitiva perante o sócio ou a sociedade (na 
desconsideração inversa), ainda que em curso o julgamento de recurso8. 

Por fim, é importante descrever que, sendo o caso de requerimento da 
parte ou do Ministério Público, a instauração do incidente é considerada 
efetivada na prolação de decisão que o admite, e não no momento do 
requerimento (CÂMARA, 2016, p. 457). Esse entendimento decorre de 
interpretação do art. 134, § 4º, do NCPC, que exige que o requerimento do 
incidente demonstre o preenchimento dos pressupostos legais, constantes 
nos diplomas de direito material, para que a petição seja admitida pelo juízo. 
Dessa forma, após requerida a instauração do incidente, o juiz, por meio de 
cognição sumária, deverá observar se é provável a existência dos 
pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Em caso 
negativo, o juiz indeferirá o incidente liminarmente, razão pela qual ele não 
será nem mesmo considerado instaurado, obstando evidentemente a 
suspensão do processo (CÂMARA, 2016, p. 459). Em caso positivo, instaura-
se o procedimento provocando a suspensão.  

 
  

8 PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU 
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COMO 
DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DEFINITIVA EM PROVISÓRIA. 
PRECEDENTES. 1. A execução provisória pode converter-se em definitiva, bastando para isso que 
sobrevenha o trânsito em julgado da sentença. O oposto, todavia, não ocorre. A execução que inicia 
definitiva pode ser suspensa, por força dos embargos, mas não se transforma em provisória. Assim, 
pendente recurso da sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor, a execução prossegue 
como definitiva. 2. Havendo risco de irreversibilidade da execução definitiva, tornando inútil o eventual 
êxito do executado no julgamento final dos embargos, poderá o embargante, desde que satisfeitos os 
requisitos genéricos da antecipação de tutela (fumus boni juris e periculum in mora), socorrer-se de uma 
peculiar medida antecipatória, oferecida pelo art. 558 do CPC: a atribuição de efeito suspensivo ao 
recurso. O mesmo efeito é alcançável, com relação aos Recurso Especial e extraordinário, como "medida 
cautelar", nas mesmas hipóteses e pelos mesmos fundamentos. 3. Precedentes: EAg 480374/RS, 1ª Seção, 
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 09.05.2005 e RESP 658778/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 
01.08.2005. 4. Recurso Especial a que se dá provimento. (STJ; REsp 854.821; Proc. 2006/0118422-2; RS; 
Primeira Turma; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Julg. 17/08/2006; DJU 31/08/2006; Pág. 297).
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6.4.Tutela cautelar  
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica impõe como regra o contraditório prévio. Isso, porém, não obsta a 
concessão de tutela cautelar, quando presentes seus requisitos. Tanto é assim 
que o próprio art. 855-A, § 2º, da CLT, fez a ressalva de que a suspensão não 
atingirá a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar prevista no 
art. 301 do NCPC. 

É importante destacar que o CPC de 1973, nos arts. 798 e 799, 
determinava de forma expressa que o juiz poderia, além dos procedimentos 
cautelares previstos no Código (cautelares nominadas ou típicas), 
determinar outras medidas provisórias quando houvesse fundado receio de 
que uma parte, antes do julgamento da lide, causasse ao direito da outra 
lesão grave e de difícil reparação. Tratava-se do poder geral de cautela 
conferido ao juiz.  

O NCPC, além de eliminar o processo cautelar autônomo, extinguiu as 
cautelares nominadas ou típicas, elencando o art. 301, de forma 
exemplificativa, algumas formas de efetivação das tutelas de urgência de 
natureza cautelar. Diante do dispositivo, a doutrina entende que o poder 
geral de cautela foi mantido no NCPC.9 Dessa forma, o poder geral de 
cautela é definido por Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 471) 
como: 

(...) o generalizado poder estatal de evitar no caso concreto que o 
tempo necessário para a concessão da tutela definitiva gere a 
ineficácia dessa tutela. Essa amplitude da proteção jurisdicional 
no âmbito cautelar impõe que nenhuma restrição seja admitida 
no tocante ao direito concreto da parte em obter essa espécie de 
tutela quando demonstra os requisitos necessários previstos em 
lei. 

 
Assim, como forma de evitar que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica seja utilizado como meio para fraudar a execução 
pelos sócios ou sociedade (no caso da desconsideração inversa), é possível 
que o juiz, a requerimento ou de ofício e valendo-se de seu poder geral de 
cautela, em sede cautelar antes mesmo da citação, determine, por exemplo, o 
arresto de seus bens, evitando sua transferência e garantindo resultado útil 
do processo. Nesse sentido, o enunciado nº 116 da 2º Jornada de direito 
material e processual do trabalho: 

 

9 Nesse sentido: Enunciado nº 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: O poder geral de 
cautela está mantido no CPC. 
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Enunciado nº 116 - Tutelas de urgência de natureza cautelar no 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
A adoção do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica no processo do trabalho não exclui a possibilidade de 
deferimento de tutelas de urgência de natureza cautelar antes da 
citação do novo executado, inclusive de ofício, dentro do poder 
geral de cautela do magistrado. 

 

Cabe destacar que nesses casos o contraditório é postergado, por 
expressa opção legislativa (NCPC, art. 9º, I), não havendo prévia 
comunicação ao sócio executado. 

Com a utilização das referidas medidas cautelares, garante-se que, no 
futuro, caso haja o acolhimento da desconsideração da personalidade 
jurídica, o sócio ou a empresa responsável tenham bens suficientes para a 
satisfação do crédito exequendo, evitando-se que eles sejam alienados ou 
onerados em fraude à execução (CÂMARA, 2016, p. 465)10. 

Cumpre ressaltar que o art. 797 do CPC de 1973 admitia, em casos 
excepcionais, a concessão de ofício da tutela cautelar, o que não foi 
reproduzido no novo CPC. Em razão dessa omissão, parte da doutrina passa 
a exigir requerimento da parte, tendo em vista que, embora seja um 
mecanismo que busque garantir o resultado útil do processo e, portanto, de 
interesse público, há reflexos no direito material, além de provocar a 
responsabilidade objetiva da parte (MITIDIERO, 2016, p. 820; DIDIER JR., 
2016, p. 607). Para outros, é possível sua concessão de ofício em casos 
excepcionais para resguardar a justa composição do litígio, como se 
depreende das lições de Humberto Theodoro Jr (2015, p. 624): 

 
[...] somente quando houver situação de vulnerabilidade da parte 
e risco sério e evidente de comprometimento da efetividade da 
tutela jurisdicional, poder-se-á excepcionalmente, fugir do rigor 
do princípio dispositivo, tornando-se cabível a iniciativa do juiz 
para determinar medidas urgentes indispensáveis à realização da 
justa composição do litígio. 

 

No mesmo sentido, Daniel Assumpção Neves (2016, p. 437):  
 

Entendo que mesmo diante do eloquente silêncio da lei, é 
provável que o tradicional poder geral de cautela se transforme 
num poder geral de tutela de urgência, sendo admitida, ainda 

10 Nesse sentido. 
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que em caráter excepcional, a concessão de uma tutela cautelar 
ou antecipada de ofício. 

 

No processo do trabalho, pensamos que é possível a concessão de 
ofício da tutela cautelar, pois o próprio deferimento da cautelar no incidente 
pressupõe medida de risco sério e evidente ao comprometimento da 
efetividade da tutela jurisdicional.  

 
 

 6.5. Citação e defesa 
Instaurado o incidente, o art. 135 do NCPC indica que “o sócio ou a 

pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis 
no prazo de 15 (quinze) dias”.  

Trata-se de citação e não intimação, vez que busca integrá-los à relação 
processual (NCPC, art. 238), sendo esse o mecanismo adequado para tornar 
alguém sujeito do processo. 

No incidente instaurado na fase de execução, a citação será por oficial 
de justiça, tal como previsto no art. 880, § 2º, da CLT. Justifica-se a citação 
pessoal nesse caso, já que a decisão que acolhe o incidente simplesmente 
intimará o sócio ou a sociedade (na desconsideração inversa) para 
pagamento. Portanto, preserva-se a citação pessoal apenas para a 
integralização ao processo, e não mais para o pagamento.  

Cita-se para apresentar defesa nos autos, e não em audiência.  
A nosso juízo, o prazo para apresentação da defesa é de 5 dias e não 15 

dias, como no processo civil. Isso porque as modalidades de defesa na fase 
executiva trabalhista (embargos à execução, impugnação à decisão de 
liquidação, embargos de terceiro) observam o prazo de 5 dias (CLT, art. 884; 
NCPC, art. 674), o que deve ser acompanhado no incidente de 
desconsideração. Por força do princípio da celeridade, o mesmo prazo deve 
ser observado quando o incidente for instaurado na fase de conhecimento. 

A propósito, no processo do trabalho, desnecessário o requerimento 
das provas que pretende produzir, vez que se trata de diretrizes retiradas 
dos requisitos da petição inicial civil (NCPC, art. 319, VII), não exigidos para 
a reclamação trabalhista (CLT, art. 840, § 1º). 

Não sendo apresentada a defesa, haverá revelia e confissão quanto à 
matéria de fato.  

Por outro lado, caso seja apresentada, as matérias de defesa nas ações 
derivadas da relação de emprego são limitadas, pois, como já anunciado, 
haverá aplicação da teoria menor (objetiva). 
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Nesse contexto, com a demonstração de insolvência de bens da 
sociedade empresária, poderão os sócios, por exemplo, levantar como 
matérias de defesa o benefício de ordem descrito no art. 795, §§ 1º e 2º, do 
NCPC ou o fato de serem sócios retirantes (CLT, art. 10-A). Discutidas tais 
matérias no incidente, há preclusão quanto a elas caso não sejam 
impugnadas, vez que a decisão do incidente é suscetível de recurso11. 

Ressaltamos que não devem ser admitidas as alegações de inexistência 
de fraude ou de abuso de direito (desvio de finalidade ou confusão 
patrimonial), pois tais pressupostos apenas são exigidos na teoria maior ou 
subjetiva (CC, art. 50), não aplicável nas ações decorrentes da relação de 
emprego. Tais argumentos somente poderão ser conhecidos nas ações que 
não derivem da relação de emprego. 

 
 6.6. Instrução  

O art. 134, § 4º, do NCPC estabelece que “o requerimento deve 
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para 
desconsideração da personalidade jurídica”. 

Esse dispositivo não deve ser interpretado literalmente, mas de forma 
sistemática com o art. 136 do NCPC, que permite a instrução processual do 
incidente. 

Disso resulta que o requerente deverá apresentar elementos mínimos 
de que estão presentes os requisitos para a desconsideração da 
personalidade jurídica, admitindo sua comprovação durante a instrução 
processual. Noutras palavras, esse dispositivo não impõe a existência de 
prova pré-constituída para o trâmite do incidente, podendo o requerente, 
após anunciar os elementos mínimos, postular ao juiz que proceda a 
pesquisas por meio de convênios judiciais para demonstrar a insuficiência 
de bens da sociedade, bem como a imediata concessão de tutela cautelar. 

Por outro lado, não havendo indícios mínimos de insuficiência de bens 
(p.ex., decorrentes de outros processos), inicialmente deverão ser postuladas 
as providências judiciais quanto à existência de bens e, caso inexistentes, 
requerer a instauração do incidente ou ser instaurada de ofício. 

No que tange ao ônus da prova dos pressupostos para o acolhimento 
da desconsideração, parte da doutrina entende que, sendo colocada sob o 
encargo do exequente trabalhista, cria-se um ônus excessivo para a parte 
hipossuficiente. Dessa forma, o ônus da prova deverá ser sempre do sócio ou 
da sociedade atingida, e não do exequente. 

11 Inclusive na fase de conhecimento, já que deverá ser impugnada por meio de recurso ordinário no 
momento da decisão final.
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Como somos adeptos de que nas ações decorrentes da relação de 
emprego os pressupostos a serem demonstrados são os descritos no art. 28, § 
5º, do CDC (teoria menor ou objetiva), ou seja, basta a constatação de que a 
pessoa jurídica cuja personalidade se pretende desconsiderar não possui 
bens suficientes para o pagamento da dívida, pensamos que não se atribui 
ao credor trabalhista um excessivo ônus probatório.  

Nada obsta, porém, que, se necessário, no caso concreto seja invocada 
a teoria dinâmica do ônus da prova, quando preenchidos os requisitos do 
art. 818, § 1º, da CLT. 

De qualquer maneira, ante a incidência da teoria menor (objetiva) nas 
ações decorrentes da relação de emprego, em regra, não haverá necessidade 
de dilação probatória, podendo o incidente ser julgado imediatamente após 
a apresentação de defesa do sócio ou da sociedade (na desconsideração 
inversa), nos termos do art. 355, I, do NCPC.  

Sendo acolhido o incidente na fase de execução, o juiz intimará12 o 
sócio ou a sociedade (na desconsideração inversa) para pagar ou nomear 
bens à penhora no prazo de 48 horas (CLT, art. 880). 

Realizada a penhora, como o sócio já é considerado integrante do polo 
passivo da execução, a apresentação da defesa dos atos posteriores à 
desconsideração deverá ser realizada por meio dos embargos à execução 
(NCPC, art. 914 e seguintes). Os embargos de terceiro ficam restritos aos 
sócios que não tiverem feito parte do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica (NCPC, art. 674, § 2º, III). 

 
 6.7. Impugnação da decisão 

Acolhendo ou rejeitando o incidente de desconsideração, passa a ter 
relevância se a decisão é impugnável imediatamente. 

Nesse contexto, o § 1º do art. 855-A da CLT declinou o que segue: 
 

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:  
I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma 
do § 1º, do art. 893 desta Consolidação; 
II – na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo; 
III – cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente 
instaurado originariamente no tribunal. 

 

12 Intimar e não citar, vez que o sócio já está integrado na fase executiva. 
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Dessa forma, possuindo natureza de decisão interlocutória, a decisão, 
se proferida no processo de conhecimento, não será impugnável de 
imediato, por força do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões 
interlocutórias (CLT, art. 893, § 1º). Inaplicável, portanto, o art. 1.015, IV, do 
NCPC, de modo que sua impugnação ocorrerá no momento da decisão final, 
cabendo naturalmente o recurso ordinário e posteriormente, se for o caso, o 
recurso de revista. 

Já nos casos em que o incidente for instaurado originariamente no 
Tribunal, seu julgamento será feito pelo relator (NCPC, art. 932, V). Com 
efeito, sabendo-se que a decisão colegiada é da índole dos tribunais, o 
relator, quando atua de forma monocrática, age por delegação do órgão 
colegiado, razão pela qual sua decisão submete-se ao agravo interno (NCPC, 
art. 1.021).  

No tocante à impugnação das decisões proferidas na fase de execução, 
cumpre fazer uma análise mais aprofundada sobre o tema, especialmente 
em relação ao depósito recursal.  

 
 6.7.1. Agravo de petição e depósito recursal 

O agravo de petição está previsto no art. 897, “a”, da CLT, que 
estabelece," Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: a) de petição, 
das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções (...)" 

Pela interpretação literal desse dispositivo, verifica-se que o agravo de 
petição é cabível das decisões na fase de execução. A generalidade desse 
dispositivo provoca dúvida na doutrina e na jurisprudência acerca do 
alcance proposto pela norma. Noutras palavras, quais decisões são 
impugnáveis pelo agravo de petição? 

É sabido que o juiz profere despachos, decisões interlocutórias e 
sentenças. 

Os despachos são irrecorríveis (NCPC, art. 1.001), seja na fase de 
conhecimento seja na fase de execução. 

Por outro lado, as sentenças terminativas ou definitivas, por 
resolverem o processo, com ou sem resolução do mérito, são recorríveis. Na 
fase de execução, o recurso adequado é o agravo de petição. Desse modo, as 
decisões proferidas nos embargos à execução, embargos de terceiros (desde 
que ajuizado na fase de execução13 e na impugnação à decisão de liquidação 
são recorríveis por meio do agravo de petição. O mesmo se diga da decisão 

13 Sendo ajuizado na fase de conhecimento caberá recurso ordinário. 
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que acolhe a exceção de pré-executividade extinguindo a execução14 e da 
decisão que acolhe a prescrição intercorrente15. 

A maior celeuma fica por conta das decisões interlocutórias, existindo 
três correntes acerca do tema. 

A primeira declina que o art. 893, § 1º, da CLT, que veda a 
recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, é aplicável na fase 
executiva, restringindo o cabimento do agravo de petição (MARTINS, 2012, 
p. 454-455). 

A segunda descreve que o princípio da irrecorribilidade imediata das 
decisões interlocutórias não se aplica na fase de execução, possibilitando a 
impugnação imediata de todas as decisões, pois o art. 897, “a”, da CLT não 
fez nenhuma restrição (MOURA, 2013, p. 1173). 

Por sua vez, a terceira admite a impugnação imediata quando a 
decisão impuser um obstáculo intransponível para a execução ou for capaz 
de, concretamente, produzir prejuízo grave e imediato a direito tido por 
incontestável (BEBBER, 2014, p. 310). 

De nossa parte pensamos que a terceira corrente está com a razão. 
Como regra, as decisões interlocutórias proferidas na execução não 

podem ser impugnadas, sob pena de inviabilizar o prosseguimento da 
execução. 

Pode ocorrer, contudo, de a decisão interlocutória criar obstáculo 
intransponível ao prosseguimento da execução, equiparando-se à sentença 
terminativa16, noutras palavras, quando se estiver diante de decisão 
interlocutória terminativa do feito. Esse é o caso da decisão que rejeita o 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por inviabilizar o 
prosseguimento da execução perante o sócio ou a sociedade (na 
desconsideração inversa). 

Do mesmo modo, pode acontecer de a decisão interlocutória produzir 
prejuízo iminente ao agravante, admitindo-se o agravo de petição para 
afastá-lo (MIESSA, 2015, p. 235). Parece-nos ter sido essa a posição adotada 

14 A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção é irrecorrível de imediato. 
15 CLT, art. 11-A. 
16 TST-RR-205200-90.1990.5.02.0028. 3ª Turma, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DJ 
28.9.12. “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. A potencial violação do art. 5º, LV, da 
Constituição Federal encoraja o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e 
provido. II – RECURSO DE REVISTA. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
CABIMENTO. AGRAVO DE PETIÇÃO. O disposto no art. 893, § 1º, da CLT há de ser interpretado em 
sintonia com a disciplina do art. 897, "a", do mesmo Texto, de forma a compreender-se que desafiarão 
agravo de petição as decisões proferidas em execução, quando, mesmo que excedentes às trilhas dos 
embargos à execução e da impugnação aos cálculos, criarem empecilhos ao regular desfecho do 
procedimento, abandonando, assim, a aparência interlocutória, para alcançar foros de definitividade. 
Recurso de revista conhecido e provido.”  
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pelo legislador no § 1º, inciso II, do art. 855-A da CLT para admitir o agravo 
de petição da decisão que acolhe o incidente. 

Acreditamos que essa posição, se bem interpretada, é eficiente apesar 
de permitir a imediata impugnação. 

É que as matérias discutidas no incidente, se não recorridas 
imediatamente, provocam a preclusão e, consequentemente, coisa julgada. 
Além disso, o agravo de petição terá efeito meramente devolutivo, não 
obstando o prosseguimento da execução definitiva perante o sócio. 
Ademais, existindo meio de impugnação eficaz a afastar o prejuízo do 
agravante, não há falar em cabimento do mandado de segurança e, 
consequentemente, a utilização do C. TST como instância ordinária. 

Assim, o agravo de petição no presente caso inviabiliza o cabimento 
do mandado de segurança, provoca preclusão e permite o prosseguimento 
imediato da execução definitiva perante o sócio. 

É interessante destacar que, prosseguindo a execução, da decisão dos 
embargos à execução também caberá agravo de petição, ficando o relator, 
que julgou ou julgará o agravo de petição do incidente, prevento para o 
agravo de petição dos embargos. 

Outro ponto digno de nota diz respeito à exigência de depósito 
recursal no referido agravo de petição. 

É sabido que o depósito recursal tem como finalidade a garantia de 
futura execução. Na fase de conhecimento, o depósito possui um teto 
máximo, que pode ser legal, ou o valor da condenação, nesse último caso 
quando inferior ao teto legal. 

Na fase de execução, por sua vez, não existe teto legal, de modo que 
deverá ser no valor integral da execução ou da majoração.  

Desse modo, como em regra o agravo de petição é posterior à penhora, 
que tem natureza de garantir a execução, ele somente será exigido se houver 
elevação do valor do débito, exigindo-se o depósito no valor total da 
majoração (Súmula 128, II, do TST). 

Diante dessa sistemática do depósito recursal no agravo de petição, a 
interposição desse recurso da decisão do incidente independe de garantia do 
juízo, como previsto no art. 855-A, § 1º, II, da CLT. Isso se justifica porque 
exigir o depósito recursal, no caso, equivaleria a uma espécie de “penhora 
antecipada” dos bens do sócio como forma de satisfazer o pressuposto 
recursal do preparo, já que, como dito, o depósito na hipótese deveria ser 
integral, pois como regra não haverá penhora nem mesmo parcial.  

De qualquer modo, tendo o agravo de petição efeito meramente 
devolutivo, não obsta a penhora dos bens do sócio ou da sociedade (na 
desconsideração inversa) na execução propriamente dita. 
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CONCLUSÃO 
O direito material já versava sobre a desconsideração da personalidade 

jurídica, mas nada previa acerca da forma de realizar processualmente tal 
desconsideração. Desse modo, o Novo Código de Processo Civil passou a 
abordar o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica nos arts. 133 a 137, o que foi atraído pela Lei nº 13.467/17, incluindo 
o art. 855-A na CLT.  

De qualquer modo, a aplicação das normas processuais referentes ao 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica previstas no NCPC 
não deve provocar nenhuma alteração acerca dos pressupostos de direito 
material que possibilitam a desconsideração, incidindo nas relações de 
emprego a teoria menor ou objetiva, disciplinada no art. 28, § 5º, do CDC.  

Dessa forma, no processo do trabalho, a desconsideração poderá 
ocorrer quando a pessoa jurídica não possuir bens suficientes para o 
pagamento da dívida. As mesmas regras são aplicadas à desconsideração 
inversa da personalidade jurídica. 

Partindo desse pressuposto (teoria objetiva), a nosso juízo, o 
procedimento previsto no NCPC para ser aplicado ao processo do trabalho 
deve sofrer as seguintes adaptações: 

1) legitimidade ativa (iniciativa): na fase de execução trabalhista 
é permitida a instauração, de ofício, pelo Juiz do Trabalho; 

2) suspensão do processo: na fase de conhecimento, em razão do 
disposto no art. 799 da CLT, a instauração do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica não deve provocar a 
suspensão do processo. Já no que tange à fase de execução, pensamos 
que a suspensão se faz necessária para evitar que os bens dos sócios 
ou da sociedade (na desconsideração inversa) sejam atingidos antes 
da decisão que acolhe a desconsideração da personalidade jurídica. 
De qualquer maneira, a suspensão da execução deve ocorrer tão 
somente aos atos relacionados ao sócio ou à sociedade (na 
desconsideração inversa), mas não em relação a outros sujeitos não 
integrantes do polo passivo do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica.  

Salientamos que, para evitar que o incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica seja utilizado como instrumento de fraude 
pelos sócios ou pela sociedade (na desconsideração inversa), é 
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possível que o juiz, de ofício (ou a requerimento) e valendo-se de seu 
poder geral de cautela, antes mesmo da citação, conceda medidas 
cautelares que evitem a transferência de bens e garantam o resultado 
útil do processo.  

3) prazo para defesa: diferentemente do NCPC que concede o 
prazo para apresentação de defesa de 15 dias (art. 135), no processo do 
trabalho, em consonância com os demais prazos concedidos para 
apresentação de defesa na fase executiva trabalhista e com o princípio 
da celeridade, deverá ser concedido o prazo de 5 dias. 

4) instrução processual: ante a incidência da teoria menor 
(objetiva) nas relações de emprego não haverá, como regra, 
necessidade de dilação probatória, podendo o incidente ser julgado 
imediatamente após a apresentação de defesa do sócio ou da 
sociedade (na desconsideração inversa).  

5) impugnação da decisão que acolher ou rejeitar o incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica (CLT, art. 855-A, § 1º):  

a) na fase de cognição não é cabível recurso de imediato, em 
razão do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões 
interlocutórias (art. 893, § 1º, da CLT;).  

b) na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo, inviabilizando o cabimento 
do mandado de segurança, provocando preclusão e admitindo o 
prosseguimento imediato da execução definitiva em face do sócio. 

c) nos casos em que o incidente for instaurado originariamente 
no Tribunal, a decisão monocrática submete-se ao agravo interno 
(NCPC, art. 1.021).  
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O DANO EXTRAPATRIMONIAL NA LEI N. 13.467/2007, DA REFORMA 
TRABALHISTA 

 
Enoque Ribeiro dos Santos1 

 
 

INTRODUÇÃO 
Não obstante o avanço do instituto do dano moral ou dano extra 

patrimonial no Direto do Trabalho no Brasil, tanto na doutrina, como na 
jurisprudência, com o alargamento dos casos de incidência privilegiando a 
dignidade da pessoa humana, que constitui o fundamento de validade do 
Estado Democrático de Direito, a novel Lei n. 13.467/2017, denominada 
Reforma Trabalhista, veio apresentar um novo regramento, nesta temática,a 
partir do art. 223-A,  que passaremos a analisar, de forma perfunctória, 
artigo a artigo, nas próximas linhas.  

Em primeiro plano, o legislador brasileiro passou a adotar a expressão 
dano extra patrimonial em substituição a dano moral, da mesma forma que 
este instituto é denominado em Portugal, na Itália e Alemanha, 
especialmente por ser de mais amplo espectro, abrangendo inclusive o dano 
estético.  

 
1. UM NOVO CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA 
REPARAÇÃO POR DANO MORAL INDIVIDUAL COM O ADVENTO 
DA LEI N. 13.467/2017 (NOVA CLT) 

 
Com o objetivo decolaborar com debate acadêmico, doutrinário e 

jurisprudencial quanto à determinação do quantum satis do dano moral 
individual, agora dano extrapatrimonial, pelo seu caráter subjetivo que 
conduz a maior dificuldade, com base em nossa experiência anterior,  
apresentamos aos aplicadores do Direito, em nosso livro2, uma reflexão 
quanto ao critério para fixação do valor da reparação, como consta da tabela 
abaixo. 

É cediço que a honra, dignidade, intimidade, vida privada de um ser 
humano não tem preço, que só as coisas têm preços, como já dizia Kant, pois 

1 Desembargador do Trabalho do TRT da 1ª. Região. Ex-Procurador do Trabalho do MPT (SP). Professor 
Associado da Faculdade de Direito da USP-SP. Mestre (UNESP), Doutor e Livre Docente em Direito do 
Trabalho pela Faculdade de Direito da USP.  Professor Convidado da Faculdade de Direito da 
Universidade Autônoma de Lisboa. 
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a pessoa é um ser único, insubstituível, feito à imagem e semelhança de 
Deus, daí sua dupla natureza jurídica, uma material e outra imaterial ou 
extra patrimonial.  

Porém, quando ocorre um vilipêndio a esta especial natureza do ser 
humano, que deveria ser indevassável, por ato ilícito ou abusivo por outrem 
e a devida reparação se faz necessária, havendo a movimentação da 
máquina judiciária neste sentido, não será permitido ao julgador deixar de 
se pronunciar a respeito (princípio do non liquet), na fixação da justa 
reparação. 

Portanto, é neste sentido que, em nome dos princípios mais elevados 
emanados da Constituição Federal de 1988, entre eles a isonomia, a 
segurança jurídica, bem como a previsibilidade das decisões judiciais, de 
modo a se evitar decisões colidentes, conflitantes ou contraditórias, 
consideramos de bom alvitre estabelecer critérios, de modo a parametrizar 
os valores das reparações por dano extra patrimonial, mas sempre deixando 
ao livre arbítrio do magistrado, para que,  dentro de seu juízo de 
ponderação,  fixe a justa indenização ao caso concreto que se lhe apresente.  

 
NOSSA SUGESTÃO LEIN.  13.467/2017 (NOVA CLT) 

a) Valor mínimo da reparação por 
dano moral individual: cinco vezes a 
remuneração mensal do empregado 
ou R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
sempre se considerando o maior 
entre esses dois parâmetros de 
aferição. 

I. ofensa de natureza leve, até três 
vezes o último salário contratual do 
ofendido, (art. 223-G, §1º, I); 

b) Valor médio da reparação por 
dano moral individual: dez vezes a 
remuneração mensal do empregado 
ou R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
considerando o maior entre esses 
dois parâmetros. 

II. ofensa de natureza média, até 
cinco vezes o último salário 
contratual do ofendido (art. 223-G, 
§1º, II); 

c) Valor máximo: em aberto, ao 
livre-arbítrio do magistrado e 
considerando a gravidade da ofensa, 
os danos morais e estéticos 
(cumulados) e as consequências da 
lesão. Por exemplo: se o ato ilícito 
ou abusivo do empregador levou à 

III. ofensa de natureza grave, até 
vinte vezes o último salário 
contratual do ofendido(art. 223-G, 
§1º, III); 
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perda parcial da audição, o valor 
deve ser fixado entre R$ 50.000,00 e 
R$ 70.000,00, e em perda total entre 
R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00, 
dependendo da situação econômica 
e financeira do ofensor. 
d) No evento de óbito do 
trabalhador, pelo caráter 
insubstituível da pessoa humana 
para sua família e por não existir 
dor mais profunda do que a perda 
de um ser querido, a indenização 
deve ser fixada no valor mínimo de 
R$ 300.000,00. 

IV. ofensa de natureza gravíssima, 
até cinquenta vezes o último salário 
contratual do ofendido (art. 223-G, 
§1º, IV); 

 § 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 (art. 
223-G, §2º); 

 § 3º. Na reincidência entre partes 
idênticas, o juízo poderá elevar ao 
dobro o valor da indenização (art. 
223-G, §3º); 

 

 
2 AS ALTERAÇÕES RELATIVAS AO DANO EXTRAPATRIMONIAL NA 
LEI N. 13.467/2017 

Com o advento da Lei n. 13.467/2017 (Nova CLT), passamos a 
comentar os novos dispositivos legais, como segue: 

 

TÍTULO II-A 
DO DANO EXTRA PATRIMONIAL 
Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza 
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os 
dispositivos deste Título. 
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O legislador inicia o regramento do instituto do dano não patrimonial, 
ou moral, limitando as hipóteses de incidência apenas às elencadas neste 
título, o que não se coaduna com a própria realidade dos fatos, haja vista a 
dinâmica da sociedade moderna.  A rigor, a norma acima se apresenta como 
numerusclausus, e não numerusapertus, como deveria ser. 

O Código Napoleônico de 1804, na França, considerado um dos mais 
avançados na época, caminhou na mesma vertente, ao considerar que seus 
artigos poderiam enquadrar todos os fatos sociais da época, ou seja, fazer a 
subsunção do fato à norma, fenômeno que ficou conhecido como dogma da 
completude do ordenamento jurídico civilista.  

Porém, o caminhar da sociedade veio mostrar, em pouco tempo após a 
sua promulgação que, enquanto a lei é petrificada, estática, os fatos sociais 
são dinâmicos e no evolver das relações humanas criam novos fatos e novas 
situações que passam a não ser albergadas pelo direito posto ou pré-
existente na norma cristalizada. 

Na sociedade reurbanizada, globalizada, consumerista, politizada e 
altamente cibernética em que vivemos,não há possibilidade de estancar ou 
de represar a ocorrência de um instituto tão amplo como o dano não 
patrimonial.  

Portanto, entendemos que uma legislação,por mais avançada e 
moderna que seja, não tem o condão de albergar todos os casos de incidência 
na contemporaneidade, como se extrai do dispositivo legal acima 
mencionado.  

Além disso, em sua evolução, a sublimidade e nobreza do instituto do 
dano extrapatrimonial, longe de levar à sua banalização, como muitos já 
quiseram fazer crer, cada nova hipótese de ocorrência ou novidade jurídica o 
enobrece, pois é produto do desenvolvimento do próprio espírito humano. 
Isto provém exatamente do fato de que o dano moral segue a mesma 
trajetória do ser humano, pois um é corolário do outro. 

Dentro deste contexto, entendemos que não há como limitar ou 
restringir a aplicação deste instituto do dano extrapatrimonial a apenas aos 
casos especificados neste estreito limite legal, como dispõe este novel artigo. 

 

Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou 
omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou 
jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. 

Este artigo além de trazer um conceito de dano moral limita sua 
ocorrência apenas aos titulares do direito material à reparação, o que refoge 
à realidade dos fatos. Muitas vezes os titulares do dano não patrimonial 
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ultrapassam a pessoa do trabalhador, para atingir seus familiares mais 
próximos, situação que não se confunde com o dano indireto ou por 
ricochete.  

Vejamos a situação de um pequeno núcleo familiar, constituído pelo 
trabalhador empregado, esposa e filhos, que vivem em situação de plena 
felicidade, saúde e estabilidade, partilhando tudo o que a natureza lhes pode 
proporcionar. A partir de uma doença profissional desencadeada no 
emprego ou um acidente de trabalho, por negligência do empregador, pode 
provocar uma completa desestruturação deste núcleo familiar.   

Neste caso, entendemos que o titular do direito à reparação pelo dano 
não patrimonial sofrido não é apenas o trabalhador, mas também o cônjuge 
e membros da família, pois todos, sem exceção, foram atingidos pelo núcleo 
do instituto, ou seja, pela dor e angústia espiritual, já que juntos 
compartilhavam dos momentos de felicidade.  

Como muitas vezes não será mais possível o retorno à situação 
anterior (status quo ante bellum), de forma equivalente à situação de não 
ocorrência do dano, ou o mais próximo possível dela, não restará outra 
opção a não ser o pagamento da indenização ou reparação à vítima e 
familiares próximos, conforme recomenda o princípio do restitutio in 
integrum. 

Para aprofundar ainda mais a análise deste caso hipotético, 
imaginemos que o trabalhador, em decorrência da doença profissional ou do 
acidente ficou impotente sexualmente.  Daí, configurada a culpa da empresa, 
teremos uma hipótese de dano sexual em face da privação da esposa a uma 
vida sexual normal, que ostentava anteriormente ao evento danoso, fato que, 
por se constituir em um direito da personalidade levará à extensão da 
reparação à pessoa da esposa.  

 
Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a 

autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os 
bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. 

Em uma análise preliminar, sem maiores pretensões, podemos 
perceber que vários direitos da personalidade que encarnam a configuração 
do dano extrapatrimonial não foram compreendidos neste artigo, entre os 
quais o direito à vida privada, à vida familiar sã, plena e feliz, à beleza, a 
qualidade de vida, etc, o que exigirá do magistrado, no caso concreto, à 
devida subsunção do fato real à norma legal. 

Vejamos os demais artigos da Lei da Reforma Trabalhista, no tópico: 
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Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o 
sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à 
pessoa jurídica. 

A novidade jurídica deste artigo está relacionada ao reconhecimento 
de que a pessoa jurídica também pode ser afetada pelo dano 
extrapatrimonial, porém, de forma tão somente objetiva, já que por se 
constituir uma abstração, a empresa não possui espírito.  

Como o núcleo basilar da responsabilidade subjetiva repousa no tripé 
dor, humilhação e angústia, a empresa ou pessoa jurídica não poderá ser 
acometida nesta vertente da responsabilidade civil.   

Com efeito, o acolhimento da admissibilidade do dano não 
patrimonial em relação à pessoa jurídica veio acolher o disposto na Súmula 
n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula n. 227 - A pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral”. 

Obviamente tal especificidade de dano moral só recairá sobre a pessoa 
do empregado ou de terceiro, que por ação ou omissão, culpa (negligência, 
imprudência ou imperícia) ou dolo, cometer ato ilícito e lesar a imagem ou 
reputação da empresa ou empregador no mercado em que opera.  

Se houver a judicialização da demanda empresarial, o Judiciário 
poderá condenar o ofensor a uma sanção pecuniária, por meio de 
pagamento de indenização, ou ainda em uma obrigação de fazer (retratação 
pública, publicação de anúncio em jornais ou revistas, ou prestação de 
serviços à comunidade). 

 
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que 

tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção 
da ação ou da omissão. 

Este artigo contempla a possibilidade de responsabilidade solidária ou 
subsidiária, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de 
forma que o partilhamento da indenização seja feita de forma equitativa 
entre os co-responsáveis pela lesão.  

Ressaltamos que a solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou 
do contrato. 

Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida 
cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do 
mesmo ato lesivo. 

§ 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, 
discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e 
das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. 

§ 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos os 
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lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos 
danos extrapatrimoniais. 

Verifica-se dos artigos retro mencionados, o acolhimento também da 
Súmula n. 37 do STJ, que assim dispõe: “Súmula 37 - São cumuláveis as 
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 

Desta forma, poderá haver a cumulação de danos patrimoniais (danos 
emergentes e lucros cessantes), com os danos extrapatrimoniais, decorrentes 
da indenização por dano moral ou dano estético, decorrentes do mesmo 
evento lesivo e ultrapassado o filtro do nexo causal entre o dano e a lesão.  

Ademais, a lei exige que o magistrado discrimine, caso a caso, os 
valores relativos a cada tipo de indenização ou reparação. 

Já o parágrafo 2º do presente artigo é até mesmo redundante, na 
medida em que os magistrados, no caso concreto, atuam neste sentido, ou 
seja, não há interferência da avaliação dos danos patrimoniais com os danos 
morais,pois possuem  natureza jurídica diversa, o que, por si só, enseja a 
cumulação dos respectivos pedidos.  

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: 
I. ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário 
contratual do ofendido;  
II. ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário 
contratual do ofendido;  
III. ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário 
contratual do ofendido;  
IV. ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último 
salário contratual do ofendido. 
§ 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. 
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§ 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar 
ao dobro o valor da indenização. 

 

Certamente este artigo trata da parte mais tormentosa para os 
aplicadores do direito, especialmente os magistrados que deverão fixar o 
quantum satis da indenização, nos termos do art. 944 do Código Civil 
Brasileiro: 

 
"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade 

da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”. 
O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar a 

gravidade do dano e a dimensão dos prejuízos sofridos, a capacidade 
patrimonial dos ofensores, o princípio da razoabilidade e o caráter 
pedagógico da medida (arts. 5º, V e X da CF/88 e arts. 12, 186, 187 e 944, do 
Código Civil Brasileiro). 

Sem dúvida que areparação pecuniária do dano moral deverá ser 
pautada pela força criativa da doutrina e da jurisprudência, devendo o 
magistrado, diante do caso concreto, considerar, em linhas objetivas, todos 
os detalhes e aspectos, às vezes colocando-se no lugar do lesante e do lesado, 
para fazer a subsunção do caso concreto à norma legal, postando-se muitas 
vezes como se psicólogo fosse, para fixar a indenização que se afigure mais 
justa no caso concreto. 

Embora o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula nº 281 tenha 
fixado o entendimento no sentido de que: "A indenização por dano moral 
não está sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa", cremos que o 
estabelecimento de critérios objetivos, como ora proposto pela Lei da 
Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017)  promoverá uma parametrização do 
valor da reparação aos magistrados e aplicadores do direito, bem como uma 
maior previsibilidade e segurança jurídica aos atores sociais.   

O problema que se afigura e que terá que ser aferido pelo magistrado 
no caso concreto é que a dignidade humana não é mensurável, não tem 
preço, possui um valor inestimável em face da natureza insubstituível e 
única da personalidade humana, que nada tem a ver com as funções ou 
atribuições que cada um exerce no dia a dia, seja na vida profissional ou 
privada, daí a imponderabilidade de se usar idênticos parâmetros para 
todos os indivíduos. Em outras palavras, colocar todos na mesma balança.  

Exemplo: um diretor de uma grande empresa, com remuneração 
elevada, certamente terá uma indenização muito superior a um operário que 
labora no chão de fábrica, com remuneração muito inferior.  Será que a 
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dignidade do diretor é superior axiologicamente à dignidade do operário? 
Em termos de indenização pela ocorrência do dano extrapatrimonial, o valor 
pecuniário da indenização do diretor se apresentará muito superior à do 
operário, ensejando uma situação de não equidade, como se a dignidade do 
operário fosse considerada de segunda linha. Mas este é apenas um dos 
inúmeros percalços que deverão ser solucionados pela doutrina e pela 
jurisprudência futura.  

Deste fato decorreu nossa reflexão no sentido de se estabelecer 
parâmetros de fixação do valor da reparação, em uma escala de valores, mas 
sempre deixando uma janela aberta ao magistrado, para em seu juízo de 
ponderação, fixar a justa indenização em cada caso concreto que se lhe fosse 
apresentado. 

  

CONCLUSÃO 
É de sabença comum que a honra, dignidade, intimidade, vida privada 

de um ser humano não tem preço, que só as coisas são monetizadas, como já 
dizia Kant, pois a pessoa é um ser único, insubstituível, feito à imagem e 
semelhança de Deus, daí sua dupla natureza ou duplo patrimônio, um de 
índole material e outro imaterial ou extrapatrimonial. 

Da mesma forma, podemos dizer que tanto o dano moral individual, 
como o dano moral coletivo ou transindividual (metaindividual) foram 
albergados, de forma definitiva, em nosso ordenamento jurídico, de forma 
que ocorrendo o ilícito, ou abusividade, e preenchidos os seus elementos 
caracterizados em juízo de ponderação, e não apenas de subsunção do fato à 
norma,a regra geral será pela procedência da justa e devida reparação. 

Sendo assim, ocorrendo um vilipêndio a esta especial natureza do ser 
humano, que deveria ser indevassável, por ato ilícito ou abusivo por outrem 
e a devida reparação se faz necessária, havendo a movimentação da 
máquina judiciária neste sentido, não será permitido ao julgador deixar de 
se pronunciar a respeito (princípio do non liquet), na fixação da justa 
reparação. 

Portanto, é neste sentido que em nome dos princípios mais elevados 
emanados da Constituição Federal de 1988, entre eles, a isonomia, a 
segurança jurídica, bem como a previsibilidade das decisões judiciais, de 
modo a se evitar decisões colidentes, conflitantes ou contraditórias 
consideramos de bom alvitre estabelecer critérios, de modo a parametrizar 
os valores das reparações por dano extra patrimonial, mas sempre deixando 
ao livre arbítrio do magistrado, para que,dentro de seu juízo de ponderação,  
fixe a justa e devida indenização ao caso concreto que se lhe apresente. 
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RESUMO 
O presente artigo aborda uma análise da repercussão prático-teórica a cerca da 
alteração da Consolidação das Leis do Trabalho através da Lei 13.467/2017 (Reforma 
trabalhista) no que se refere especificamente a criação, bem como a revogação, de 
institutos os quais funcionam como limitadores à construção jurisprudencial dos 
Tribunais Trabalhistas, assim como na sua atividade criativa. 
Palavras-Chave: Reforma trabalhista. Limitadores à construção jurisprudencial. 
Atividade criativa. 

 
ABSTRACT 
The present work deals with an analysis of the practical-theoretical repercussion of 
the amendment of the Consolidation of Labor Laws through Law 13467/2017 (Labor 
Reform) with regard specifically to the creation and revocation of institutes which 
function as limiting the jurisprudential construction of the Labor Courts, as well as 
in their creative activity. 
Keywords: Labor reform. Limiters to jurisprudential construction. Creative activity. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho constitui-se em um artigo científico o qual possui 

como tema central o estudo a cerca da criação de institutos limitadores à 
construção jurisprudencial incluídos na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) a partir da Lei 13.467/2017 - Reforma Trabalhista. 

Salienta-se que o mesmo foi estruturado de modo a estudar, 
primeiramente, o trâmite legislativo da Reforma Trabalhista, bem como 
noções doutrinárias propedêuticas relativas a conteúdos constitucionais e 
processuais a cerca da construção jurisprudencial, para então, adentrar nas 
modificações sofridas pela CLT no que diz respeito à temática central do 
presente trabalho. 
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Dentre as inovações trazidas pela Reforma Trabalhista, as razões 
motivadoras e os possíveis impactos práticos no que se refere à limitação do 
ativismo e criatividade jurisdicional consubstanciam-se como as causas de 
maior interesse na escolha da temática e em sua consequente pesquisa e 
elaboração deste artigo. 

Assim, através da utilização do método dedutivo por uso de processo 
comparativo e de estudos doutrinários e análises legislativas, em geral, o 
trabalho objetiva verificar as consequências prático-teóricas relativas às 
inovações trazidas pela Reforma Trabalhista no que se refere aos institutos 
que visam limitar a jurisprudência e, dessa forma, objetivamente, questionar 
sua aplicação, oferecer soluções e  servir de arcabouço jurídico. 

Pretende-se que a presente pesquisa colabore com a construção teórica 
a respeito dos institutos aqui tratados, com a finalidade de que a classe 
jurídica possa se basear tanto para servir de fonte de estudos 
contemporâneos quanto para se moldar, na prática, a tais inovações da 
maneira mais justa e que a não prejudique os jurisdicionados e, 
consequentemente, a sociedade como um todo. 

Destaca-se, por fim, que o tema aqui abordado, além de inovador, é de 
grande relevância jurídica e coletiva tendo em vista que as alterações 
promovem repercussões na função precípua do Judiciário de dizer o direito, 
bem como, de modo reflexo, para o jurisdicionado que terá como resultado 
desses institutos limitadores uma decisão judicial relativa à uma pretensão 
de índole social. 

 

1 HISTÓRICO DA REFORMA TRABALHISTA 
A Lei 13.467/2017, denominada Reforma Trabalhista, teve seu processo 

legislativo provocado por iniciativa do Executivo em 23 de dezembro de 
2016, através do Projeto de Lei 6.787/2017.  

Inicialmente surgiu como uma “mini-reforma” trabalhista, a qual 
objetivava a alteração de apenas sete artigos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) no que se refere à possibilidade de maior flexibilização de 
direitos através de negociações individuais e coletivas. 

Ocorre que, na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao referido Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, através 
do deputado e relator Rogério Marinho, emitiu Substitutivo à proposta 
original do Executivo no dia doze de abril de 2017, o qual ampliou o objeto 
inicial da reforma, de modo a justificar-se no aprimoramento das relações 
trabalhistas no Brasil em razão da modernização e da proteção à segurança 
jurídica, de forma a valorizar o negociado sobre o legislado.  
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Além do mais, a referida ampliação do objeto pauta-se expressamente, 
dentre outros institutos com fim em frear o ativismo judicial, na viabilidade 
de mecanismos que objetivam limitar a aplicação de súmulas e 
jurisprudências nos diversos ramos do direito laboral e processual.  

Desse modo, segundo o Substitutivo em comento, tal motivação 
explica-se pela tese de que os Tribunais Trabalhistas, ao editarem súmulas e 
jurisprudências, extrapolam sua função interpretativa, agindo, por vezes, 
contra a lei, causando, assim, insegurança jurídica aos jurisdicionados. 

Ao tramitar no Senado Federal - Casa Revisora do Projeto de Lei em 
tela -, diante do cenário de crise política e econômica vivenciado no Brasil e 
de pressões externas do Executivo para a validação da Reforma Trabalhista, 
o texto foi integralmente aprovado pela Casa e imediatamente submetido à 
sanção Presidencial, com publicação da Lei 13.467/2017 no dia treze de julho 
de 2017 e vigência a partir do dia onze de novembro do mesmo ano. 

Não obstante, resta salientar, por fim, que em virtude das necessidades 
inadiáveis do Executivo e dos Congressistas em aprovar a Reforma 
Trabalhista, o texto final comportou uma série de incongruências as quais já 
continham recomendações ao veto, e que, por razões alheias não foram 
observadas a tempo. Todavia, no dia catorze de novembro de 2017 foi 
editada a Medida Provisória nº 808, com intuito de corrigir as falhas 
aprovadas ora mencionadas, no entanto, seu trâmite não afeta o conteúdo 
objeto de estudo do presente artigo. 

 

2 CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO BRASIL 
De início, constata-se que a Constituição Federal (CRFB) atribui como 

Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, em especial, no 
que tange a este último, cabe, primordialmente, a função jurisdicional, qual 
seja, o poder-dever de aplicar a lei ao caso concreto com fim em compor a 
lide de modo a substituir a vontade das partes e estabilizar tal decisão. 
Nesse sentido, aduz a doutrina de Bulos (2016, p.1280): 

 
O Judiciário, nos moldes do Texto de 1988, é um poder 
autônomo, de enorme significado no panorama constitucional 
das liberdades públicas. Sua independência e imparcialidade, 
asseguradas constitucionalmente, são uma garantia dos cidadãos, 
porque ao Judiciário incumbe consolidar princípios supremos e 
direitos fundamentais, imprescindíveis à certeza e segurança 
jurídica. 
 

Não obstante a função intrínseca de julgar, também é atribuição do 
Judiciário o exercício de funções atípicas - legislar e administrar -, as quais 
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não anulam a primeira, pois nenhuma delas é absoluta e estanque uma da 
outra (BULOS, 2016, p. 1075), pelo contrário, a soma dessas atribuições - 
típicas e atípicas - revelam equilíbrio, cooperação e harmonia entre os 
Poderes da União, de modo a evitar ingerências institucionais. 

Ao ser provocado, o Judiciário tem o dever de exercer a sua função 
precípua de dizer o direito diante do caso concreto, pois todo jurisdicionado 
tem direito à ação e a ela uma decisão correspondente, independentemente 
do mérito ou de não haver lei para solucionar tal litígio. Nesse sentido, aduz 
o Código de Processo Civil (CPC) em seu  artigo 140, “O juiz não se exime de 
decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.” 

Assim, é nos termos do princípio constitucional e processual da 
inafastabilidade da jurisdição, que o julgador deve decidir a lide de modo a 
buscar a solução na amplitude do ordenamento jurídico, pois, segundo 
leciona Didier (2015, v.1, p.178) “não há matéria que possa ser excluída da 
apreciação do Poder Judiciário".  

Salienta-se que tal observância das diversas fontes que compõem o 
ordenamento jurídico é a mais pura aplicação do princípio da legalidade, 
não sendo a lei seu único e absoluto mecanismo. Desse modo, ensina Didier 
(2015, v.2, p. 468,) em sua moderna doutrina processualista que “o direito 
não é apenas o legal, não é apenas o escrito, nem é apenas o estatal”. 

Ainda, nesses termos, como aduz Diniz (apud TARTUCE, 2016, p.11) 
“O direito não é lacunoso, mas tem lacunas.”, isso explica-se porque tais 
lacunas encontram-se apenas na lei e não no direito em si, tendo em vista 
que é impossível que um diploma legal em abstrato preveja todas as 
hipóteses concretas existentes. Logo, ao deparar-se com a ausência de lei 
para solucionar a lide, deve o julgador integrar o ordenamento jurídico 
através de mecanismos usuais apontados pela Lei de Introdução ao Direito 
Brasileiro (art. 4o), quais sejam: analogia, costumes e princípios gerais do 
direito.  

Na mesma vertente ante exposta e em aplicação do diálogo das fontes, 
constata-se que A CLT refere-se à jurisprudência como fonte apta a integrar 
o direito em causas nas quais não haja lei que se adeque ao fato em concreto. 
Vide em seu artigo 8º, de maneira ampliativa, mecanismos para sanar tais 
incorreções legais:  

 
As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta 
de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, 
pela jurisprudência, por analogia, 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 
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comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de 
classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 

 
O sistema de precedentes, privilegiado pelo CPC, ocorre com a 

aplicação reiterada da síntese - ratio decidendi - extraída de uma decisão 
judicial a outros casos análogos (SCHIAVI, 2018, p.61). Dotada de eficácia 
normativa ex lege, a jurisprudência surge como essa repetição de 
precedentes predominantes no Tribunal, e, a partir disso pode sintetizar-se 
em súmulas, as quais consubstanciam-se em norma jurídica construída 
jurisdicionalmente (DIDIER, 2015, v.2, p. 487), de modo a não invadir a 
função precípua do Legislativo. 

A importância da construção jurisprudencial - consolidada ou não em 
súmula - segue a evolução jurídica mundial que se converge cada vez mais 
para a aplicação do sistema proposto pela common law, em que o direito é 
construído pelo Legislativo ao elaborar as leis assim como pelos juízes ao 
criar precedentes e jurisprudências. Nesse sentido leciona a doutrina de 
Medina: 

  
A lei e a súmula não se encontram num mesmo plano. Na 
verdade, a súmula deve se subordinar à lei. O que ocorre é que a 
norma jurídica, geral e abstrata, pode dar ensejo ao surgimento 
de duas ou mais interpretações diversas, sobre um mesmo 
assunto (…) A súmula, assim, desempenha função 
importantíssima, pois registra qual interpretação da norma seria 
a correta, que, uma vez revelada, irá instruir julgamentos 
posteriores sobre o mesmo tema. Não admira que, muitas vezes, 
não se menciona, na fundamentação das decisões judiciais, 
qualquer dispositivo de lei. As decisões judiciais devem ser 
fundamentadas no sistema jurídico e, porque a súmula revela 
interpretação jurisprudencial tida por correta, apenas nessa 
medida deverá ser invocada (MEDINA, 2015 apud SCHIAVI, 
2018, p.60-61). 

 
Assim, é salutar mencionar que a jurisprudência como fonte do 

ordenamento jurídico, sendo fonte formal para o direito material e 
processual do trabalho, confere uma margem de certeza ao jurisdicionado. 
Isso implica dizer que a sua construção colabora para a garantia de uma 
maior celeridade, isonomia, duração razoável do processo, segurança 
jurídica, dentre outros postulados, pois, a atuação do julgador torna-se 
previsível diante de casos concretos semelhantes que carecem de soluções 
idênticas. Logo, a jurisprudência visa assegurar as “legítimas expectativas 
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surgidas e às condutas adotadas a partir de um comportamento presente” 
(DIDIER, 2015, v.2,  p.470).  

Nesses moldes, salienta-se que a adoção de eficácia normativa à 
jurisprudência consolidada nos Tribunais brasileiros - vista como 
característica marcante e usual do direito contemporâneo - impulsiona 
fenômenos como o ativismo judicial e a criatividade jurisdicional, funções 
essas que se convergem. 

Dessa forma, diante da função criativa dos Tribunais ao exercer a 
jurisdição  e de forma a prestigiar a jurisprudência como fonte do direito, 
aduz o CPC em seu artigo 926 o seguinte comando: “Os tribunais devem 
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”, de 
modo a seguir a tendência contemporânea de aproximação entre common 
law e civil law. 

De acordo com a doutrina processualista moderna, a teoria da 
subsunção do fato à norma é ineficiente justamente quando se depara diante 
das mencionadas lacunas normativas ou de conteúdo indeterminado. Logo, 
dado o grau de liberdade de o julgador interpretar e integrar o 
ordenamento, ao exercer sua função típica, constrói o direito de forma 
criativa, e podendo aproximar-se, portanto, do sistema de precedentes 
proposto pela common law, e, consequentemente, se afasta do direito 
regrado. Vide: 

 
A criatividade jurisdicional revela-se em duas dimensões: cria-se 
a regra jurídica do caso concreto (extraível da conclusão da 
decisão) e a regra jurídica que servirá como modelo normativo 
para a solução de casos futuros semelhantes àquele (que se extrai 
da fundamentação da decisão). O processo jurisdicional também 
serve como modo de produção da norma jurídica geral 
construída a partir do exame de um caso concreto, que serve 
como padrão decisório para a solução de casos futuros 
semelhantes (DIDIER, 2015, v.1, p.161). 

 

Ressalta-se que o ativismo judicial deve pautar-se em conformidade ao 
ordenamento jurídico constitucional, bem como a criatividade jurisdicional 
deve limitar-se em razão do direito legal positivado e ao caso concreto 
apresentado, sendo vedado ao julgador exceder tais órbitas, sob pena de 
ultrapassar o objeto da lide ou decidir contra o direito, a doutrina chama tais 
contornos de “zona da criatividade” (DIDIER, 2015, v.1, p.161). 

Resta salientar que o sistema de precedentes é notoriamente seguido 
pelos Tribunais Regionais Trabalhistas e pelo Tribunal Superior do Trabalho 
antes mesmo da implantação do Novo Código de Processo Civil em 2015, 
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sendo evidente a influência de entendimentos sumulados, orientações e 
precedentes jurisprudenciais e normativos nessa seara, seja pela arcaicidade 
da CLT que não acompanham as modernas relações laborais que surgem 
emergentemente (lacunas ontológica e axiológica) ou pela ausência de lei 
para regê-las (lacunas normativas). 

Dessa forma, portanto, a Reforma Trabalhista de 2017 - fruto dos 
Poderes Executivo e Legislativo - objetivou reprimir e limitar a mencionada 
zona criativa a partir do estabelecimento e revogação de institutos jurídicos 
importantes,de modo a impactar na função Jurisdicional ativista e 
repercutir, consequentemente, nas relações jurídicas concretas, o que será 
demonstrado a seguir. 

 
 

3 INSTITUTOS LIMITADORES A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL 
3.1 ART. 8, § 2 DA CLT 

O direito do trabalho - em seu aspecto material e processual - como 
ramo do direito público, é matéria que resguarda sua autonomia em relação 
ao direito comum, pois, possui objeto de estudo específico, princípios, regras 
e valores próprios além de ter justiça especializada para resolução das 
demandas litigiosas postas à sua jurisdição. 

Não obstante a autonomia do direito trabalhista, reconhecida pela 
teoria dualista (LEITE, 2017, p.123), a CLT elenca o direito comum como 
fonte subsidiária daquele em seus artigos 8o e 769, tanto quanto o CPC 
elenca em seu artigo 15.  

É importante destacar que, antes da reforma exigia-se como requisito a  
compatibilidade entre os institutos a serem utilizados de forma 
complementar com o regramento trabalhista. Embora tenha ocorrido tal 
revogação, entende a doutrina que tal comando deve permanecer sendo 
utilizado, tendo em vista a autonomia do direito do trabalho como ramo 
jurídico bem como em respeito ao princípio basilar da proteção ao 
empregado, que se opõe ao princípio da igualdade entre as partes no direito 
comum (SCHIAVI, 2018, p. 58). 

Salienta-se que a ocorrência de tal mecanismo de integração jurídica 
não deve prejudicar o aspecto processual, o qual vincula-se necessariamente 
ao material, qual seja, através da busca pela efetivação dos direitos 
fundamentais sociais. Vide o que aduz a doutrina de Leite (2017, p.124):  

 
A própria finalidade social do direito processual do trabalho 
exige do intérprete uma postura comprometida com o direito 
material do trabalho e com a realidade econômica e social dos 
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sujeitos da lide, o que lhe impõe a adoção preponderantemente 
da técnica da interpretação teleológica, buscando, sempre, a 
almejada verdade real e, com isso, promovendo a justiça social 
no campo das relações decorrentes do conflito entre o capital e o 
trabalho. 

 
Após a Reforma Trabalhista, o já mencionado artigo 8o da CLT, em 

específico, mantém o seu objetivo de ser norma que direciona à integração 
do ordenamento jurídico diante da ausência de leis, de modo a mencionar as 
fontes e mecanismos do direito a serem utilizados, e, ainda, continua a 
estabelecer que o direito comum será fonte subsidiária para o direito 
trabalhista. 

A mudança substancial do artigo 8o discutida neste capítulo está na 
criação do seu parágrafo segundo, o qual tem como objeto restringir o 
ativismo jurisdicional no que tange à função integradora e interpretativa do 
Judiciário para criar enunciados de súmulas e orientações jurisprudenciais, 
as quais resultam da reiteração de decisões, vide "Art. 8o § 2o Súmulas e 
outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do 
Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir 
direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas 
em lei. "  

De início, percebe-se que embora o caput do artigo 8o refira-se a um 
comando de integração do direito, de modo a efetivar a completude do 
ordenamento jurídico quando diante de lacunas, o parágrafo segundo surge 
como um mecanismo obstativo ao Judiciário de exercer tal função, 
concretizando, assim, o que fora usado como um dos fundamentos 
propostos pelos parlamentares pra a justificar a Reforma Trabalhista nesse 
aspecto. 

Logo, é notável a incongruência existente no artigo em comento, pois 
enquanto o caput é instituto que autoriza o Judiciário Trabalhista a exercer 
sua função de aplicar, interpretar e integrar o ordenamento, como ditame 
geral, o parágrafo segundo determina que o julgador não pode ir além e nem 
aquém da estrita legalidade positivada, havendo, dessa forma, ingerência e 
violação ao postulado da Tripartição dos Poderes ao Judiciário em seu 
ativismo. 

Ressalta-se que a doutrina já se manifestou que tal mudança, além de 
incompatível, é retrógrada e notoriamente inconstitucional, pois impede o 
livre exercício da atividade jurisdicional, inibe a eficácia dos direitos 
fundamentais, obsta o desenvolvimento da jurisprudência e restringe o 
acesso à justiça pelo jurisdicionado (SCHIAVI, 2018, p.58). 
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Além disso, sabe-se que para que haja uma correta e justa aplicação da 
lei o julgador deve buscar o seu sentido e o seu alcance de acordo com os 
mais diversos métodos que a ciência jurídica possibilita: gramatical, 
teleológico, sistemático, lógico, extensivo, restritivo, autêntico, e, o mais 
moderno, conforme à Constituição. Tais métodos não funcionam de forma 
isolada, não possuem hierarquia e, portanto, não se excluem, de modo que 
cabe ao juiz da causa decidir pelo que lhe pareça mais adequado ao caso 
concreto (LEITE, 2017, p.128).  

Salienta Schiavi (2018, p.56) que o ramo jurídico laboral deve ser 
aplicado de forma a efetivar seus fins em prol de uma sociedade justa e 
solidária, quais sejam: garantir a melhoria da condição social do trabalhador, 
nivelar as desigualdades sociais entre o capital e o trabalho, consagrar a 
dignidade da pessoa humana do trabalhador e ressaltar os valores sociais do 
trabalho.  

Desse modo, o julgador ao proferir suas decisões - as quais podem 
consubstanciar-se em precedentes ou súmulas - deve prestigiar os 
postulados   elementares supracitados, ainda que precise criar direitos ou 
restringir obrigações não previstas em lei. Pois, sempre há uma dependência 
ao caso concreto apresentado ao julgador, não podendo haver uma regra 
que limite seu poder-dever de dizer o direito sem que a própria lei tenha 
capacidade de prever todas as situações. 

Ressalta-se, dessa forma, que nos termos do parágrafo segundo em 
comento, o legislador pretendeu cercear a função interpretativa do julgador 
de acordo com a estrita legalidade do método gramatical, o qual busca obter 
o sentido através da literalidade das palavras. Vide o que diz a doutrina a 
respeito de tal instituto: 

 
Em épocas marcadas por grandes codificações, seguindo o 
sistema romano-germânico de legislação escrita e rígida, o juiz, 
praticamente, não podia interpretar a lei, somente podendo 
aplicá-la, subsumindo os fatos ao prévio catálogo de lei. O juiz 
era apenas a voz e a boca da lei (bouche de la loi) (SCHIAVI, 
2018, p.58).  

 
Dessa forma, corre que, tal comando é controverso, ainda, com seus 

próprios fins, pois da interpretação gramatical - assim como das demais - 
pode decorrer como resultado a produção de efeitos declarativos, 
ampliativos ou restritivos, desde que respeitados os contornos da lei.  

Nesses termos, é salutar perceber que a inclusão do parágrafo segundo 
ao artigo oitavo vai de encontro às mencionadas técnicas interpretativas da 
ciência do direito. Primeiro porque é imposta tamanha rigidez ao sistema 



110

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

interpretativo e segundo por ser obsoleto se ater apenas ao uso da 
interpretação gramatical - ipisis literis - ao podar o julgador de obter o 
resultado que finde criar obrigações ou restringir direitos, o que é 
plenamente possível quando se busca o sentido e o alcance da lei diante de 
normas lacunosas. 

Dessa forma, constata-se que - a depender da demanda - para chegar 
ao resultado de uma decisão justa e adequada, é necessário que haja uma 
completa integração dos microssistemas que compõem o ordenamento 
jurídico, assim como utilizar-se de um processo interpretativo que é 
composto de técnicas as quais não podem ser consideradas isoladamente, 
logo, variam de acordo com o que é proposto ao julgador. Nessa vertente, 
aduz Leite (2018, p.73): 

 
No modelo constitucional de processo, cabe a todos os órgãos do 
Judiciário brasileiro - sem nenhuma distinção tal como pretendeu 
o legislador ordinário - interpretar e aplicar o ordenamento 
jurídico, sendo este constituído não apenas por leis, como 
também por valores, princípios e regras (…) todas as leis devem 
ser interpretadas em conformidade aos valores democráticos e 
republicanos e aos princípios albergados na Constituição Federal, 
em especial o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 
Assim, tanto as funções integrativa quanto a interpretativa são 

intrínsecas ao juiz quando exerce o seu poder-dever de jurisdição. E, é 
forçoso retomar, portanto, que a reiteração nos Tribunais dessas decisões, 
sejam com resultados de efeitos restritivos, ampliativos ou declaratórios, 
formam a jurisprudência em seu aspecto técnico, e que, a extração do seu 
resumo dá origem à súmula. Assim, aduz Delgado (2017, p. 185):  

 
Cabe à jurisprudência, por meio da interpretação, adequar a 
ordem jurídica infraconstitucional não apenas aos fatos novos da 
vida, como também aos princípios e regras da Constituição, além 
de concretizar, pelo caminho interpretativo, a própria força 
normativa inerente ao Texto Máximo. Não há como se cumprir 
essa hercúlea tarefa nos acanhados limites sugeridos pela 
vertente tradicional. 
 

Dessa forma, limitar o julgador no que tange às funções precípuas de 
decisão, é ingerência inconstitucional e ilegal, além de restringir o fator 
criativo jurisdicional e violar normas da ciência jurídica e atentar contra uma 
série de princípios, dentre eles, a segurança jurídica, inafastabilidade de 
jurisdição, acesso à justiça e a separação dos Poderes.  
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 3.2 ART. 702, F DA CLT 

De início, cumpre mencionar que o Regimento Interno dos Tribunais 
Trabalhistas é um conjunto normativo o qual estabelece regras e 
competências internas, tanto administrativas quanto jurisdicionais. Esse 
poder de editar normas por um Tribunal é oriundo da sua função legal e 
atípica de legislar - em decorrência da Teoria dos freios e contrapesos. 

Destaca-se que os Tribunais Regionais Trabalhistas (TRT’s) têm 
competência para a edição de seus enunciados sumulares com fim em 
uniformizar a jurisprudência em âmbito interno. Já no que tange ao Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), tal uniformização ocorre em âmbito nacional 
através dos seguintes mecanismos normativos: Súmulas (Súm.), Orientações 
Jurisprudenciais (OJ’s) e Precedentes Normativos (PN). 

Assim, o estabelecimento das regras atinentes à criação de enunciados 
jurisprudenciais são definidos por atos interna corporis, ou seja, de 
competência interna do Tribunal, o qual cabe estabelecer todos os pré-
requisitos para sua formação. 

Ainda que com a edição da Resolução Administrativa 1.295/2008 do 
TST - consubstanciada em seu Regimento Interno (R.I.) -, o Capítulo V da 
CLT dispõe sobre regras básicas sobre atividades funcionais desse Tribunal  

No entanto, o mencionado Regimento, por ser lex posterior, prevalece 
naquilo que a CLT dispõe de maneira diversa, e, portanto, revoga tal 
conteúdo, de modo a tornar prejudicado, quase que integralmente, os artigos 
ali previstos. Nesse contexto, aduz a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro:  

 
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor 
até que outra a modifique ou revogue. § 1o  A lei posterior 
revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja 
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior. 

 
Destarte, em virtude da existência do Regimento Interno do TST, o art. 

702 da CLT tinha sua aplicabilidade completamente em desuso, logo, 
entendia-se que tal dispositivo estaria tacitamente revogado do 
ordenamento jurídico. 

Ocorre que, diante do contexto ora explicitado da Reforma Trabalhista, 
o Legislador deu nova redação à alínea “f” do mencionado artigo além de 
acrescê-lo com os parágrafos terceiro e quarto. Decorrência disso, a intuição 
de tais modificações visam dar eficácia ao que já não mais tinha 
aplicabilidade. 
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Tais alterações no artigo em comento são comandos a respeito do 
procedimento de elaboração e alteração de súmula e de outros enunciados 
jurisprudenciais no TST, em que o Legislador adentra a competência do 
Colendo Tribunal ao regrar tal conteúdo. Vide: 

 
Art. 702, CLT: Ao Tribunal Pleno compete: f) estabelecer ou 
alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, 
pelo voto de pelo menos dois terços de seus membros, caso a 
mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por 
unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em pelo 
menos dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo, 
ainda, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de sua publicação no Diário Oficial;  
§ 3o  As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou 
alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência 
deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, trinta dias de 
antecedência, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo 
Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por 
confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito 
nacional. 
§ 4o O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros 
enunciados de jurisprudência pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho deverão observar o disposto na alínea f do inciso I e no 
§ 3o deste artigo, com rol equivalente de legitimados para 
sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição 
judiciária. 

 
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o referido artigo possui 

aparente atecnia ao atribuir ao Tribunal Pleno do TST a competência de 
elaborar e alterar “outros enunciados jurisprudenciais". De acordo com seu 
R.I., especificamente em seus artigos 67 à 72 e 159 à 175, tem-se que a edição 
de Precedentes Normativos é exclusiva do órgão especial e a de OJ’s 
compete às seções especializadas, e, de forma excepcional ao Tribunal Pleno, 
apenas no que tange às matérias de sua competência. 

De acordo com o Regimento Interno do TST, o qual dispõe a respeito 
do procedimento para edição, alteração e cancelamento de súmula, nota-se 
que os critérios utilizados são menos restritos do que os requisitos propostos 
pela Reforma, acrescidos à CLT. Vide: 

 
Art. 165. O projeto de edição de Súmula deverá atender a um dos 
seguintes pressupostos:  
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I - três acórdãos da Subseção Especializada em Dissídios 
Individuais, reveladores de unanimidade sobre a tese, desde que 
presentes aos julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
membros efetivos do órgão;  
II - cinco acórdãos da Subseção Especializada em Dissídios 
Individuais, prolatados por maioria simples, desde que presentes 
aos julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros 
efetivos do órgão;  
III - quinze acórdãos de cinco Turmas do Tribunal, sendo três de 
cada, prolatados por unanimidade; ou  
IV - dois acórdãos de cada uma das Turmas do Tribunal, 
prolatados por maioria simples. 
§ 1o. Os acórdãos catalogados para fim de edição de Súmula 
deverão ser de relatores diversos, proferidos em sessões 
distintas.  
§ 2o. Na hipótese de matéria revestida de relevante interesse 
público e já decidida por Colegiado do Tribunal, poderá 
qualquer dos órgãos judicantes, a Comissão de Jurisprudência e 
Precedentes Normativos, a Procuradoria-Geral do Trabalho, o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou 
Confederação Sindical, de âmbito nacional, suscitar ou requerer 
ao Presidente do Tribunal apreciação, pelo Tribunal Pleno, de 
proposta de edição de Súmula. Nesse caso, serão dispensados os 
pressupostos dos incisos I a IV deste artigo, e deliberada, 
preliminarmente, por dois terços dos votos, a existência de 
relevante interesse público.  
art. 166. A edição, revisão ou cancelamento de Súmula serão 
objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno, considerando-se 
aprovado o projeto quando a ele anuir a maioria absoluta de seus 
membros.  

 
Dessa forma, dentre as alterações em destaque para o procedimento de 

enunciado sumular, tem-se: enquanto a nova redação imposta pela CLT 
exige votação com quórum qualificado de 2/3, o R.I. exige apenas a maioria 
absoluta dos membros e quórum de comparecimento de 2/3. Enquanto a 
CLT impõe que a matéria objeto de súmula seja decidida de forma idêntica 
por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em pelo menos dez 
sessões diferentes, o R.I. trata nos incisos I a IV, vistos a cima, requisitos 
mais brandos e flexíveis. 

Assim, é perceptível que as inovações trazidas pelo art. 702 da CLT, 
além de exceder a competência do TST para regrar tal procedimento 
mencionado, traz requisitos mais rígidos para que se dificulte e obste a 
reprodução de enunciados sumulares. É, portanto, mais um mecanismo que 
limita a construção jurisprudencial e a criatividade jurisdicional, de modo, 
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inclusive, a se contrapor ao prestígio dado à força normativa da 
jurisprudência pelo processo comum. 

 
 3.3 Revogação do incidente de uniformização de jurisprudência 

Em 2014, a lei 13.015 foi editada para alterar alguns dispositivos da 
CLT com o intuito de dispor a respeito do processamento dos recursos que 
tramitam na Justiça do Trabalho. Destaca-se, que tal lei foi responsável pela 
inserção do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nesta justiça 
especializada, a partir da criação dos §§ 3º, 4º, 5º e 6º ao artigo 896 da CLT. 

Primeiramente, é salutar destacar que uma das hipóteses específicas de 
cabimento do Recurso de Revista ocorre por divergência jurisprudencial 
entre TRT’s. No entanto, quando há divergência dentro de um mesmo 
Regional, este deveria proceder à uniformização de sua jurisprudência - 
consubstanciada em enunciados de súmulas - de modo a consolidar seus 
entendimentos jurídicos prevalecentes internamente. 

Dessa forma, à época, tal dispositivo em comento trouxe um comando 
para que os TRT’s, obrigatoriamente, procedessem, primeiramente, em sua 
uniformização de jurisprudência com a finalidade primordial de conferir 
segurança jurídica a dinâmica dos casos jurídicos repetitivos. 

Em decorrência disso, o instituto do Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência passou a ser instaurado nas demandas as quais tramitavam 
os Recursos de Revista de divergência, na hipótese de ausência de súmula 
em um Regional para servir de paradigma, havendo, no entanto, a existência 
de decisões atuais e conflitantes internamente. Vide:  

 
Art. 896, § 4º Ao constatar, de ofício ou mediante provocação de 
qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, a 
existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo 
Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de 
revista, o Tribunal Superior do Trabalho determinará o retorno 
dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à 
uniformização da jurisprudência. 

 
Dessa forma, em suma, era dever dos TRT’s proceder em sua 

uniformização de jurisprudência, porém, em não existindo a consolidação 
do entendimento sumular a respeito do objeto de divergência do Recurso de 
Revista, instaurava-se o referido incidente para que o Tribunal procedesse 
em tal mecanismo uniformizador. 

Salienta-se que, pelo fato de o Recurso de Revista objetivar 
primordialmente a uniformização de jurisprudência nacional e possuir 
natureza extraordinária, constata-se, dessa forma, que o instituto em análise 
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tinha por finalidade conceder segurança jurídica e previsibilidade às 
decisões em casos idênticos juridicamente, pois, utilizava-se da tese 
prevalecente nos Tribunais como fonte paradigma, e não quaisquer mera 
decisão a qual poderia gerar julgados distintos para situações semelhantes e 
violação à coerência das decisões e à igualdade dos jurisdicionados. 

Com a consagração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência e 
com o imperativo comando de os Tribunais editarem súmulas a respeito de 
suas teses jurídicas dominantes, como consequência, os TRT’s estavam 
fornecendo efetividade ao mencionado instituto e seus fins, de maneira a 
editar seus primeiros enunciados. Porém, tal dispositivo em comento foi 
revogado em 2017 pela Lei 13.467, seguindo o intuito, já explicitado, de 
limitar o ativismo judicial. 

Nota-se que a uniformização de jurisprudência em cada Tribunal 
Regional Trabalhista, correspondia a uma inovação a qual seguia o modelo 
proposto pela common law, em obediência a moderna teoria dos 
precedentes, de modo a conferir  forte eficácia normativa à jurisprudência. 

Dessa forma, percebe-se que a revogação desse instituto vai de 
encontro ao que preconiza o CPC de 2015, diploma que, como visto 
anteriormente, é aplicável ao processo trabalhista subsidiária e 
supletivamente, inclusive ao instituir diversos institutos que guarnecem 
eficácia à teoria dos precedentes. 

Nesse sentido, aduz a doutrina que o CPC ao dispor em seus artigos 
926 e seguintes, adota a mencionada teoria de precedentes de modo a inovar 
o ordenamento processual infraconstitucional brasileiro (DIDIER, 2015, v. 2, 
p. 473) e assim valorizar a a jurisprudência como fonte robusta do direito.  

Não obstante a revogação do incidente de uniformização de 
jurisprudência na seara processual-trabalhista, o art. 926 do CPC dispõe que, 
através da fidedigna versão da lide fática-concreta a qual deu originem a 
precedentes, é dever dos Tribunais, na forma dos seus regimentos internos, 
uniformizar sua jurisprudência dominante e mantê-la estável, íntegra e 
coerente. Assim, aduz a doutrina de Didier (2015, v. 2,  p.474) "O dever de 
uniformizar pressupõe que o tribunal não pode ser omisso diante de 
divergência interna, entre seus órgãos fracionários, sobre a mesma questão 
jurídica. O Tribunal tem o dever de resolver essa divergência, 
uniformizando seu entendimento sobre o assunto." 

Ainda, em seu art. 927, o CPC atribui efeito vinculante internamente 
àqueles precedentes os quais foram consolidados em súmulas nos Tribunais 
correspondentes. 

Não obstante o mencionado efeito vinculativo dos precedentes, e do 
dever de os tribunais manterem sua jurisprudência estável de modo a 
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assegurar a segurança jurídica, é de salutar importância mencionar que o 
código processualista comum deve ser interpretado de forma com que 
jamais prejudique a criatividade jurisdicional, possibilitando que haja 
posterior modificação no posicionamento através de sua superação 
(overruling), mediante justificação e respeitadas as situações consolidadas 
no tempo. Nesse sentido aduz a doutrina de Bustamante apud Didier (2015, 
v.2., p. 462) "sempre que um juiz ou tribunal for se afastar de seu próprio 
precedente, este deve ser levado com consideração, de modo a que a questão 
do afastamento do precedente judicial seja expressamente tematizada". 

Nesse sentido, também pondera a doutrina Leite (2018, p. 1288) “é 
sabido que o direito é dinâmico e a jurisprudência deve refletir, 
necessariamente, a evolução das relações sociais, econômicas, políticas e 
culturais”, no sentido de que a estabilidade dos precedentes não deve ser 
rígida e absoluta e, assim como a ciência jurídica, deve acompanhar 
mudanças no tempo como um fator intrínseco, ainda mais, quando se trata 
de direitos fundamentais de cunho social protegidos pelo ramo trabalhista. 

Desse modo, constata-se que mesmo com a revogação do Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência promovida pela Reforma Trabalhista, com 
fim precípuo em limitar o ativismo judicial e sua criação jurisprudencial, 
entende a doutrina processualista juslaboral que para continuar dando 
efetividade ao mencionado instituto, cabe aos TRT’s dispuserem a cerca de 
tal mecanismo em seus regimentos internos nos termos de sua competência 
ou, ainda, utilizar-se supletivamente, mediante permissivo legal, dos 
institutos de assunção de competência bem como do trâmite dos recursos 
repetitivos previstos no CPC, os quais são compatíveis com o processo do 
trabalho. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constata-se através dos estudos doutrinários e das análises legislativas 

realizadas no presente trabalho que os mecanismos instituídos pela Reforma 
Trabalhista que visam limitar à construção jurisprudencial constituem um 
ato dissonante e atentatório a vários postulados do ordenamento jurídico. 

Dessa forma, vislumbra-se que as inovações abordadas nos artigos 8º, 
§ 2; 702, f; e, 896, §§ 2, 4, 5 e 6 da CLT consolidaram o propósito de reprimir e 
restringir a zona criativa jurisdicional de forma a impactar na função ativista 
do Judiciário e repercutir, consequentemente, nas relações jurídicas 
concretas, as quais, em regra, visam direitos sociais e guarnecem relação com 
o princípio fundamental da dignidade humana. 
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Assim, a imposição de limites ao julgador no que se refere às funções 
precípuas de decisão constitui, também, afronta a normas básicas da ciência 
jurídica no que tange à interpretação, integração e aplicação do direito.  

Ademais, a Reforma viola a tripartição dos Poderes através da 
ingerência inconstitucional e ilegal do Executivo e do Legislativo sobre a 
função essencial do Judiciário de dizer o direito e da restrição a criação de 
enunciados de súmulas pelos Tribunais Trabalhistas. 

Além disso, em seu aspecto processual, consequentemente, constitui 
afronta aos princípios da celeridade, duração razoável do processo, acesso à 
justiça, igualdade das partes e segurança jurídica, o que na prática, reflete 
diretamente na justiça da decisão e na função de um processo satisfativo ao 
direito do jurisdicionado. 

Dessa forma, as referidas alterações não são oportunas tendo em vista 
que divergem de todo o ordenamento jurídico que privilegia a 
jurisprudência como fonte do direito. Além disso, inconstitucionais, pois 
visam limitar o poder criativo inerente aos Tribunais Trabalhistas, de 
maneira que acabam por interferir no livre poder de convicção dos juízes, 
garantia inerente ao sistema constitucional do Estado Democrático de 
Direito. 

Diante dos apontamentos, portanto, deve o julgador atuar de maneira 
a buscar a mais justa integração do ordenamento processual trabalhista com 
o de direito comum, sempre em alinhamento à Constituição, e, de forma a 
dar efetividade à proteção dos direitos fundamentais, destacando-se os de 
índole social, ainda que com a existência dos referidos mecanismos 
obstativos ao impulso criativo e ativo do Judiciário e violadores dos 
mencionados preceitos. 
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FALSIDADE DOCUMENTAL E REFLEXOS PENAIS DA AUSÊNCIA DE 
ANOTAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 
 

Gustavo Filipe Barbosa Garcia1 

 
RESUMO: 
Este artigo analisa a Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
especialmente quanto à sua natureza jurídica, objetivando examinar se a 
ausência de anotação gera consequências no âmbito penal, notadamente 
quanto aos crimes de falsidade documental. Procura-se estudar, ainda, qual 
o ramo do Poder Judiciário competente para processar e julgar o delito em 
questão. 
Palavras-chave: Carteira de Trabalho e Previdência Social; crime; falsidade 
documental; competência. 
 
ABSTRACT 
This article analyzes the Professional Portfolio, especially its legal nature, in 
order to examine whether the absence of annotation generates consequences 
in criminal matters, especially regarding crimes of document falsehood. It 
seeks to study also which branch of the Judiciary is competent to sue and 
judge the offense in question. 
Keywords: Professional Portfolio; crime; document falsehood; competence. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo analisar se a ausência de 
anotação do contrato de emprego na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, além de infração administrativa e trabalhista, também constitui delito 
de natureza criminal. 

Além disso, cabe examinar qual o ramo do Poder Judiciário 
competente para decidir a respeito dessa matéria na esfera penal. 

O tema ainda apresenta certa controvérsia, devendo-se verificar a 
evolução da jurisprudência ao tratar da questão 
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Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especialista em Direito pela Universidad de Sevilla. 
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Graduação e Pós-Graduação em Direito. Advogado. Foi Juiz do Trabalho das 2ª, 8ª e 24ª Regiões, ex-
Procurador do Trabalho do Ministério Público da União e ex-Auditor-Fiscal do Trabalho. 
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. 
1 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) tem a finalidade de 
documentar e comprovar o contrato de trabalho, bem como o tempo de 
serviço do empregado, para fins trabalhistas e previdenciários. 

Trata-se de documento de grande importância por ter como objetivo a 
identificação profissional do trabalhador2. 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social é emitida pelas 
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou, mediante 
convênio, pelos órgãos federais, estaduais e municipais da Administração 
Direta ou Indireta (art. 14 da CLT). 

Não havendo convênio com os órgãos indicados, ou na inexistência 
destes, pode ser admitido convênio com sindicatos para o mesmo fim. 

Em conformidade com o art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
a CTPS, além do número, série, data de emissão e folhas destinadas às 
anotações pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse da 
Previdência Social, deve conter: fotografia, de frente, modelo 3 x 4; nome; 
filiação; data de nascimento, naturalidade e assinatura; nome, idade e estado 
civil dos dependentes; número do documento de naturalização, ou data da 
chegada ao Brasil, e demais elementos constantes da identidade de 
estrangeiro, quando for o caso. 

A Portaria MTE 210, de 29 de abril de 2008, dispõe sobre a confecção 
de “CTPS Informatizada”, contendo o denominado “Cartão de Identificação 
do Trabalhador – CIT”. 

Seguindo a atual tendência de informatização dos atos e documentos, 
o Projeto de Lei 7.705/2014, do Senado Federal, passa a permitir a emissão da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social em meio eletrônico, mediante 
requerimento escrito do trabalhador, na forma do regulamento. 

Ainda de acordo com o mencionado Projeto de Lei, que acrescenta o 
art. 14-A à Consolidação das Leis do Trabalho, o titular da CTPS expedida 
em meio físico também poderá optar por sua emissão em meio eletrônico, na 
forma do regulamento, que disciplinará a transferência das informações 
contidas no documento físico para o meio eletrônico. 

 
2 ANOTAÇÃO DA CTPS 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social deve ser obrigatoriamente 
apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o 
qual tem o prazo de 48 horas para nela anotar, especificamente, a data de 

 



121

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, sendo 
facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme 
instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho (art. 29 da CLT). 

As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, 
qualquer que seja sua forma de pagamento, seja em dinheiro ou em 
utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. 

As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social devem ser 
feitas: na data-base; a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador; no 
caso de rescisão contratual; quando houver necessidade de comprovação 
perante a Previdência Social. 

A falta de cumprimento pelo empregador do disposto no art. 29 da 
CLT acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Auditor-Fiscal do 
Trabalho, que deve comunicar, de ofício, a falta de anotação ao órgão 
competente, para o fim de instaurar o processo de anotação, previsto nos 
arts. 36 a 39 da CLT. 

Trata-se, no caso, de previsão voltada à aplicação de penalidade com 
natureza administrativa. 

Se essa sanção aplicada pelos órgãos de inspeção do trabalho for 
questionada em juízo, a competência, na atualidade, é da Justiça do 
Trabalho, na forma do art. 114, inciso VII, da Constituição da República, 
incluído pela Emenda Constitucional 45/20043. 

É vedado ao empregador, ademais, efetuar anotações desabonadoras à 
conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
sob pena de multa administrativa e, conforme o caso, havendo afronta a 
direito da personalidade do trabalhador, condenação em indenização por 
danos morais. 

Os acidentes do trabalho devem ser obrigatoriamente anotados pelo 
Instituto Nacional de Previdência Social na CTPS do acidentado (art. 30 da 
CLT). 

Segundo o art. 40 da CLT, as Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social que forem regularmente emitidas e anotadas servem de prova nos 
atos em que sejam exigidas carteiras de identidade e especialmente: nos 
casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por 
motivo de salário, férias ou tempo de serviço; perante a Previdência Social, 
para o efeito de declaração de dependentes; para cálculo de indenização por 
acidente do trabalho ou moléstia profissional. 

3 “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...] VII as ações relativas às penalidades 
administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho”. 
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Na verdade, a prova do contrato individual do trabalho deve ser feita 
pelas anotações constantes da CTPS ou por instrumento escrito, mas pode 
ser suprida por todos os meios permitidos em direito (art. 456 da CLT), por 
se tratar de negócio jurídico consensual4. 

Sendo assim, de acordo com a Súmula 12 do Tribunal Superior do 
Trabalho, “as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do 
empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum”. 

No mesmo sentido, a Súmula 225 do Superior Tribunal Federal 
confirma que “não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira 
profissional”. 

 
 

3. FALSIDADE DOCUMENTAL E CTPS 
Observados os aspectos anteriormente examinados, discute-se se a 

ausência de anotação do contrato de trabalho na CTPS do empregado 
configura delito, ou seja, ilícito de natureza criminal5. 

O Direito Penal é o ramo do Direito que prevê os crimes e 
contravenções penais, estabelecendo as respectivas penas, de forma a 
disciplinar o direito de punição do Estado. 

Desse modo, o Direito Penal estabelece normas jurídicas voltadas a 
“tutelar os valores mais elevados ou preciosos”, ou seja, atuando no que se 
refere à “transgressão de valores mais importantes ou fundamentais para a 
sociedade”6. 

O Direito Penal, assim, atua em defesa da sociedade, “na proteção de 
bens jurídicos fundamentais, como a vida humana, a integridade corporal da 
pessoa, a honra, o patrimônio etc.”7. 

Nesse sentido, como ressalta Damásio E. de Jesus, o “Direito Penal visa 
a proteger os bens jurídicos mais importantes, intervindo somente nos casos 
de lesão de bens jurídicos fundamentais para a vida em sociedade”. 

Quanto ao tema em estudo, o art. 49 CLT dispõe que para os efeitos da 
emissão, substituição ou anotação de Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social, deve-se considerar como crime de falsidade, com as penalidades 
previstas no art. 299 do Código Penal: fazer, no todo ou em parte, qualquer 
documento falso ou alterar o verdadeiro; afirmar falsamente a sua própria 
identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado 
civil e beneficiários, ou atestar os de outra pessoa; servir-se de documentos 
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por qualquer forma falsificados; falsificar, fabricando ou alterando, ou 
vender, usar ou possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social que assim 
tiver sido alterada; anotar dolosamente em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou registro de empregado, ou confessar ou declarar em 
juízo ou fora dele, data de admissão em emprego diversa da verdadeira. 

O art. 299 do Código Penal, ao tipificar o crime de falsidade ideológica, 
assim prevê: 

 
Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o 
crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração 
é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta 
parte”. 

 
Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, quer nas respectivas anotações, o 
fato deve ser levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a 
carteira, para fins de direito (art. 50 da CLT). 

De forma mais específica quanto ao tema em estudo, o Código Penal, 
no art. 297, dispõe sobre o crime de falsificação de documento público, com 
a seguinte redação: 

 
Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou 
alterar documento público verdadeiro: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
§ 1º Se o agente é funcionário público, e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. 
§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o 
emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou 
transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os 
livros mercantis e o testamento particular. 
§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: 
(incluído pela Lei 9.983/2000) 
I – na folha de pagamento ou em documento de informações que 
seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa 
que não possua a qualidade de segurado obrigatório; (incluído 
pela Lei 9.983/2000) 
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II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado 
ou em documento que deva produzir efeito perante a 
previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter 
sido escrita; (incluído pela Lei 9.983/2000) 
III – em documento contábil ou em qualquer outro documento 
relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência 
social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. 
(incluído pela Lei 9.983/2000) 
§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos 
mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a 
remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços (incluído pela Lei 9.983/2000)” (destaquei). 

 
O crime previsto no art. 297, § 3º, do Código Penal é comissivo, no 

sentido de inserir ou fazer inserir dados falsos. 
Diversamente, o crime previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal é 

omissivo. 
Nas duas hipóteses os crimes são formais, não havendo necessidade de 

se concretizar o resultado ou eventual prejuízo8. 
 
 

4. COMPETÊNCIA CRIMINAL 
Como se pode notar, em tese, a ausência de anotação na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social da vigência do contrato de trabalho pode ser 
considerada crime de falsificação de documento público. 

Logo, deve-se analisar a Justiça competente quanto ao referido delito. 
Prevalece o entendimento de que a Justiça do Trabalho, mesmo depois 

da Emenda Constitucional 45/2004, não tem competência criminal9. 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.684-0, com efeito ex tunc, atribuindo 
interpretação conforme à Constituição aos incisos I, IV e IX do seu art. 114, e 
decidiu que no âmbito da Justiça do Trabalho não está incluída competência 
para processar e julgar ações penais (STF, Pleno, ADIn 3.684-0/DF, Rel. Min. 
Cezar Peluso, DJ 03.08.2007). 

Em consonância com o art. 109, inciso IV, da Constituição da 
República, aos juízes federais compete processar e julgar “os crimes políticos 
e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas 
as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça 
Eleitoral”. 
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Frise-se que a hipótese em estudo não está prevista nos “crimes contra 
a organização do trabalho”, conforme arts. 197 a 207 do Código Penal, por se 
tratar, na verdade, de “crime contra a fé pública”, mais especificamente de 
“falsidade documental”. 

Anteriormente, a Súmula 62 do STJ assim previa: “Compete à Justiça 
Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, atribuído a empresa privada”. 

Pode-se dizer, entretanto, que esse entendimento ficou superado, 
como se observa no seguinte julgado: 

 
Conflito negativo de competência. Penal. Art. 297, §§ 3º, II e 4º do 
Código Penal. Omissão de lançamento de registro ou declarações 
falsas na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Interesse da 
Previdência Social. Competência da Justiça Federal. 1. O agente 
que omite dados ou faz declarações falsas na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social atenta contra interesse da 
Autarquia Previdenciária e estará incurso nas mesmas sanções 
do crime de falsificação de documento público, nos termos dos 
§§ 3º, II e 4.º do art. 297 do Código Penal. Competência da Justiça 
Federal. 2. Sujeito passivo principal do delito é o Estado, ficando 
o empregado na condição de vítima secundária. 3. Conflito 
conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 5.ª Vara 
Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, ora 
suscitado.” (STJ, 3ª Seção, CC 97.485/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 
DJE 17.10.2008). 

 
Não obstante, mais recentemente, o Ministro Marco Aurélio, do 

Supremo Tribunal Federal, em 21 de setembro de 2015, proferiu a seguinte 
decisão: “Competência. Conflito negativo de atribuição. Ministério Público 
Estadual e Federal. Omissão de Anotação de Dados em Carteira de 
Trabalho. Definição." 

1. O assessor Dr. Alexandre Freire prestou as seguintes 
informações: 
O conflito negativo de atribuição concerne a procedimento 
voltado a apurar a suposta prática de crime de omissão de 
anotação de dados relativos a contrato de trabalho na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS (artigo 297, § 4º, do Código 
Penal). 
O Ministério Público Federal remeteu os autos ao Ministério 
Público do Estado de São Paulo. Este suscitou o conflito negativo, 
afirmando incumbir àquele a condução da investigação. 
A Procuradoria Geral da República manifesta-se pela admissão 
do conflito negativo de atribuição, para reconhecê-la como sendo 
do Ministério Público Federal. 
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2. Preliminarmente, assento cumprir ao Supremo a solução de 
conflitos de atribuições entre o Ministério Público Federal e o 
estadual – Petição nº 3.528/BA, de minha relatoria, Diário da 
Justiça de 3 de março de 2006. 
Define-se o conflito considerada a matéria objeto do 
procedimento de origem, devendo ser levados em conta os fatos 
motivadores da atuação do Ministério Público. Quando se trata 
de investigar prática de possível crime de omissão de anotação 
de dados relativos a contrato de trabalho na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social – CTPS (artigo 297, § 4º, do Código Penal), a 
atribuição, para qualquer ação, é do Ministério Público estadual, 
e não do Federal, pois inexiste lesão a bem ou interesse da União 
bastante a potencializar a atração da Competência da Justiça 
Federal, o que direciona à competência da Justiça Comum 
estadual para processar e julgar eventual ação penal, consoante, 
inclusive, enuncia o Verbete nº 107 da Súmula do Superior 
Tribunal de Justiça. 
3. Ante o quadro, resolvo o conflito no sentido de reconhecer a 
atribuição do Ministério Público estadual.” (STF, Pet 5.084/SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio, Decisão monocrática, DJE 28.09.2015). 

 
 
Apesar de ter sido interposto recurso contra essa decisão monocrática, 

a 1ª Turma do STF negou provimento ao agravo regimental (DJE 03.12.2015). 
Cabe esclarecer que a mencionada Súmula 107 do STJ assim dispõe: 

“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato 
praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições 
previdenciárias, quando não ocorrente lesão a autarquia federal” 
(destaquei). 

A rigor, no caso do art. 297, § 4º, do Código Penal, pode-se dizer que o 
crime envolve interesse da Previdência Social10, mais especificamente da 
autarquia previdenciária, integrante da administração federal indireta, tanto 
que se trata de falsificação de documento público. 

Sendo assim, defende-se o entendimento de que a competência, no 
caso de falsidade de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, é 
da Justiça Federal. 

No sentido exposto, destaca-se o seguinte julgado: 
 
Penal. Conflito de competência. Inquérito policial. Art. 297, § 3º, 
II, e § 4º, do CP. Omissão de anotação de vínculo empregatício 
em CTPS. Competência da Justiça Federal (ART. 109, IV, da CF). 
Precedente recente da Terceira Seção (CC N. 127.706/RS). 1. No 
julgamento do CC n. 127.706/RS (em 9/4/2014), da relatoria do 
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Ministro Rogerio Schietti Cruz,  a  Terceira  Seção  desta  Corte,  
por  maioria,  firmou  o  entendimento  de  que,  no  delito 
tipificado no art. 297, § 4º, do Código Penal, o sujeito passivo é o 
Estado e, eventualmente, de forma   secundária,   o   particular,   
terceiro   prejudicado   com   a   omissão   das   informações, 
circunstância que atrai a competência da Justiça Federal, 
conforme o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal. 2.  
Conflito conhecido  para  declarar  a  competência  do  Juízo  
Federal  da  1ª  Vara  de  Itapeva - SJ/SP, o suscitante.” (STJ, 3ª 
Seção, CC 135.200/SP, Rel. p/ Ac. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 
02.02.2015). 

 
 
CONCLUSÃO 

 
A ausência de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

em tese, pode configurar crime de falsificação de documento público. A 
competência penal, nesse caso, é da Justiça Federal, embora a questão ainda 
apresente certa controvérsia na jurisprudência. 

Defende-se o entendimento de que a matéria em estudo deveria ser 
disciplinada e sancionada, de modo pleno e eficaz, nos âmbitos 
administrativo, civil e trabalhista, mas não criminal, uma vez que nem todos 
os ilícitos devem ser abrangidos pelo Direito Penal, ao qual se reserva a 
tutela dos valores essenciais à vida em sociedade. 

De todo modo, quando a própria existência da relação de emprego é 
verdadeiramente controvertida e duvidosa, não havendo a intenção do 
agente de omitir em CTPS a anotação da vigência de contrato de trabalho, 
pode-se dizer que não se observam os elementos do tipo penal em 
questão11. 

11 Na jurisprudência, cf.: “Penal e processo penal. Recurso especial. 1. Divergência jurisprudencial. 
Acórdão paradigma proferido em conflito de competência. Seara processual em que se analisa a conduta 
superficialmente. Ausência de similitude fática. Impossibilidade de soluções semelhantes. Não 
observância do art. 255 do RISTJ. 2. Negativa de vigência ao art. 297, § 4º, do CP. Não ocorrência. 
Omissão de anotação em Carteira de Trabalho. Necessidade de preenchimento da tipicidade material. 3. 
Tutela da fé pública. Não demonstração do dolo. Mero ilícito trabalhista. Art. 47 da CLT. Controvérsia 
resolvida por outro ramo do direito. Princípio da subsidiariedade. 4. Falso que deve ser apto a iludir a 
percepção de outrem. Conduta que não desnatura a autenticidade CTPS. Ausência de elementos que 
denotem o dolo de alterar ideologicamente a realidade. 5. Tipo penal que depende da efetiva inserção de 
dados com omissão de informação juridicamente relevante. 6. Recurso especial a que se nega provimento. 
1. O recorrente apresentou como acórdão paradigma decisão proferida em conflito de competência, o que 
inviabiliza a demonstração da similitude fática, haja vista não ser possível na referida seara exame 
aprofundado da conduta. Outrossim, nem sequer há se falar em soluções jurídicas distintas. Dessa forma, 
não foram cumpridos os requisitos do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. 
Prevalece no STJ que a simples omissão de anotação de contrato na CTPS já preenche o tipo penal 
descrito no § 4º do art. 297 do Código Penal. Contudo, é imprescindível que a conduta preencha não 
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Cabe, portanto, acompanhar a evolução da jurisprudência, em especial 
do Supremo Tribunal Federal, notadamente em composição colegiada, a 
respeito do controvertido tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apenas a tipicidade formal, mas antes e principalmente a tipicidade material. Indispensável, portanto, a 
demonstração do dolo de falso e da efetiva possibilidade de vulneração à fé pública. 3. O Direito Penal só 
deve ser invocado quando os demais ramos do Direito forem insuficientes para proteger os bens 
considerados importantes para a vida em sociedade. A controvérsia foi efetivamente resolvida na Justiça 
Trabalhista - que reconheceu não ser possível se falar em contrato de prestação de serviço autônomo, 
reconhecendo o vínculo empregatício, matéria, aliás, que pode assumir contornos de alta complexidade. 
Dessarte, simples omissão pode revelar, no máximo, típico ilícito trabalhista - art. 47 da CLT - sem 
nenhuma nuance que demande a intervenção automática do Direito Penal. 4. O tipo penal de falso, quer 
por ação quer por omissão, deve ser apto a iludir a percepção de outrem. A conduta imputada à recorrida 
não se mostrou suficiente a gerar consequências outras além de um processo trabalhista. Não se verifica, 
assim, a efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, qual seja, a fé pública, haja vista a CTPS não ter 
perdido sua autenticidade. De igual modo, não havendo a anotação de quaisquer dados não há como se 
afirmar, peremptoriamente, que se pretendia alterar ideologicamente a realidade. 5. A melhor 
interpretação a ser dada ao art. 297, § 4º, do Código Penal, deveria passar necessariamente pela efetiva 
inserção de dados na Carteira de Trabalho, com a omissão de informação juridicamente relevante, 
demonstrando-se, da mesma forma, o dolo do agente em falsear a verdade, configurando efetiva hipótese 
de falsidade ideológica, o que a tutela penal visa coibir. 6. Recurso especial a que se nega provimento.” 
(STJ, 5ª T., REsp 1.252.635 - SP (20110107399-4), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 02.05.2014). 
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A REFORMA TRABALHISTA E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO 
NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho1 

 
 

INTRODUÇÃO 
Como se teve a oportunidade de observar anos atrás, quantificar e 

demonstrar o valor de um serviço não é uma tarefa das mais fáceis. 
Afirmava-se, na ocasião, ser mais simples valorar um objeto visível, tangível 
e palpável, cujo preço pode ser medido pelo das suas matérias primas e das 
variações decorrentes da “lei da oferta e da procura”. Dizia-se que embora 
sujeito à esta mesma “norma”, o valor do serviço não podia ser mensurável 
a partir do valor das coisas que a constituem. Ele era, é e sempre será 
composto por valores imateriais não tão facilmente quantificáveis. No caso 
específico do profissional liberal, deveria, por exemplo, abranger seus anos 
de estudo e de pesquisa, as experiências acumuladas, os êxitos anteriores em 
situação similar, os textos produzidos e os ensinamentos repassados. Além, 
naturalmente, precisaria cobrir as despesas rotineiras com a manutenção da 
estrutura física do estabelecimento. 

A situação dos advogados, particularmente daqueles que atuam no 
contencioso, apresenta outra peculiaridade a dificultar sua quantificação. O 
serviço oferecido por estes profissionais não depende exclusivamente de 
seus esforços, mas também de um terceiro – o juiz - igualmente suscetível a 
variações de humor, problemas pessoais e, outros fatores que, por mais que 
se relute em admitir, podem influenciar na decisão a ser tomada. 

Encontrou-se nos honorários sucumbenciais uma alternativa 
interessante para a contraprestação do serviço dos advogados. Ao mesmo 
tempo em que constitui uma forma de compensar as perdas patrimoniais 
que a parte com razão teve com a contratação de advogados, os honorários 
sucumbenciais constituem forma interessante de valorar e mensurar o preço 
dos honorários a partir do resultado alcançado pelo advogado para o seu 
cliente. 

Após anos de funcionamento exitoso na Justiça comum, não 
especializada, a regra segundo a qual a parte perdedora deve custear as 

1 Mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo – USP. Pós doutor em Direito 
pela Université de Nantes, França. Titular da Cadeira n. 21 da Academia Brasileira de Direito do 
Trabalho. Professor concursado e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV e pesquisador 
do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas. 
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despesas da parte vitoriosa com o patrono de sua causa foi finalmente 
introduzida na Justiça do Trabalho. Não, contudo, sem gerar bastante 
polêmica. 

Os dois pontos em que a tese restou mais controvertida foram, 
indiscutivelmente, a opção pela sucumbência em relação a cada pedido e a 
utilização do proveito econômico como base de incidência do percentual 
estabelecido entre 5 e 15%. 

O escopo do presente texto é revisitar o tema a partir da nova 
regulamentação sugerida, apresentando ao leitor sugestões para as 
principais controvérsias. 

 
 

1. ANÁLISE HISTÓRICA DO JUS POSTULANDI E DOS HONORÁRIOS 
DE ADVOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Ao adotar regime de atribuição da capacidade postulatória às próprias 
partes nas lides trabalhistas, a legislação consagrou, inicialmente, uma regra 
que tornou indevidos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. O 
entendimento era o de que ao tornar facultativa a constituição de advogado 
para ajuizar ou defender-se de uma ação na Justiça do Trabalho,o artigo 791 
da Consolidação das Leis do Trabalho, que conferiu jus postulandi para as 
partes, possibilitando-lhes demandar sem assistência de advogado teria 
também tornado indevido qualquer tipo de pagamento à parte contrária em 
razão da sucumbência, pois “No Direito Processual do Trabalho, tendo-se 
em vista a facultatividade da representação da parte, em princípio não há 
lugar para a condenação ao pagamento de honorários pela parte adversa" 
(BATALHA, 1985, p.354). Fundamentava-se a tese no fato de os honorários 
sucumbenciais servirem justamente para ressarcir a parte da despesa 
obrigatória com a contratação de um causídico para exigir alguma prestação 
não cumprida voluntariamente ou para defender-se de alguma demanda 
injusta. Não seria razoável, por essa razão, que se impusesse à parte vencida 
o ônus de arcar com as despesas do vencedor que voluntariamente optou 
pela assistência de um patrono. Se a sucumbência visa ressarcir a parte que 
foi obrigada a despender dinheiro com o patrocínio de um profissional, nada 
é devido àquela que o fez voluntariamente. (BOUCINHAS FILHO, 2009, 
p.10) 

Houve, é bem verdade, quem defendesse os honorários sucumbenciais 
na Justiça do Trabalho após a edição da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 
1950. Segundo Pires Chaves:  
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"Os honorários de advogado, devidos na forma da Lei 1.060, de 5 
de fevereiro de 1950, e quando devam ser calculados sobre o 
líquido apurado em execução de sentença, são executados 
justamente com esta, de nada importando que o pedido haja sido 
feito pela parte. Em tais condições o advogado é parte indireta na 
demanda trabalhista, pelos encargos decorrentes da assistência 
judiciária compulsória. O que se há de atender é a prestação 
exeqüenda. Se os honorários forem determinados na sentença, 
como conseqüência do pedido, a execução deverá corresponder 
ao seu exato valor, à base do qual se efetivará a penhora. 
Expressos tais honorários, o advogado tem a faculdade de exigi-
los por direito próprio, na mesma execução que tenha por objeto 
sentença condenatória. Todavia, se na sentença não existiu 
qualquer alusão a honorários de advogado, não há como incluí-
los na condenação, só por inferência a preceitos legais, o que, em 
última análise, seria ampliar as determinações do julgado". ( 
BATALHA, 1985, p. 355). 

 

 O Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho 
chegaram a se manifestar neste sentido. (BATALHA, 1985, p. 355). Este 
último chegou até mesmo a editar a Súmula de número 11, superada por 
verbetes posteriores e agora pela legislação, com o seguinte teor: “É 
inaplicável na Justiça do Trabalho o disposto no artigo 64 do CPC, sendo os 
honorários de advogados somente devidos nos termos do preceituado na lei 
1.060/50”. (BOUCINHAS FILHO, 2009, p.10) 

Wilson de Souza Campos Batalha insurgiu-se contra este 
entendimento pontuando que: 

 
É certo que o artigo 11 da Lei 1.060 estabelecia a responsabilidade 
do vencido pelos honorários de advogado do vencedor a que 
fosse concedido o benefício da gratuidade. Menos certo, porém, 
não é que a citada Lei se referia a processos perante a Justiça 
penal, civil, militar e do trabalho. Seus preceitos deveriam ser 
aplicados em consonância com os objetivos da Lei, em sua ampla 
abrangência. Nas hipóteses em que indispensável se torna o 
patrocínio profissional, os honorários de advogado são devidos. 
Nas hipóteses, porém, em que o patrocínio profissional é 
facultativo, como ocorre nos feitos trabalhistas, não se justificaria 
a oneração do vencido com despesas que a própria lei não reputa 
necessária (BATALHA, 1985, p. 355-356)  
 

A Lei 5.584/70, atribui novo tratamento à matéria criando uma nova 
figura, os chamados honorários assistenciais (art. 16). Eles diferem dos 
honorários advocatícios em razão do percentual. Diferem, em segundo 
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lugar, por eles serem destinados ao sindicato e não ao causídico. 
(BOUCINHAS FILHO, 2009, p.10) 

Neste caso, então, a verba honorária deixava de se constituir em 
pedido implícito, devendo ser expressamente requerida, posto que perde a 
natureza de honorários advocatícios para se transformar em honorários 
assistenciais, os quais reverteriam em favor da entidade de classe assistente 
(Lei n. 5.584/70, art. 16). 

O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que nas hipóteses em que 
a Federação atuar na defesa do trabalhador, ainda quando a base esteja 
organizada em sindicato, ela fará jus aos honorários em questão, se 
atendidos os pressupostos da Lei 5.584/702. Nada mais correto. A Federação, 
entidade sindical de grau superior, não deixa de ser um órgão de assistência 
e defesa do trabalhador. E nos termos da lei em questão é a assistência que 
autoriza a cominação de honorários. Como a lei não exclui a possibilidade 
de a assistência ser prestada pela Federação, quando esta o fizer fará jus aos 
honorários correspondentes. (BOUCINHAS FILHO, 2009, p.10) 

A inexigibilidade de honorários advocatícios na Justiça Laboral restou 
reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho que consubstanciou o seu 
entendimento nas Súmulas 219 e 329. A primeira diz que Na Justiça do 
Trabalho, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nunca 
superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da 
sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria 
profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário 
mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita 
demandar sem prejuízo do próprio sustento ou do da respectiva família 
(inciso I). Diz também ser incabível a condenação ao pagamento de 
honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista, salvo 
quando preenchidos os requisitos da Lei n. 5.584/70. A segunda limita-se a 
afirmar que o entendimento da anterior permanece válido depois da 
Constituição Federal de 1988.  

Diversos doutrinadores se contrapuseram contra a solução adotada 
pelo Judiciário trabalhista. Para Jorge Luiz Souto Maior (2015, p.41), se o 
principal argumento para afastar o cabimento de honorários na Justiça do 
Trabalho é a inaplicabilidade do princípio da sucumbência, é preciso ter em 
conta que a conclusão não se sustenta. Afinal, existe o princípio da 
sucumbência no processo do trabalho, tanto que a improcedência total dos 
pedidos sujeita o reclamante ao pagamento das custas processuais e a 
improcedência do pedido, cuja instrução requereu prova técnica, sujeita o 

2 TST, 3ª Turma, RR 1.182/87, DJU 23.10.1987, p. 23.252. 
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reclamante ao pagamento dos honorários periciais. Destacava ainda, o 
professor da Universidade de São Paulo, que o fundamento básico da 
prestação jurisdicional justa consistiria em não permitir que a parte com 
razão fosse penalizada com qualquer custo processual, revertendo-se estes 
para a parte vencedora. E conclui afirmando que: 

 
"Nesse sentido, para satisfação dos ideais de acesso à justiça nas 
lides trabalhistas é imprescindível que se adote o princípio da 
sucumbência no processo do trabalho também quanto aos 
honorários advocatícios, independentemente de o reclamante 
estar assistido por sindicato e ganhar até dois salários mínimos 
ou declarar não ter condições financeiras de demandar sem 
prejuízo de seu sustento ou de sua família (Enunciados 219 e 329 
do E. TST)". 

 
Para o referido autor, a adoção da sucumbência quanto a honorários 

advocatícios não seria obstada pela manutenção do jus postulandi das partes 
na Justiça do Trabalho (art. 791 da CLT). Estaria, portanto, alheia à discussão 
travada no Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 
1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), que 
eliminava o jus postulandi das partes em todas as esferas judiciais; possui 
base legal, qual seja, o CPC, e corrobora os mais rudimentares princípios da 
lógica e os ideais do movimento de acesso à justiça. 

Em sua opinião, ainda que se considerasse viável a manutenção do jus 
postulandi das partes, seria preciso que essa situação, que se demonstra, 
nitidamente, excepcional, não seja o fundamento para se criar a regra de 
negar a condenação em honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. As 
exceções não poderiam ser fundamento para a formulação das normas 
gerais. 

O referido autor propunha ainda uma solução alternativa. Quando as 
partes não se utilizarem das mesmas armas no processo deveriam receber 
tratamento diferente, isto é, quando o reclamante, ou o reclamado, se 
utilizassem da prerrogativa do jus postulandi não se poderia falar em 
sucumbência quanto ao custo do advogado da parte contrária. 

 Com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho para apreciar 
outras relações de trabalho além da relação de emprego (Emenda 
Constitucional n. 45), estabeleceu, no artigo 5º da Instrução Normativa n. 27,  
de 16 de fevereiro de 2005, que exceto nas lides decorrentes da relação de 
emprego, os honorários advocatícios seria devidos pela mera sucumbência. 
Além de reconhecer hipótese de cobrança de honorários de advogado na 
Justiça do Trabalho, o preceito em questão reforçou a ideia de que eles são 
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indevidos quando a lide tratar de discussões relacionadas com o direito 
material do trabalho. (BOUCINHAS FILHO, 2009, p.11) 

Passou-se a discutir questões de ordem prática como, por exemplo, a 
solução para situações em que houvesse pedido principal decorrente de 
relação de emprego e pedido sucessivo decorrente de outra forma de 
trabalho. Nesta hipótese, perfeitamente possível na prática, qual seria a 
solução a adotar? Seriam devidos os honorários advocatícios porque há 
também um pedido - ainda que sucessivo – que não decorre da relação de 
emprego? Não seria devido pagamento a este título porque o pedido 
principal decorre da relação de emprego e ele é o relevante para 
determinação da exigibilidade deste pagamento? Somente seriam devidos 
honorários se o pedido principal fosse julgado improcedente e o sucessivo 
procedente? A instrução não esclarece. Surgiu então uma nova discussão 
relacionada com o cabimento dos honorários advocatícios na Justiça do 
Trabalho. A título de contribuição, registrou-se, à época, que a opinião mais 
acertada, na visão do autor deste texto, seria a última. (BOUCINHAS 
FILHO, 2009, p.11) 

Outra questão digna de reflexão era o cabimento dos honorários 
assistenciais quando o sindicato atuasse como substituto processual e não 
como representante de determinado empregado. Neste caso encontram-se 
ausentes, as condições previstas no art. 14, da Lei n. 5.584/70, quais sejam a 
percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal e impossibilidade de 
demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Sobre o assunto, 
assim se manifestou o Ministro Marco Aurélio de Mello: 

 
Pairam dúvidas sobre serem devidos ou não honorários 
advocatícios quando o sindicato atua como substituto processual 
nos casos previstos no § 2º do artigo 791 e no parágrafo único do 
art. 872, ambos da CLT e, também, no § 2º do art. 3º, da Lei 
6.708/79. Indagado se a qualidade de substituto processual do 
sindicato seria suficiente a excluir a incidência da Lei 5.584/70, na 
parte alusiva aos honorários advocatícios, refere que a exceção 
aberta pelo legislador quanto aos honorários objetivou estimular 
e possibilitar aos sindicatos a prestação de assistência judiciária à 
categoria profissional. A assistência em análise é lançada como 
condição básica para a condenação em honorários, tem alcance 
diverso daquele que cogita a seção II, do cap. V, do título II do 
Livro II, do CPC, de vez que o sindicato, na maioria das vezes, 
limita-se a proporcionar ao empregado a representação 
processual reclamada pela melhor defesa dos respectivos 
interesses, deixando de intervir no processo para assisti-lo. 
Assim, a assistência judiciária prevista nas Leis 1.060/50 e 
5.584/70 deve ser entendida como benefício concedido àqueles 
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que não podem demandar ou defender-se em juízo, por falta de 
meios econômicos e que consiste em não pagar as despesas e 
honorários advocatícios. Trata-se de uma obrigação imposta por 
lei (art. 14 da Lei 5.584), com o fim de possibilitar aos que 
percebem menos do que duas vezes o salário mínimo ou 
apresentem situação econômica desfavorável à propositura da 
ação sem prejuízo do sustento próprio ou da respectiva família 
(§1 o do referido art. 14) vir a juízo contando com a aconselhável 
e não obrigatória representação por advogado (art. 791 da CLT). 
Ora, diante de tais premissas, ao atuar como substituto 
processual, o sindicato presta assistência judiciária aos 
substituídos; em benefício dos substituídos, o sindicato 
movimenta o corpo judiciário, fazendo frente ás despesas 
respectivas e àquelas alusivas ao processo. Entender que o 
simples fato de se optar pela substituição implica a 
impossibilidade de alcançar a condenação em honorários 
advocatícios é olvidar as circunstâncias que ditaram a criação do 
instituto do processo do trabalho, com características próprias 
(MELO, 1982, p.13). 

 
Acompanhando este entendimento, foi editada em 19.9.1985, a Súmula 

220 em que se asseverava expressamente que “atendidos os requisitos da Lei 
n. 5.584/70, são devidos os honorários advocatícios, ainda que o sindicato 
figure como substituto processual”.  

O verbete em questão foi, contudo, cancelado em 19.4.1996, o que 
gerou dúvidas quanto a uma possível mudança no entendimento dos 
ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Questionava-se, à época, se 
seria possível concluir, em razão deste cancelamento, que não mais se 
entendia devidos honorários quando o sindicato figurar como substituto 
processual da categoria. (BOUCINHAS FILHO, 2009, p.11) 

A resposta neste caso foi afirmativa na medida em que o cancelamento 
sucedeu à edição, em 6.5.1993, da Súmula 310 que expressamente afirmava 
que quando o sindicato for autor da ação na condição de substituto 
processual, não seriam devidos honorários advocatícios. Esta segunda 
Súmula, contudo, também foi cancelada posteriormente, mais precisamente 
em 1º de outubro de 2003. E com isso surgiu uma nova discussão. Teria este 
cancelamento representado um retorno ao entendimento anterior dos 
ministros do Tribunal Superior do Trabalho? Podia-se concluir, em razão 
deste cancelamento, que doravante se entende devidos honorários quando o 
sindicato figurar como substituto processual da categoria? (BOUCINHAS 
FILHO, 2009, p.11) 

Após cuidadosa reflexão, percebeu-se que a Súmula 310 foi cancelada 
em razão de adotar entendimento diverso daquele do Supremo Tribunal 
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Federal no tocante às hipóteses em que o sindicato atua como substituto 
processual. O que gerou o seu cancelamento não foi a discussão acerca dos 
honorários, mas acerca da amplitude da substituição processual pelo 
sindicato. (BOUCINHAS FILHO, 2009, p.12) 

Ademais, havia que se ter em conta que os honorários assistências 
foram estabelecidos em caráter excepcional, razão pela qual não podiam ser 
deferidos senão nos casos considerados pelo legislador, sem ampliações 
indevidas ou alargamentos impertinentes. E o legislador foi expresso ao só 
permitir a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que o 
sindicato atuasse como “assistente”, figura que não se confunde com a de 
“substituto processual”. E como adverte Carlos Maximiliano, “as 
disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações 
particulares, contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito comum; por 
isso não se estendem além dos casos e tempos que designam 
expressamente” (BOUCINHAS FILHO, 2009, p.12).  

Ora, quando figura como substituto processual, o sindicato não se 
limita a patrocinar, como assistente do empregado, a reclamação. Atua, ao 
contrário, como verdadeiro autor da reclamação. Ostenta, portanto, a 
condição de parte no processo, sem que figure o próprio empregado como 
sujeito da reclamação. Com isso, sendo certo que a hipótese de substituição 
processual não se enquadra nos estreitos limites da Lei n. 5.584/70, por não 
haver assistência de empregado em juízo, não faz o sindicato jus a 
honorários advocatícios.  

Estabelecido que os honorários advocatícios não são devidos em ação 
proposta pelo sindicato como substituto processual, decisão em sentido 
contrário violaria o art. 14, da Lei n. 5.584/70, bem como o art. 16, da mesma 
norma legal, que determina que os honorários sejam revertidos ao sindicato 
da categoria. 

Nos claros e expressos termos da lei, somente o sindicato-assistente faz 
jus a honorários. Não o sindicato-autor. Nas ações que propõe como 
substituto processual, porém, o sindicato não atua como assistente, mas 
como autor, o que torna descabido o pleito. 

A reforma trabalhista de 2017 não encerrou o jus postulandi na Justiça 
do Trabalho. Mudou, contudo, significativamente o regime de honorários da 
justiça especializada. 

 
2. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL 

A discussão acerca dos honorários na Justiça do Trabalho voltou a 
ganhar destaque com o advento do Novo Código Civil que estabeleceu 
expressamente, em seu artigo 398 que “não cumprida a obrigação, responde 
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o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Em 
sentido similar há o artigo 404 do mesmo Código que dispõe que “as perdas 
e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com 
atualização monetária segundo índices oficiais regulamente estabelecidos, 
abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena 
convencional”.  

Muitos advogados passaram a, com base nestes preceitos, que 
consagram o princípio da restituição integral (restitutio in integrum), 
postular o pagamento de honorários contratuais como ressarcimento pelas 
despesas que seu cliente arcaram ao contratá-los, ou arcarão ao final do 
processo. É digno de menção o fato de que os honorários postulados com 
base no Código Civil não têm como pressuposto a sucumbência, mas a 
perda patrimonial enfrentada pela parte com a contratação de advogado. Ela 
não decorre da solução apresentada para o processo, mas do prejuízo 
enfrentado por uma das partes e do desejo dela de repará-lo. 

Por esta razão, para que o pleito fosse válido o prejuízo não poderia 
ser simplesmente alegado, ele precisaria ser comprovado nos autos. Dever-
se-ia, portanto, juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, com 
discriminação dos valores contratados, e, conforme o caso, os recibos ou 
notas fiscais correspondentes às despesas já efetuadas. A falta de 
comprovação do prejuízo resultaria, evidentemente, na improcedência do 
pedido. 

Não obstante o pleito em questão fosse bastante razoável e encontrasse 
amparo em norma legal válida, os Tribunais Trabalhistas resistiram em 
acolhê-lo, na esmagadora maioria dos casos, como demonstram os julgados 
a seguir: 

 
DIREITO DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE 
EMPREGO.REGRAMENTO DO DIREITO CIVIL. 
INAPLICABILIDADE. Na Justiça do Trabalho, em específico nas 
relações de emprego, a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios está disciplinada no art. 14 da Lei 5.584/70. Não 
comprovadas as condições gerais insertas na norma jurídica 
(assistência judiciária prestada pelo sindicato da categoria 
profissional a que pertence o trabalhador, além da percepção de 
salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal) os honorários 
em questão não são devidos. A jurisdição é limitada pela adoção 
do sistema da tripartição dos Poderes, ideário de Montesquieu, e 
não supre a competência legiferante própria do Poder 
constitucionalmente estabelecido. Considerando-se as exigências 
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da lei para a condenação ao pagamento dos honorários de 
advogado, a adoção de forma supletiva de pagamento 
consubstanciada no art. 404 do CC (reparação por perdas e 
danos) constitui prática que não detém juridicidade. (TRT 2ª 
Região, 8ª Turma. Processo 01128-2005-001-02-00-9. ACÓRDÃO 
NUM: 20090593078 DECISÃO proferida em 05 08 2009 e 
publicada no DOE SP, PJ, TRT 2ª Data: 18/08/2009. Relator 
ROVIRSO APARECIDO BOLDO).  
RECURSO ORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
PROCESSO DO TRABALHO. REGRAMENTO PRÓPRIO: A 
condenação em honorários advocatícios por perdas e danos, 
fundada nos artigos 389 e 404, do CC, é incabível no Processo do 
Trabalho, diante do regramento próprio delimitado pela Lei nº 
5.584/70. Recurso ordinário ao qual se dá provimento parcial. 
(TRT 2ª Região, 4ª Turma. Processo 00769-2007-471-02-00-1. 
ACÓRDÃO NUM: 20090573891. DECISÃO proferida em 28 07 
2009 e publicada no DOE SP, PJ, TRT 2ª em 07/08/2009. Relatora: 
WILMA NOGUEIRA DE ARAUJO VAZ DA SILVA)  
(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE 
EMPREGO. JUSTIÇA DO TRABALHO. Por ter regramento 
próprio, não se aplica na Justiça do Trabalho as normas contidas 
tanto no CPC (art. 20, § 3º) quanto no atual CC (arts. 389, 395 e 
404) que tratam dos honorários advocatícios. A Lei n. 5.584/70, 
juntamente com a Lei n. 1060/1950, com a nova redação dada 
pela Lei n. 7.510/86, tratam dos honorários advocatícios na Justiça 
do Trabalho, determinando que estes só serão devidos quando o 
Obreiro estiver assistido pelo seu Sindicato e declarar sua 
impossibilidade de contratar um advogado sem prejuízo de seu 
sustento e de sua família ou comprovar a percepção de salário 
inferior ao dobro do salário mínimo legal (Súmula n. 219, I, do c. 
TST). Tendo em vista que tais requisitos não estão presentes nos 
autos, deve ser mantida a sentença de origem que indeferiu o 
pedido obreiro de honorários advocatícios. Recurso Ordinário do 
Reclamante ao qual se nega provimento. (TRT 23ª Região, RO - 
00518-2007-009-23-00. DECISÃO proferida em 26 09 2007 e 
publicada no DJ/MT DATA: 28-09-2007. Relator: 
DESEMBARGADOR LUIZ ALCÂNTARA) 

 

Divergia-se, contudo, desta solução em razão de o pleito de honorários 
fundado no Código Civil ter como objeto a reparação integral por todos os 
prejuízos causados pelo devedor ao credor independentemente da existência 
de um processo e da solução apresentada nele. Entendia-se que as 
peculiaridades procedimentais e principiológicas do processo do trabalho 
não deveriam servir de argumento para impedir o acolhimento deste pleito.( 
(BOUCINHAS FILHO, 2009, p.13) 
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3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA REFORMA DE 2017 
A reforma trabalhista de 2017 sepultou as discussões acerca do 

cabimento ou não dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho ao 
inserir um novo preceito, o artigo 791-A, ao texto da Consolidação das Leis 
do Trabalho. Eis o que diz o preceito em questão: 

 
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. 

 
A partir de uma simples leitura da exposição de motivos apresentada 

pelo relator do Projeto na Câmara dos Deputados é factível concluir que a 
sucumbência então estabelecida tem dois propósitos bastante claros. O 
primeiro é inibir a propositura de demandas baseadas em direitos ou fatos 
inexistentes. O segundo é adotar a teoria da causalidade para atribuir a 
responsabilidade pelas custas a quem deu causa ao processo3.   

3A ausência histórica de um sistema de sucumbência no processo do trabalho estabeleceu um mecanismo 
de incentivos que resulta na mobilização improdutiva de recursos e na perda de eficiência da Justiça do 
Trabalho para atuar nas ações realmente necessárias.  A entrega da tutela jurisdicional consiste em dever 
do Estado, do qual decorre o direito de ação. Todavia trata-se de dever a ser equilibrado contra o impulso 
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4. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

O princípio da sucumbência, através do qual a parte vencida deve 
sempre arcar com os honorários de advogado da vencedora, foi introduzido 
no Processo Civil pela Lei 4.632, de 18.5.1965. 

Há várias possíveis definições para sucumbência e para sucumbente. 
Segundo Jean Vincent, citado por Yussef Sahid Cahali (1977, p.482), 
“sucumbir é ver a ação rejeitada se se é o autor, ou ver pronunciadas as 
condenações contra si, se é o réu “4. Noutra definição, pode-se conceituar 
sucumbência como o gravame que alguém deverá sofrer em decorrência de 
uma ação judicial. Há quem diga que é o gravame sofrido por quem se 
apresenta em juízo desassistido de direito. Pode-se até adotar esta assertiva, 
desde que entendamos o vocábulo direito não apenas em sentido material, 
porquanto o autor que vê o processo ser extinto sem julgamento do mérito 
também é sucumbente. 

Sucumbente, por sua vez, consoante magistério do célebre Enrico 
Tulio Liebman apud Cahali, (1977, p.483) “èla parte lecuidomande no sono 
stateaccolte, sai pude per motividiversidal mérito, o quellache, non avendo 
proposto domandaalcuna, vede accolteledomande dela controparte”. 

No processo do trabalho o princípio historicamente tinha aplicação 
integral no que dizia respeito às despesas processuais (CLT, art. 789, § 4º, art. 
852, § 2º), e parcial no que dizia respeito aos honorários advocatícios. Agora 
passa a ter aplicação nos dois casos, mas com conotação significativamente 
distinta. 

Ora, a responsabilidade das partes pelas despesas do processo, que 
naturalmente inclui o pagamento de honorários de advogado, pode ser 
resolvida segundo três critérios fundamentais.É possível estabelecer que 
cada qual dos litigantes tenha as suas próprias despesas, regra que 
prevalecia em relação aos honorários sucumbenciais na maioria dos casos, 
como já visto, é possível estatuir que o vencido as suporte por inteiro, regra 
vigente para o tratamento atribuído as custas; ou conforme um sistema 

da demanda temerária.  Pretende-se com as alterações sugeridas inibir a propositura de demandas 
baseadas em direitos ou fatos inexistentes. Da redução do abuso do direito de litigar advirá a garantia de 
maior celeridade nos casos em que efetivamente a intervenção do Judiciário se faz necessária, além da 
imediata redução de custos vinculados à Justiça do Trabalho.     
4 Além disso, o estabelecimento do sistema de sucumbência coaduna-se com o princípio da boa-fé 
processual e tira o processo do trabalho da sua ultrapassada posição administrativista, para aproximá-lo 
dos demais ramos processuais, onde vigora a teoria clássica da causalidade, segundo a qual quem é 
sucumbente deu causa ao processo indevidamente e deve arcar com os custos de tal conduta 
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intermédio, segundo o qual o vencido poderá, ou não, atentas as 
circunstâncias, ser compelido ao reembolso. (CAHALI, 1977, p.474) 

Os três sistemas reproduzem, nos dizeres de Cahali (1977, p.747), “os 
vários estágios da evolução dos ordenamentos jurídicos e da própria ciência 
do direito, na busca do termo-limite entre o direito de ação e o impulso do 
demandista temerário.” 

A solução adotada pela Lei 13.467 adota, de certa forma, a segunda 
teoria mencionada na medida em que estatui que o vencido suporte as 
despesas processuais por inteiro. O faz, contudo, em relação a cada um dos 
pedidos, o que é razoável, na medida em que o processo do trabalho é, em 
sua essência, um processo complexo, que congloba diversas demandas 
dentro de um mesmo feito.  

A escolha feita gera, contudo, alguns desconfortos, em especial para os 
reclamantes. Não obstante só tenha que pagar custas se for sucumbente em 
todos os seus pleitos, quem demanda na Justiça do Trabalho terá que pagar 
honorários em relação a cada um dos pedidos que formular e for 
considerado improcedente. É possível, desta feita, que alguém que tenha se 
sagrado vitorioso em dezenove dos vinte pedidos formulados ainda assim 
tenha mais a pagar do que a receber. Basta que o pedido sucumbente tenha 
sido formulado em valor muito superior aos pedidos vitoriosos.  

Como bem observa Yussef Sahid Cahali (1977, p.475), deve-se ter 
presente que a ideia de causalidade, expressamente mencionada na 
exposição de motivos do projeto de lei que resultou na Lei 13.467, não 
se dissocia necessariamente da ideia de sucumbência. Ela adota as 
máximas de bom senso para que a indagação acerca de qual das 
partes terá dado causa ao processo, seja respondida da seguinte 
forma: a parte que estava errada. O pressuposto da obrigação de 
reembolso das despesas consistiria, outrossim, em que tenha dado 
causa às mesmas uma pessoa diversa daquela que as antecipou. E cita 
Chiovenda, segundo quem “laspesaè definitivamente sopportata da chi la 
há cagionata”, o que quer dizer que a responsabilidade objetiva, 
estando seu fundamento na “relazionecausale trai l danno e laattivitiàdi 
um uomo”. Faz referência também a Carnelutti, segundo quem “a 
relação causal é denunciada segundo alguns indícios, entre os quais o 
primeiro é a sucumbência”. Ao final conclui: 

 

"não há, por isso, nenhuma antítese entre o princípio da 
causalidade e o princípio da sucumbência; se o 
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sucumbente deve suportar as despesas do processo, isto 
acontece porque a sucumbência demonstra que o processo 
foi causado por ele; mas o princípio da causalidade é mais 
amplo que o da sucumbência, no sentido de que esta é 
apenas um dos indícios da causalidade; outros indícios 
seriam a contumácia, a renúncia ao processo e, conforme o 
caso, a nulidade do ato a que a despesa se refere".  

 
É indiscutível, portanto, que a responsabilidade pelos honorários 

sucumbenciais estará, portanto, presente mesmo quando a parte 
desistir da ação, for revel ou o processo vier a ser anulado. 

 
5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PROVEITO ECONÔMICO E 
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO 

Questão que seguramente gerará muitas discussões de ordem prática é 
a atinente às condenações em valor inferior ao postulado. O legislador 
estabelece, ao fixar a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual 
variável de 5 a 15%, que os honorários de advogado incidirão “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”. A 
primeira grande questão suscitada por essa afirmação é a atinente a ordem 
então apresentada (liquidação de sentença, proveito econômico obtido e, 
quando impossível mensurá-lo, o valor atualizado da causa). Razão assiste, a 
este respeito a Lênio Luis Steck e Lúcio Delfino, segundo quem a ordem em 
questão precisa efetivamente ser seguida, somente podendo ser adotada a 
posterior, quando a anterior não for possível.  

A regra geral (artigo 85, §§1º e 2º), embora aglutine parte significativa 
daquilo previsto em legislações anteriores (CPC/1973 e Estatuto da 
Advocacia), inova quanto à criteriologia de arbitramento:  

 
"i) são mantidas as balizas entre o mínimo de dez e o máximo de 
vinte por cento; ii) foram criadas três bases de cálculo em atenção 
às quais os honorários serão fixados, aplicando-se em cada caso 
uma delas (ou às vezes mais de uma, em caso de sucumbência 
recíproca), a depender das particularidades envolvidas, sempre 
respeitada a ordem ali prevista (valor da condenação, proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, valor 
atualizado da causa). Nada mudou, todavia, quanto aos 
requisitos cuja observância funciona como antídoto ao julgador, 
auxiliando-o a colocar em suspensão critérios pessoalizados: 
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, 
natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo 
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advogado e tempo exigido para o seu serviço". (DELFINO; 
STRECK, 2016) 

 
Só utilizaremos como critério o proveito econômico obtido quando não 

for possível a liquidação de sentença. E o valor atualizado da causa quando 
nem mesmo o proveito econômico obtido for possível. 

Para existir liquidação de sentença é preciso, antes de qualquer outra 
coisa, a existência de uma condenação. Noutras palavras, a ação deverá ser 
julgada procedente. O critério proveito econômico somente será válido 
quando a ação for julgada improcedente e corresponderá, nos dizeres de 
Lênio Luiz Streck e Lúcio Delfino (2016) a exata quantia que não precisará 
ser paga.  

 
"[...] declarada inexistente uma obrigação (de entrega de coisa, de 
fazer ou não fazer ou de pagamento de soma em dinheiro), o 
proveito econômico está justamente no benefício de não ter que 
despender valores para satisfazê-la: i) se a obrigação for 
pecuniária, o proveito econômico será a exata quantia que não 
precisará ser paga; ii) se for obrigação de fazer ou não fazer, o 
proveito econômico é a quantia que não será gasta para efetivar a 
obrigação, desde que haja elementos nos autos capazes de 
demonstrá-la; iii) se for obrigação de entrega de coisa, o proveito 
econômico será o próprio valor da coisa que não mais precisará 
ser entregue." 

 
Poder-se-ia, a partir dessa assertiva, chegar a conclusão de que, em 

caso de sucumbência parcial, ambas as partes seriam condenadas em 
honorários advocatícios. O réu num percentual aplicável ao valor da 
condenação. O autor sobre a diferença entre o que pediu e o que obteve. 

Exemplificando. Se um trabalhador recebeu o pagamento de suas 
férias mas não as desfrutou e postulou, em razão disso, o pagamento 
corresponde em dobro, mas condenou a empresa no pagamento em questão 
de forma simples, o percentual de 5 a 15% incidirá, para a reclamada sobre 
um salário do emprego acrescido de um terço e, para o reclamante, da 
mesma forma. 

Há que se questionar se essa solução é efetivamente adequada. Afinal 
de contas, a ela chegaremos se o magistrado confirmar que o empregado de 
fato não desfrutou do descanso, embora tenha recebido o pagamento 
estabelecido na legislação. Ou seja, houve concordância com o que narrou o 
trabalhador em relação a questão fática. A divergência limitou-se, contudo, 
ao efeito jurídico dos fatos confirmados. O reclamante formulou seu pleito 
com base em um dos entendimentos vigentes, que estatui que havendo 



146

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

pagamento ou desfrute fora do prazo surge o direito do empregado ao 
pagamento em dobro:  

 
FÉRIAS PAGAS E NÃO GOZADAS. PAGAMENTO EM 
DOBRO. CABIMENTO. A legislação trabalhista disciplinou as 
férias com o estabelecimento de prazos para sua concessão (12 
meses após o período aquisitivo - CLT, art. 134, caput) e seu 
pagamento (até dois dias antes do início das férias - CLT, art. 145, 
caput). Desta forma, tem o empregador dupla obrigação em 
relação às férias, quais sejas, conceder e pagar dentro dos prazos 
legalmente estipulados. E qualquer descumprimento desta 
obrigação acarreta o pagamento em dobro das férias, nos termos 
do disposto no artigo 137, da CLT. Assim, não apenas a 
concessão fora do prazo (ou a não concessão das férias), mas 
também o pagamento da remuneração fora do prazo legal enseja 
o pagamento em dobro. Recurso improvido. (TRT-6 - RO: 
00004241720145060145. Processo: RO - 0000424-17.2014.5.06.0145, 
Redator: Maria do Carmo VarejaoRichlin, Data de julgamento: 
11/05/2016, Quarta Turma, Data da assinatura: 13/05/2016). 
 

Mas o magistrado solucionou a questão adotando o outro, segundo o 
qual “férias pagas, mas não gozadas, dão direito ao empregado de recebê-las 
de forma simples”. 

 
FÉRIAS PAGAS E NÃO GOZADAS. Férias pagas, mas não 
gozadas, dão direito ao empregado de recebê-las de forma 
simples, para que se concretize as determinações do art. 137 da 
CLT, que dispõe que devem ser pagas em dobro as referidas 
férias. VALOR DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 
Compete ao autor o ônus de comprovar que recebia, a título de 
remuneração, a quantia alegada da inicial, equivalente a salário-
base mais comissões, tendo em vista tratar-se de fato constitutivo 
do seu direito, nos termos do disposto no art. 818 da CLT c/c art. 
333, I, do CPC, de aplicação subsidiária. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. Não evidenciada nenhuma circunstância prevista no artigo 
17, do CPC, não há que se falar em aplicação de multa por 
litigância de má fé. Recursos ordinários conhecidos. Recurso do 
consignatário/reconvinte não provido. Recurso da 
consignante/reconvinda parcialmente provido. (TRT-16 
00174874820135160004 0017487-48.2013.5.16.0004, Relator: 
GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, Data de Publicação: 
03/11/2015) 

 
Não é correto considerar sucumbente parcial quem tem a sua 

narrativa confirmada pelo judiciário, mas não obtém o resultado 
pretendido em razão de divergência de interpretação jurídica. Não se 
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pode sancionar quem, em havendo divergência, adota a tese jurídica 
mais favorável aos seus interesses. 

Cabe, quanto a este ponto refletir novamente sobre o conceito de 
sucumbência e sobre a definição de sucumbência. Segundo 
Chiovenda, sucumbenteé quem se sujeita a uma força que age sobre 
ele, é o vencido na luta judicial (quivictus est judicio superatus); é aquele 
“controil qual ela dichia razione del diritto, la pronuncia del giudice, 
avviene: sia l’autore controil quale la domanda è dichiarata sensa 
fondamento”.(CAHALI, 1977, p.475) 

Ora, no nosso exemplo, não é razoável considerar o reclamante 
que postulou o pagamento em dobro das férias sucumbente. Afinal, a 
sua narrativa foi confirmada. Não é razoável considerá-lo o vencido 
na luta judicial. A declaração de direito, a pronúncia do juiz não foi 
contra ela, muito embora não tenha sido exatamente a que ele 
esperava. 

Ora, se o princípio da Sucumbência é, segundo o autor italiano, 
legitimado pelo fato objetivo da derrota, “justificando-se a 
condenação do sucumbente nas despesas do processo porque a 
atuação da lei não deve representar uma perda patrimonial para a 
parte a cujo favor se efetiva” (CAHALI, 1977, p.476), não se pode 
sancionar quem, tendo confirmada a sua narrativa, recebe menos do 
que pediu em razão de divergência interpretativa com o magistrado. 

Em situações como essa não se há falar em sucumbência parcial, 
mas em sucumbência exclusiva da reclamada. 

Situação similar e, portanto, também bastante complexa, é a 
atinente ao pedido de dano extra patrimonial em que a lesão foi 
reconhecida mas não houve concordância do magistrado em relação 
ao valor da sua reparação. Imagine a situação do reclamante que 
considera a lesão sofrida grave – e para a vítima a lesão é sempre a 
mais grave possível – postula vinte salários para a sua reparação, mas 
o magistrado reconhece a lesão mas a entende leve,  condenando a 
empresa em apenas dois salários. Seria razoável e equitativo assegurar 
ao patrono da reclamada 15% sobre o proveito econômico obtido para 
a sua cliente condenando o reclamante no pagamento do aludido 
percentual sobre dezoito salários contratuais? A resposta é negativa.  
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Uma resposta assertiva para esse questionamento poderia gerar 
diversas  situações bastante inadequadas. Poderia, por um lado, 
induzir os reclamantes a pleitear valores sempre bem inferiores ao 
que entendem razoável para a compensação do dano sofrido. Poderia, 
por outro lado, conduzir magistrados a optar por sempre condenar a 
empresa no valor integral do pedido, pois somente assim evitaria 
condenação do reclamante que sofreu uma lesão reconhecida em juízo 
a pagar o advogado do seu ex adverso.  Poderia, por fim, levar juízes a 
levar em consideração o valor da futura condenação em honorários, 
efetuando cálculos aritméticos complexos para conceder mais, para 
que o reclamante receba efetivamente o valor que entende devido. 
Nenhuma dessas soluções é adequada. E a solução para o problema é 
simples. Basta reconhecer que quem postula reparação por dano 
moral e recebe indenização inferior à pretendida não é sucumbente 
em relação a diferença entre o que postulou e o que recebeu. Nesse 
entendo é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça 
que deverá ser seguido também na Justiça do Trabalho após o início 
da vigência da reforma trabalhista de 2017 (Súmula 326 do STJ ). 

 

6. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 
PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467 

O chamado direito processual intertemporal é constituído por 
preceitos de superdireito. O conteúdo de seus preceitos não são as relações 
sociais tocadas pelo direito, mas as normas ditadas pelo Estado, a saber, a 
própria lei ou regra normativa. O seu papel é estabelecer as regras que 
definem a aplicação da lei processual no tempo. (MARQUES, 1966, p.94) 

Soluções simplórias e “fórmulas mágicas” como “a lei processual é 
retroativa” e “a lei processual é de imediata aplicação” devem ser evitadas. 
Como bem evidencia Giuseppe Chiovenda (1969, p.86), “a primeira 
afirmação é errônea, a segunda equívoca”. As leis, sejam de direito material, 
sejam de direito processual, não retroagem, dispõem apenas para o futuro. 
Como estabelece o Código de Napoleão desde 1804, “La loi ne dispose que 
pourl'avenir, elle n'a point d'effetrétroactif”. 

Regra similar é adotada no art. 6º da Lei de Introdução as Normas do 
Direito Brasileiro, que estatui que “A Lei em vigor terá efeito imediato e 
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada”.   
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Apenas em situações excepcionais a lei processual poderá ter efeito 
retroativo. É o que evidencia Giuseppe Chiovenda (1969, p.86) ao afirmar: 

 
"Se em algum caso, a estabelecer-se por via de acuradíssima 
interpretação, a lei processual é retroativa, isso depende, não da 
índole dela, mas de razões que podem ser comuns a todas as leis, 
inclusive de direito privado, isto é, do fato de tratar-se de lei 
declarada expressa ou implicitamente retroativa, como a lei 
interpretativa, ou então do fato de que a nova norma pretendeu 
promover a alguma necessidade extraordinária de ordem 
pública, de modo a dever-se entender que ela não pode atingir 
seus fins senão extinguindo os efeitos de atos já realizados, 
quando incompatíveis com a civilidade e a moral.  
Fora desses casos excepcionais, a lei processual nova respeita os 
atos e fatos consumados sob a lei antiga; significa isso que 
mesmo os efeitos processuais ainda não verificados do ato ou 
fato já consumados permanecem regulados pela lei antiga, sem 
que a lei nova se diga, em verdade, retroativa." 

 
Chiovenda (1969, p.87) também refuta a assertiva de que a lei 

processual é de imediata aplicação:  
 

"Do outro lado, é equívoco asseverar que a lei processual é de 
imediata aplicação, porque isso é próprio de todas as leis, as 
quais, justamente por proverem para o futuro, se aplicarão 
imediatamente aos atos e fatos que se verificarem depois de 
posta em vigor a lei nova, exceto se, como dissemos, aqueles 
constituírem efeitos novos de fatos já anteriormente 
consumados." 

 
O ideal, em termos de política legislativa, é que o próprio autor na 

nova lei estatua uma série de preceitos destinados a operar a adaptação da 
lei nova aos processos pendentes. Nesse sentido são os ensinamentos de José 
Frederico Marques (1966, p.97), que lembra ter sido esta a postura do 
legislador brasileiro, quando da Promulgação do Código de Processo Civil 
de 1939, como se vê dos arts. 1.047 e 1.048, contidos no livro X, com a rubrica 
de Disposições finais e transitórias. No mesmo sentido a lição de Chiovenda 
(1969, p.87-88), segundo quem “a aplicação da nova lei processual aos feitos 
já pendentes pode ocasionar graves complicações, de sorte que usualmente o 
legislador provê com disposições transitórias a regular positivamente esse 
problema”. 

Os redatores da Lei 13.467, contudo, não se dedicaram a este mister. 
De modo que a solução acerca do direito processual intertemporal precisará 
ser construía pelos aplicadores do direito.  
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Acerca da aplicação de uma nova lei processual no tempo é preciso 
considerar separadamente a posição da lei processual, no momento em que 
entra em vigor, em face dos processos extintos, dos processos por iniciar e 
dos processos pendentes. 

Em relação aos processos extintos, pouco há a discutir. Como bem 
leciona Giuseppe Chiovenda (1969, p.94-95): 

 

"todos os atos realizados, o exercício da ação, as provas 
recolhidas, embora não mais admitidas pela lei nova, as decisões 
emanadas, os efeitos do processo sobre o direito substancial, a 
autoridade do julgado, como quer que se haja formado, tudo 
subsiste inalterável de acordo com a lei antiga, sob cujo império 
se exerceu a ação e se desenvolveu e definiu o processo. Da 
mesma forma, o que se conseguiu com o emprego de meios 
executivos não mais admitidos pela lei nova. " 

 
Tampouco há discussões a serem apresentadas em relação aos 

processos por iniciar. Como bem leciona o mesmo Chiovenda (1969, p.88), 
eles “serão plenamente regulados pela lei processual nova”. Corroborando 
essas conclusões afirma José Frederico Marques (1966, p.96) que: 

 
"Para os processos findos e para os que ainda não se iniciaram, 
não há propriamente problemas de direito intertemporal: os 
primeiros são intangíveis, e regulados foram pela forma legal 
revogada: os segundos caem plenamente sob o domínio 
normativo da lei nova." 

 
Os grandes questionamentos, invariavelmente, dizem respeito à 

aplicação da nova lei aos processos pendentes. Como bem observa Giuseppe 
Chiovenda (1969, p.94-95) “a aplicação da nova lei processual aos feitos já 
pendentes pode ocasionar graves complicações, de sorte que usualmente o 
legislador provê com disposições transitórias a regular positivamente esse 
problema”. Três são as soluções apresentadas pelo autor. A primeira, 
considerada mais adequada e sugerida por Chiovenda (1969, p.95), pela 
intenção de evitar perturbações e complicações, consiste em aplicar a lei 
antiga até a conclusão do processo. Essa corrente doutrinária, alicerçada na 
unidade do processo, sustenta que o procedimento deve ser unitariamente 
considerado, não obstante apresente fases distintas (postulatória, saneadora, 
instrutória, decisória, recursal, executiva, etc.), para que seja regido apenas 
pela lei velha, não produzindo efeitos retroativos em prejuízo de uma das 
partes (TEXEIRA FILHO, 2009, p.118). 



151

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

Muito embora essa corrente solucione com simplicidade e clareza as 
potenciais discussões acerca da legislação que deveria ser aplicada a cada 
um dos atos processuais, ela apresenta um grande inconveniente de ordem 
prático. Os operadores do direito precisariam conviver por muito tempo 
com duas leis e aplicá-las indistintamente para processos diferentes.  

A segunda partiria da aplicação rigorosa da autonomia da relação 
processual e consistiria em aplicar a nova lei aos atos sucessivos. Essa 
solução encontra eco na doutrina brasileira. José Frederico Marques (1969, 
p.95), um dos mais festejados processualistas do século passado, identifica 
no artigo 2º do Código de Processo Penal, um princípio geral de Direito 
Processual Intertemporal. Ao estatuir que “a lei processual penal aplicar-se-
á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da 
lei anterior”, o Código teria consagrado um princípio geral de Direito 
Processual Intertemporal que, por se tratar de um preceito de superdireito, 
também seria aplicável às normas de processo civil. Segundo o festejado 
professor: 

 
"Decorrido o prazo da vacatio legis, a lei publicada e promulgada 
tem aplicação imediata. É que toda norma de processo obedece 
ao princípio da imediata aplicação da lei, princípio que muitos 
confundem com a chamada retroatividade. 
A norma processual não tem efeito retroativo. A sua aplicação 
imediata decorre do princípio, válido para toda lei, na ausência 
de viáveis disposições em contrário, de que não se aplica a norma 
jurídica a fatos passados, quer para anular os efeitos que já 
produziram, quer para tirar, total ou parcialmente, a eficácia de 
efeitos ulteriores derivados desses fatos pretéritos. Logo os atos 
processuais, praticados sob a lei revogada, mantêm plena eficácia 
depois de promulgada a lei nova, embora ditando estes preceitos 
de conteúdo diferente. Tempus regitactum: a lei processual provê 
apenas para o futuro, ou seja, para os atos processuais ainda não 
realizados ao tempo em que se iniciou a sua vigência.  
No processo, há em curso uma série de atos. Quando entra em 
vigor nova lei, ela incide sobre o fluir do procedimento e só 
atinge os atos que ainda não foram praticados e que, de futuro, 
irão integrar a relação processual. Os que ficaram para trás 
permanecem inatingíveis, porquanto regulados estavam pela 
norma revogada. " 

 
Manoel Antonio Teixeira Filho (2009, p.118) corrobora este 

entendimento ao se filiar à corrente que fundamenta a solução da aplicação 
da lei no tempo com base no isolamento dos atos do procedimento. Segundo 
ela “A lei nova incidiria, unicamente, nos atos processuais ainda não 
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praticados, ainda que outros atos, pertencentes à mesma fase do 
procedimento, tivessem sido regidos pela lei antiga”. 

Giuseppe Chiovenda (1969, p.95) discute a questão de forma mais 
flexível. Para o jurista italiano, na ausência de disposição legal em contrário 
ou quando a lei assim o previr, deve-se aplicar aos atos ainda por praticar a 
lei nova, se e enquanto for compatível com os efeitos, já verificados, ou em 
vias de continuarem a verificar-se, dos atos anteriores, enquanto os atos já 
realizados segundo a lei ab-rogada e seus efeitos processuais permanecerão 
firmes. Exemplifica mencionando a prorrogação da competência do juiz, já 
definitivamente fixada com o ato de criação segundo a lei anterior, em 
virtude da parpetuatio iurisdictionise sua não alteração com a superveniência 
de uma nova lei de competência.  

O problema da aplicação da lei nova aos atos sucessivos à sua entrada 
em vigor resolver-se-ia na indagação de se e quais os efeitos que já se 
verificaram ou têm de, necessariamente, verificar-se por força dos atos já 
realizados. Haveria aqui uma distinção substancial entre a aplicação de lei 
material no tempo e a aplicação de lei processual no tempo. Se no direito 
material a inteira relação jurídica, mesmo de natureza continuativa, se 
apresenta como o efeito do ato ou fato que a constituiu, na relação 
processual, na qual – como já vimos – se desenvolve uma atividade estatal 
em movimento, nem todos os atos se apresentam com efeitos necessários de 
sua constituição (CHIOVENDA, 1969, p.94).  

Haveria ainda, como já foi dito, um caminho intermediário para 
solucionar a questão. Essa solução intermediária, a ser estabelecida pela lei 
ou por decisão judicial, “consistiria em dividir a causa em períodos, de 
maneira que, até o preenchimento de um período, se aplique a lei antiga, e 
daí por diante a lei nova” (CHIOVENDA, 1969, p.94). Trata-se da corrente 
fundada na autonomia das fases do procedimento. Sendo certo que o 
procedimento é constituído pela fase postulatória, saneadora, instrutória, 
decisória, recursal e executiva, logicamente preordenadas, a lei nova só 
atingiria aquelas que ainda não estivessem concluídas, respeitando as já 
encerradas. Com isso algumas fases dos processos pendentes seriam regidas 
pela lei velha e outras pela lei nova (TEXEIRA FILHO, 2009, p.119).  

O Brasil adotou uma solução desse tipo em relação à aplicação da 
Emenda Constitucional n. 45, mais precisamente no tocante à competência 
da Justiça do Trabalho para apreciar os pedidos de indenização decorrentes 
das relações de trabalho no tempo. Ao julgar o conflito de competência 
7.204-1 de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu seu poder 
e seu dever de preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais 
que ocorram sem mudança formal do Magno Texto, atribuir eficácia 
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prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos 
efeitos, para garantir segurança jurídica toda vez que proceder a revisões de 
jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. E a partir dele 
estatuiu que:  

 
"as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, 
com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá 
continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. 
Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser 
remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, 
com total aproveitamento dos atos praticados até então. A 
medida se impõe, em razão das características que distinguem a 
Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas 
recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação." 

 
Essa solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 2005 

contraria o entendimento da doutrina brasileira clássica que afirmava que 
“as regras legais sobre competência se aplicam de imediato, quer se contidas 
em leis propriamente de processo civil, quer se existentes nas de organização 
judiciária” (MARQUES, 1966, p.95-96) e que “disposições concernentes à 
jurisdição e competência aplicam-se imediatamente, regem o processo e 
julgamento de fatos anteriores à sua promulgação” (MAXIMILIANO, 1946, 
p.312). A decisão encontra eco na sempre abalizada doutrina de Wilson de 
Souza Campos Batalha (1985, p.125) , segundo quem as novas leis 
processuais deveriam estabelecer normas de direito transitório para 
estabelecer a competência residual dos juízos onde os processos já estavam 
em andamento: 

 
"As normas sobre jurisdição incidem imediatamente sobre os 
processos em curso, mesmo que a determinação do juiz dependa 
da vontade das partes, como ocorre na eleição de foro e na 
cláusula compromissória. Sob este último aspecto, não podem 
prevalecer pactos privados contra a organização dos serviços 
judiciários do Estado. Se lei nova proíbe eleição de foro ou 
instituição de juízo arbitral forçosamente cessarão as estipulações 
a propósito. No que tange a competência, a regra é a incidência 
imediata da nova lei – incidência imediata, mas não retroativa e, 
portanto, prorrogável, à luz do novo direito, lícito será às partes 
anuírem, de acordo com a lei nova, à continuação do processo 
perante a autoridade que seria, pela lei nova, relativamente 
incompetente. Nas hipóteses, porém, de competência absoluta, o 
processo continuará perante o juízo ou tribunal que a lei nova 
declarar competente, respeitado tudo o que anteriormente se 
fizera de acordo com a lei precedente. Em regra, as novas leis 
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estabelecem normas de direito transitório assegurando a 
continuação dos processos perante os juízos ou tribunais em que 
já estavam tramitando. É a chamada competência residual." 

 
Não será surpresa se o Judiciário trabalhista adotar critério semelhante 

ao adotado pelo STF no conflito de competência 7.204-1 e determinar a 
aplicação das novas regras atinentes aos honorários advocatícios a todos os 
processos em curso em que a sentença ainda não tiver sito proferida. 

Essa, contudo, não é a melhor solução, tampouco a mais acertada. 
Como bem observa Manoel Antonio Teixeira Filho, a liquidação dos pedidos 
da petição inicial obedece a uma regra pragmática destinada a quantificar a 
sucumbência, que será obtida a partir da diferença entre o valor do pedido, 
indicado na inicial, e o valor acolhido pela sentença. Será com base nessa 
quantificação que o autor será condenado a pagar honorários de advogado à 
parte contrária, naquilo em que não tiver êxito. Estabelece essa norma legal: 
“Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de 
sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários”. 
(TEXEIRA FILHO, 2009, p.131) 

A partir dessa válida lição é forçoso reconhecer que a sucumbência 
pressupõe a liquidação dos pedidos já na inicial. Nos processos ilíquidos não 
há como condenar o autor no pagamento dos honorários sucumbenciais. 
Resta-nos, portanto, duas soluções. Uma de pequena viabilidade prática 
seria determinar a emenda da petição inicial de todos os processos que 
apresentem pedidos ilíquidos. A outra seria reconhecer que a condenação 
em honorários sucumbenciais recíprocos somente será viável nos processos 
que vierem a ser distribuídos após o início da vigência da Lei 13.467, já 
obedecendo às determinações acerca da liquidação da sentença. 

Percebe-se, portanto, que uma definição acerca das regras sobre a 
aplicação da lei processual do tempo não é tão simples quanto parece. 

Essa conclusão é reforçada pela assertiva, repetida por parcela 
relevante da doutrina, de que “atos processuais existem que, praticados sob 
o império da lei pretérita, produzem efeitos sob a vigência da lei nova” 
(MARQUES, 1966, p.96).  

 

7. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O SINDICATO 
Entende-se válida ainda a regra do artigo 16 da Lei 5.584, que estatui 

que “Os honorários do advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do 
Sindicato assistente”. Outrossim quando o trabalhador for patrocinado por 
advogado do sindicato de sua categoria eventuais honorários estabelecidos 
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na decisão deverão ser transferidos diretamente para a entidade sindical e 
não para o seu patrono.  

 
 

CONCLUSÃO 
Um dos objetivos da reforma trabalhista de 2017 foi inibir a 

propositura de demandas baseadas em direitos ou fatos inexistentes. 
Objetiva-se chegar a esse desiderato por meio da instituição de um sistema 
de sucumbência baseado na teoria da causalidade, o que gera 
responsabilidade pelos honorários sucumbenciais mesmo quando a parte 
desistir da ação, for revel ou o processo vier a ser anulado. 

Ora, no nosso exemplo, não é razoável considerar o reclamante que 
postulou o pagamento em dobro das férias sucumbente. Afinal, a sua 
narrativa foi confirmada. Não é razoável considerá-lo o vencido na luta 
judicial. A declaração de direito, a pronúncia do juiz não foi contra ela, 
muito embora não tenha sido exatamente a que ele esperava. 

Não se pode sancionar quem, tendo confirmada a sua narrativa, recebe 
menos do que pediu em razão de divergência interpretativa com o 
magistrado. Não há, nesses casos, sucumbência parcial, mas sucumbência 
exclusiva da reclamada.  

De forma similar, quem postula reparação por dano moral e recebe 
indenização inferior à pretendida não é sucumbente em relação a diferença 
entre o que postulou e o que recebeu. Nesse sentido é o entendimento 
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que deverá ser seguido também 
na Justiça do Trabalho após o início da vigência da reforma trabalhista de 
2017. 

Embora não seja surpreendente se o Judiciário trabalhista adotar 
critério semelhante ao adotado pelo STF no conflito de competência 7.204-1 e 
determinar a aplicação das novas regras atinentes aos honorários 
advocatícios a todos os processos em curso em que a sentença ainda não 
tiver sito proferida, essa solução não é a mais adequada. 

A sucumbência pressupõe a liquidação dos pedidos já na inicial. Nos 
processos ilíquidos não há como condenar o autor no pagamento dos 
honorários sucumbenciais. Restarão duas soluções. Uma de pequena 
viabilidade prática seria determinar a emenda da petição inicial de todos os 
processos que apresentem pedidos ilíquidos. A outra seria reconhecer que a 
condenação em honorários sucumbenciais recíprocos somente será viável 
nos processos que vierem a ser distribuídos após o início da vigência da Lei 
13.467, já obedecendo às determinações acerca da liquidação da sentença. 
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ARBITRAGEM EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO 
 

José Affonso Dallegrave Neto1 

Phelippe Henrique Cordeiro Garcia2 

 
 

RESUMO 
A "reforma trabalhista" passou a permitir um método alternativo de 
resolução de conflitos: a arbitragem.Considerando o critério exigido, as 
multinacionais detêm terreno fértil para sua implementação. É necessário, 
porém, o estabelecimento de balizas para que a via arbitral não seja 
subterfúgio para violação de direitos dos empregados. Para tanto, é preciso 
compreender a arbitragem como autêntica Jurisdição Trabalhista, devendo 
consignar em seu bojo as garantias a ela inerentes. O objetivo deste trabalho 
é discutir a arbitrabilidade dos litígios (em que os altos executivos figurem 
em um dos polos) e o seu acesso à justiça. 
Palavras-Chave: Arbitragem. Trabalhista. Indisponibilidade. Executivos. 

 
ABSTRACT 
The “Laborite Reform” allowed a alternative method of conflict resolution: 
the arbitration. Considering the required criteria, multinationals have fertile 
ground for theirimplemations. It is necessary, nevertheless, the 
establishment of beacons so that the arbitrationchannel doesn’t become a 
subterfuge for violation of employees’ rights. Therefore, it is necessaryto 
understand arbitration as an authentic Labor Jurisdiction, and shall consign 
in its entirety thegarantees attached to it. The objective of this work is to 
discuss the arbitrability of litigation (inwhich the top executives appear in 
one of the poles) and their acess tojustice. 
Keywords: Arbitration. Labor Relations. Unavailability. Executives. 
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INTRODUÇÃO 
Tema ao mesmo tempo polêmico e instigante, a arbitragem trabalhista 

ganhou seu espaço no ordenamento jurídico brasileiro com a edição da Lei 
13.467/2017 ("Reforma Trabalhista").Sufragada na concepção de que os 
trabalhadores teriam condições de negociar com seu empregador, em 
verdadeira reorientação motriz do Direito do Trabalho,esta lei passou a 
permitir que empregados com patamar remuneratório relativamente 
elevado e curso superior negociem o conteúdo contratual, com força 
normativa superior à lei, nas hipóteses do parágrafo único do art. 444, 
combinado com o art. 611-A, ambos da CLT. Uma espécie de negociado 
sobre o legislado. Não propriamente uma negociação coletiva com a 
participação do sindicato, mas uma pactuação diretainterpartes. A estes 
empregados com remuneração superior a duas vezes o valor do teto dos 
benefícios do Regime Geral da Previdência Social, a doutrina vem chamando 
de hipersuficiente, nomenclatura que os diferencia dos hipossuficiente. 

Como se vê, o legislador adotou critério meramente econômico para 
conferir dosimetria à subordinação jurídica. Dito de outro modo, a lei 
presumiu que o empregado que recebe salário em valor igual ou superior a 
dobra do teto do INSS detém autonomia para negociar suas condições 
contratuais diretamente com o empregador e de forma diversa (mesmo in 
pejus) ao que dispõe a proteção legal.Além disso, passou a permitir a 
estipulação da cláusula compromissória de arbitragem,independentemente 
de formação em ensino superior, nos casos em que o empregado receba 
remuneração superior de até duas vezes o valor do teto dos benefícios do 
Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 507-A, da CLT. 
Observa-se aqui uma certa dissonância do legislador, vez que para a 
hipótese de fixação do conteúdo contratual, exige-se que o hipersuficiente 
tenha curso superior e receba mais do que a dobra do teto previdenciário, 
enquanto que para firmar cláusula compromissória o curso superior é 
prescindível e o valor é de até a dobra do teto do INSS. Esta desarmonia bem 
reflete o processo açodado em que tramitou a indigitada Reforma 
Trabalhista. 

De nossa parte, também o critério eleito pelo legislador merece críticas, 
sendo simplista determinar o grau de subordinação e a liberdade de 
negociação de um empregado com base apenas no valor do seu salário. 
Houve aqui um resgate da antiga concepção de subordinação pela mera 
"dependência econômica".  
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Chama a atenção que o legislador reformista não tenha adotado 
os mesmo parâmetros de definição do trabalhador 
‘hipersuficiente’ nos arts. 444, parágrafo único, e 507-A da CLT. 
Afinal, além da inexigibilidade da graduação universitária para o 
dispositivo legal em análise, fala-se aqui em remuneração - ou 
seja, o complexo de verbas recebidas usualmente pelo 
empregado (salário, horas extras, gratificações, adicionais, 
abonos etc.) - e não apenas em salário. Logo, é potencialmente 
maior o campo de aplicação do art. 507-A do que o diâmetro de 
incidência do art. 444, parágrafo único, da CLT. SOUZA, (2017). 

 
E o que é pior: o valor estabelecido está aquém daquele comumente 

recebido pelos altos executivos que efetivamente detêm tal capacidade 
diferenciada e autonomia para as tratativas do contrato. Seria preferível que 
o legislador tivesse adotado, de forma complementar, a diretriz proposta no 
vetado art. 4º, §4º da Lei da Arbitragem (n. 9.307/1996), que exigia o 
desempenho de cargo ou função de administrador ou diretor estatutário, 
evitando-se, assim, que empregados sem qualquer poder possam ser 
coagidos a assinar pacto compromissório apenas em razão do seu patamar 
remuneratório3. 

Logo, o critério adotado pelo legislador há que ser tomado com cautela 
pelo intérprete, devendo analisar a efetiva possibilidade de estipulação da 
cláusula compromissória e o conhecimento de seus efeitos por parte do 
empregado. Aqui, por analogia, invoca-se o Código de Defesa do 
Consumidor, exvi do art. 51, VII: “São nulas de pleno direito, entre outras, as 
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 
que:  VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem”. 

Por outro lado, vencidas estas observações críticas, não resta dúvida 
de que a arbitragem, enquanto nova possibilidade para os dissídios 
individuais do trabalho,poderá ser bem aproveitada pelas partes, sobretudo 
pela celeridade, rigor técnico e confidencialidade que o instituto propicia. 
Cabe, no entanto, investigar de que maneira deve se dar a resolução de 
conflitos deflagrados no seio de uma relação assimétrica, a fim de atender 
aos postulados da jurisdição trabalhista, não permitindo que a opção pela 
via arbitral seja ainda mais onerosa para o empregado do que a via judicial. 
É preciso utilizá-la de modo responsável, assegurando a efetividade dos 
direitos dos trabalhadores e o respeito à teleologia do Direito material e 
processual do Trabalho. 

3 Eis a redação do aludido dispositivo da Lei 9.307/1996, art. 4º, §4º: “desde que o empregado ocupe ou 
venha a ocupar cargo ou função de administrador ou de diretor estatutário, nos contratos individuais de 
trabalho poderá ser pactuada cláusula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a 
iniciativa de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição. (VETADO)” 
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Quanto aos dissídios coletivos de trabalho, há expressa autorização na 
Lei de Greve4 e na Constituição, em seu art. 114, § 2º, ao dispor:  

 
Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do 
Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas 
legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente (Lei 9.307/1996).  

 

Como se vê, a nossa Carta da República seguiu tendência internacional 
de contemplar a arbitragem como meio de solução de conflitos trabalhistas 
coletivos: 

 

Em matéria de conflitos trabalhistas coletivos, pode-se dizer que 
a arbitragem já faz parte da tradição ibero-americana. Na 
Espanha, ela encontra-se prevista no Real Decreto-Ley 17/1977, 
tanto para a hipótese de greve quanto para a negociação de 
acordos coletivos. Em Portugal, o Novo Código do Trabalho (Lei 
7/2009 de 12/02/2009) prevê em seu artigo 529 a arbitragem em 
conflitos coletivos que não resultem da celebração ou revisão de 
convenção coletiva AMARAL, (2018, p. s/n).  

 
No que diz respeito à arbitragem em dissídios individuais trabalhistas, 

a Constituição Federal nada previu ou proibiu. Resta saber se este silêncio 
foi eloquente ou se a expressa previsão era prescindível no bojo da 
Constituição, a exemplo de igual postura silente em relação às arbitragens de 
outros ramos do direito. De qualquer modo, enquanto não houver 
declaração de inconstitucionalidade, persiste a presunção de validade do art. 
507-A, da CLT.  

 
1. A NATUREZA DE JURISDIÇÃO PRIVADA DA ARBITRAGEM  

Por um bom tempo houve certa hesitação acerca da natureza da 
arbitragem.  O Código de Processo Civil de 2015 pacificou a matéria para 
declarar que se trata de jurisdição. Senão vejamos da redação do art. 3º, 
parágrafo 1º "Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 
lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei". 

4 Reza o art. 7º da Lei 7783/89: “Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve 
suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo 
acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho”. 
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 Ao se repetir o mesmo texto da Constituição Federal, atinente ao 
princípio da inafastabilidade da jurisdição5,o caput do art. 3º do CPC deixou 
claro que a arbitragem se equipara à jurisdição estatal, conforme reconheceu  
o Superior Tribunal de Justiça, (CC 111.230/DF, Relª Minª Nancy Andrighi, 
julgado em 08.05.2013). Conforme assevera Didier (2013, p. 73-74 ), o 
mencionado parágrafo possui dois propósitos, um ostensivo e outro 
simbólico: 

 

Ostensivamente, serve para deixar claro que o processo arbitral 
se submete a um microssistema jurídico, previsto em lei 
extravagante, servindo o Código de Processo Civil como diploma 
de aplicação subsidiária. Do ponto de vista simbólico, relaciona a 
arbitragem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, de 
modo a evitar discussões sobre se a escolha pelo juízo arbitral, 
com a impossibilidade de discussão do mérito da sentença 
arbitral, é proibida constitucionalmente. A possibilidade de 
submissão da questão à arbitragem é, assim, vista também como 
forma de concretizar o princípio de que a jurisdição, no Brasil, é 
inafastável e universal – há a jurisdição civil estatal, regulada 
pelo CPC, e a jurisdição civil arbitral, regulada por lei 
extravagante. 

 

Hoje é possível asseverar que o Brasil tem uma jurisdição estatal e uma 
jurisdição arbitral. Isto vale para as relações civis e trabalhistas. Quanto a 
estas, a arbitragem se aplica apenas às hipóteses de empregado 
hipersuficiente de que trata o art. 507-A, da CLT. Quanto aos trabalhadores 
que mantêm relação de trabalho (lato sensu), sem vínculo de emprego, a 
competência material recai sobre a Justiça do Trabalho, conforme art. 114, I, 
da Constituição em redação trazida pela Emenda Constitucional 45 (de 
31/12/2004).  São relações civis de trabalho, a exemplo do cooperado, 
agenciador, representante, diretor sem vínculo, estagiário, prestador de 
serviço, empreiteiro, etc. Nestes casos, os direitos que integram o conteúdo 
dos contratos não estão previstos na CLT, mas nas respectivas legislações 
civis aplicáveis a espécie.  Referidos trabalhadores (sem subordinação) 
também poderão optar pela jurisdição arbitral, ficando dispensados da 
observância dos requisitos do art. 507-A, da CLT (remuneração acima da 
dobra do teto previdenciário e cláusula compromissória). 

5 Reza o art. 5º, XXXV da CF: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. 
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Dito de outro modo, os trabalhadores autônomos e afins não se 
submetem aos contornos do art. 507-A da CLT, mas apenas ao estatuto da 
arbitragem em geral (Lei 9307/96 e CPC). Logo, para estes a opção pela 
jurisdição arbitral constitui direito mais amplo, podendo sua opção ser 
manifestada independente do valor remuneratório ou de modalidade 
especial para a convenção de arbitragem.O próprio TST, em Instrução 
Normativa, já declarou a diferença dos créditos decorrentes da relação de 
trabalho com aqueles oriundos da relação de emprego6. Não se ignore o fato 
da CLT só contemplar a cláusula compromissória, negando o caminho mais 
amplo do compromisso arbitral: 

 

Art. 507-A.Nos contratos individuais de trabalho cuja 
remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de 
arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante 
a sua concordância expressa, nos termos previstos na  Lei no 
9.307, de 23 de setembro de 1996. 

 

Enquanto a cláusula compromissória de arbitragem está prevista em 
contrato para eventuais (e futuros) conflitos dele emergentes, no 
compromisso arbitral o instrumento firmado pelas partes poderá ser 
celebrado a qualquer momento, inclusive após a rescisão ou para quaisquer 
controvérsias concretas já deflagradas.  Ao buscar proteger o empregado do 
temor reverencial próprio do contrato subordinado em atividade, o 
legislador permitiu apenas a estipulação pela modalidade da cláusula 
compromissória de arbitragem. Vale dizer, as partes somente estão 
autorizadas a convencionar a jurisdição arbitral trabalhista antes da 
ocorrência do dano, em sede de tratativa contratual. 

Nos termos do art. 5º, da Lei da Arbitragem, a cláusula 
compromissória poderá ser vazia (aberta e sem especificação) ou cheia 
(quando as partes apontam para o regramento específico de uma Câmara). 
Em relação ao compromisso arbitral os requisitos legais são mais 
abrangentes, vez que contêm todos os elementos para a instauração da 
arbitragem, conforme dispõem os artigos 9 a 11 da Lei 9307/96. Registre-se 
que o CPC de 2015, ao contrário do seu antecessor (CPC/73), prestigia a 

6 Reza o art. 3º, § 3º da Instrução Normativa n. 27/2005: “Salvo nas lides decorrentes da relação de 
emprego, é aplicável o princípio da sucumbência recíproca, relativamente às custas”.   
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jurisdição arbitral e a cooperação entre juiz e árbitro, consoante expressa 
previsão da Carta Arbitral: 

 

Art. 237, IV: Será expedida carta: (...) IV – arbitral, para que órgão 
do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na 
área da sua competência territorial, de ato objeto de pedido de 
cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os 
que importem efetivação de tutela antecipada. 
 

Via de regra, não competirá ao Poder Judiciário rever o mérito da 
decisão arbitral, mas apenas praticar e determinar o cumprimento da Carta 
Arbitral, a qual deverá preencher os requisitos do § 3º do art. 260 do CPC. A 
carta arbitral é muito útil para solicitar o auxílio do juízo estatal em relação a 
efetividade das medidas tomadas pelo juízo arbitral. Como exemplo 
mencione-se a condução coercitiva de uma testemunha que resiste a 
comparecer na Câmara de Arbitragem7. 

 

2. DA NOMENCLATURA E DA ALEGAÇÃO DA CONVENÇÃO DE 
ARBITRAGEM 

Por convenção das partes, a controvérsia poderá ser julgada por 
árbitro único ou por um colegiado de árbitros (Tribunal Arbitral). 
Denomina-se avulsa (ou ad hoc), quando o árbitro é a única figura deste 
procedimento, ficando aos seus cuidados todo o desenvolvimento da 
arbitragem. Na arbitragem institucional (ou arbitragem administrada), a 
demanda será solucionada por uma entidade ou instituição de arbitragem, 
geralmente chamada Câmaras (ou Centro) de Arbitragem. Logo, Tribunal 
Arbitral é o colegiado de árbitros que irá decidir aquela controvérsia 
específica, enquanto Câmara (ou Centro) de Arbitragem é a entidade ou 
órgão institucional que administra o procedimento de solução do conflito.  
Registre-se aqui o teor da Resolução 125 do CNJ, art. 12-F, que proíbe a 
todos os órgãos privados de Mediação e Arbitragem: - o uso de brasão e 
demais signos da República Federativa do Brasil; - a denominação de 
“tribunal” ou expressão semelhante para a entidade; - o uso da expressão de 
“Juiz” ou equivalente para seus árbitros e membros.  

Pelo CPC/2015 há uma impossibilidade do órgão judicante conhecer 
de ofício a existência de arbitragem (art. 485, VII), cabendo ao Réu alegá-la 
no primeiro momento em que tiver que falar nos autos. No silêncio, será 
presumida a aceitação do Poder Judiciário (art. 337,§ 6º). Em igual sentido é 

7 Conforme art. 22, § 2º da Lei 9307/96. 
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o art. II, nº 3, da Convenção de Nova Iorque, que versa sobre sentenças 
arbitrais estrangeiras, em vigor no Brasil desde 20028.  A arguição há que 
estar acompanhada do respectivo instrumento da convenção de arbitragem 
(art. 260, § 3º), devendo ser feita em peça autônoma e antes da apresentação 
da contestação. Entendimento diverso (arguição em conjunto com a defesa 
de mérito) poderia prejudicar aquilo que é precioso na arbitragem: a 
confidencialidade das matérias. Logo, somente se rejeitada a alegação de 
pactuação de arbitragem, será aberto ao Réu prazo para apresentar sua 
contestação. E nem se diga que o segredo de justiça, previsto para estes casos 
(art. 189, IV, do CPC/15), eximiria o prejuízo da violação de 
confidencialidade, pois, o sigilo previamente convencionado pelas partes 
visa evitar que o litígio seja revelado fora do juízo arbitral.  

 

3. DIREITOS PATRIMONIAIS INDISPONÍVEIS 
Situação recorrente se verifica nos corredores do Fórum, ou nas salas 

de audiência trabalhista, em que advogados e juízes orientam as partes a 
fecharem acordos com valores aquém do devido, a fim de evitar a longa 
espera de quase meia década na tramitação do processo. Não se pode negar 
que o fator tempo, no processo judicial, tem achatado o valor dos acordos 
econtribuido para a renúncia de direitos trabalhistas, vez que o ônus da 
longa duração recai de modo mais sensível sobre os trabalhadores, 
geralmente premidos pelo desemprego e a cessação de sua fonte de 
subsistência. 

A arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de 
conflito, que tem como conteúdo direitos patrimoniais disponíveis. Nela os 
árbitros, sujeitos imparciais, são escolhidos pelas partes para julgarem 
algum tema previamente delimitado.Quando as partes se comprometem a 
submeter o conflito à arbitragem opera-se a renúncia à processualidade 
estatal da relação jurídica (MIRANDA, 2012). Pelo CPC/15. O árbitro único 
ou em Colegiado com número ímpar (Tribunal Arbitral) proferem decisão 
vinculante  para as partes, tal qual uma decisão judicial irrecorrível. A opção 
por essa via se dá através de negócio jurídico, devendo-se observar os 
requisitos de validade, gerais e específicos. A convenção arbitral pode ser 
instituída antes do conflito (por meio da cláusula compromissória de 
arbitragem) ou depois (via compromisso arbitral), sendo que nos dissídios 
individuais trabalhistas só se admitem na primeira modalidade. 

8 A Convenção de Nova Iorque sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras 
restou incorporada ao nosso direito interno pelo Decreto de Promulgação n. 4.311/2002. 
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É sabido que a arbitragem se aplica apenas aos direitos patrimoniais 
disponíveis (art. 1º, Lei 9.307/1996), questão que ganha relevo na órbita do 
Direito do Trabalho, o qual guarda os princípios da irrenunciabilidade e 
indisponibilidade. Quanto ao tema, vale a transcrição das indagações 
formuladas pelo professor da USP, Estevão Mallet (2018, p. 40-42): 

 

O direito trabalhista é ou não disponível? Indisponibilidade 
absoluta certamente não existe, tanto é que em toda ação 
trabalhista individual há uma fase conciliatória, pela qual 
necessariamente se deve passar. Mas, significa isso uma 
disponibilidade tal qual aquela exigível para que se possa utilizar 
da arbitragem? Esta é uma questão que permanece ainda por 
resolver. O próprio TST não tem jurisprudência pacificada sobre 
o assunto. Curiosamente há decisões, de diferentes turmas, em 
ambos os sentidos, tanto no sentido de admissão da arbitragem 
como no sentido oposto, de proscrição da arbitragem em matéria 
de litígio trabalhista individua. 

 
Eis aqui um dos pontos essenciais que circunscrevem a arbitragem 

trabalhista9, sobretudo quando boa parte da doutrina apontava, antes 
mesmo da Reforma (Lei 13.467), a irrenunciabilidade dos direitos 
trabalhistas como óbice ao seu implemento. Conforme salientado, a Lei da 
Arbitragem prevê que só serão objeto da jurisdição arbitral os direitos 
patrimoniais disponíveis. Em face disto, Daniela Muradas afirma haver 
óbice à via arbitral em qualquer caso de assimetria negocial, caso típico dos 
contratos de emprego.  Por outro lado, o próprio legislador reconhece o 
cabimento da jurisdição arbitral nos contratos envolvendo consumidor, 
administração pública direta e indireta e relações civis com signatário 
vulnerável como é o caso da locação, por exemplo. 

Para solver esta controvérsia jurídica, importa diferenciar renúncia e 
transação. Américo Plá Rodriguez define irrenunciabilidade como a 
"impossibilidade jurídica de privar-se voluntariamente de uma ou mais 
vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício próprio". Já a 
transação é diferente, pois implica recíprocas concessões. A Reforma 
Trabalhista flexibilizou este tema, ao ponto de permitir, até mesmo, quitação 
anual de obrigações durante a vigência do contrato (desde que perante o 

 
9 Homero Bastista Silva destaca que esse é o ponto mais complexo da discussão acerca da arbitragem, 
uma vez que a prática trabalhista brasileira é cheia de contradições. Segundo o autor, “o debate terá de 
ser retomado com urgência e as contradições terão de aflorar”.  
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sindicato; art. 507-B, da CLT)10, e homologação de acordo extrajudicial(desde 
que as partes estejam representadas por advogados distintos; arts 855-B a 
855-E, da CLT)11.  

A indisponibilidade de direitos para efeitos de cabimento da 
Arbitragem se aproxima do que Plá Rodriguez denomina de 
"intransigibilidade". Vale dizer: a impossibilidade de sacrificar algum direito 
mesmo havendo concessões recíprocas.Boa parte dos direitos tidos como 
irrenunciáveis durante o curso do contrato, torna-se, a posteriori, passível de 
transação, sobretudo quando se converte em crédito trabalhista.  Nesta 
medida, pode-se dizer que, com raras exceções (a exemplo de créditos 
previdenciários e fiscais), os chamados direitos trabalhistas irrenunciáveis 
tornam-se disponíveis, quando convertidos em créditos  sujeitos à transação, 
ou quando ausente a subordinação do trabalhador. Sobre o tema, Sérgio 
Arenhart, ao mencionar o exemplo dos créditos alimentícios (caso 
trabalhista), acrescenta uma terceira hipótese: 

 
 

É certo que o direito a alimentos é indisponível, no sentido de 
que não se pode a ele renunciar. Porém, a quantificação do valor 
e a forma de prestá-los são aspectos perfeitamente disponíveis, 
sendo objeto frequente, como se sabe, de transação judicial. Ora, 
nada impediria que se sujeitasse esses efeitos disponíveis (ainda 
que dos direitos indisponíveis) à arbitragem, mesmo porque isso 
não implicaria qualquer restrição à existência ou à caracterização 
do direito indisponível em si. Dessa forma, portanto, mesmo os 
direitos indisponíveis podem ser objeto de arbitragem, desde que 
em relação aos efeitos disponíveis que gerem (ARENHART, 
2018, p 6). 

 

10 “Art. 507-B.É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, 
firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da 
categoria.  Parágrafo único.  O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e 
dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele 
especificadas.”  
11 Art. 855-B:O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo 
obrigatória a representação das partes por advogado. § 1oAs partes não poderão ser representadas por 
advogado comum. § 2oFaculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua 
categoria. Art. 855-C: O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo estabelecido no § 6o do art. 477 
desta Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no § 8o art. 477 desta Consolidação. Art. 
855-D:No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará 
audiência se entender necessário e proferirá sentença. Art. 855-E: A petição de homologação de acordo 
extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo 
único.  O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que 
negar a homologação do acordo. 
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Como se vê, a questão trazida por Arenhart se aplica perfeitamente aos 
direitos de personalidade. Assim, ninguém pode renunciar seu direito à 
honra, intimidade, imagem, privacidade, etc. Contudo, a indenização 
decorrente de sua violação assumirá um caráter disponível e patrimonial, 
sujeitando-se à mensuração ou transação tanto em sede de jurisdição estatal 
como arbitral.  O chamado Direito Autoral é um bom exemplo do que 
estamos a demonstrar. De um lado os inalienáveis e irrenunciáveis direitos 
morais do criador (art. 27 da Lei n. 9.610/98), traduzidos no direito de 
nominar o produto e fazer constar que é dele a paternidade da criação. De 
outro, os direitos patrimoniais consistentes na reprodução e exploração 
econômica da obra ou invento (art. 4º da Lei n. 9.609/98): 

 

DIREITOS AUTORAIS. PROFESSORA. ELABORAÇAO DE 
APOSTILAS. Afigura-se inválida qualquer pactuação que 
restrinja os direitos de ‘autor’, uma vez que esses são 
irrenunciáveis por estarem incluídos dentre os direitos 
personalíssimos (art. 5º, XXVII da Carta Magna e art. 11 do Novo 
Código Civil brasileiro). Incumbe ao Judiciário tornar efetiva a 
proteção prevista em lei aos ‘autores’, a fim de preservar a 
autoria e o conteúdo de suas obras, até como forma de incentivá-
las a compartilhar suas idéias, seus estudos, suas constatações e 
seus ensinamentos com o restante da coletividade, 
proporcionando crescimento e desenvolvimento intelectual.(...) 
Daí,exsurgir inegável o direito da professora reclamante de ver 
seu nome publicado nas apostilas que elaborou em decorrência 
do contrato de trabalho, bem como direcionar-lhe reconhecida 
participação financeira nos frutos de sua obra que vem sendo 
comercializada pelas rés. (TRT, 9ª. R. Processo n. 23.077-2001-006-
09-00-6. Rel. Rosemarie Pimpão, DJPR: 11.10.2005) 

 
Observa-se que a própria ordem jurídica reconhece a disponibilidade 

dos direitos trabalhistas, na medida em que admite a arbitragem nos 
dissídios individuais do trabalho portuário (art. 23 da Lei 8.630/93), 
permitindo a atuação do Ministério Público como árbitro. Ademais, fosse 
mesmo pacífica a indisponibilidade de todos direitos correlatos à relação de 
emprego, “não teríamos o incentivo à conciliação por parte da CLT (arts. 
764, 831, 846 e 852-E), ou pela própria Justiça do Trabalho, mediante a 
promoção de semanas destinadas à realização de audiências conciliatórias". 
Se pode conciliar é porque se trata de direitos disponíveis. Logo, sobre eles 
também cabe a jurisdição arbitrial. 
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4. DESCONSTRUINDO PRECONCEITOS 
O ramo trabalhista, em âmbito doutrinário e jurisprudencial,sempre 

apresentou resistência à utilização do instituto da arbitragem. No entanto, o 
desconhecimento acerca do funcionamento da arbitragem e o preconceito 
com relação ao novo conduzem a premissas equivocadas. Dentre os 
principais argumentos contrários à arbitragem trabalhista, apontados antes 
da Reforma pela doutrina e pela jurisprudência, destacamos: 
 

a) hipossuficiência econômica (SCHIAVI, 2017); 
b) vulnerabilidade contratual e subordinação do trabalhador (SOUZA, 2017); 
c) aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor; 
d) primado da progressividade e não retrocesso social (MURADAS, 2017); 

 

Quanto aos primeiros argumentos (hipossuficiência, vulnerabilidade e 
subordinação) reputo-os insuficientes para afastar a convenção da 
arbitragem, sobretudo se considerarmos que o acionamento da Câmara 
decorre de prévia iniciativa ou concordância expressa de empregados que 
tenham remuneração mais elevada. 

A exemplo dos contratos de consumo e de adesão, é correto afirmar 
que os empregados são considerados vulneráveis no que diz respeito às 
tratativas e a execução do contrato.  Contudo, a arbitragem trabalhista foi 
criada para altos empregados com remuneração diferenciada, sendo 
presumida uma menor intensidade desubordinação. Por sua vez, a cláusula 
compromissória é previamente estabelecida em contrato por escolha ou 
concordância expressa do empregado hipersuficiente. Ademais, 
resguardadas as peculiaridades de cada ramo, a arbitragem no Direito do 
Consumidor é uma antiga realidade que apresenta resultados satisfatórios, 
com igual possibilidade de intervenção do Judiciário nos casos de vícios 
volitivos na convenção da arbitragem ou para invalidar a sentença arbitral.  

Logo, conforme afirmam Maurício Godinho e Gabriela Neves 
Delgado, a simples existência de cláusula compromissória não tem o condão 
de afastar o amplo acesso do trabalhador ao Judiciário. Por certo que, na 
hipótese de intervenção judicial, só haverá enfrentamento do mérito, se o 
Judiciário constatar algum vício capaz de invalidar o negócio jurídico que 
chancelou o pacto compromissório da arbitragem. Nos demais casos o juiz 
do trabalho apenas determinará o refazimento válido do procedimento 
arbitral escolhido pelas partes.  
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Quanto à aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8078/90), em especial ao dispositivo que se reporta às nulidade das 
cláusulas contratuais, cabe lembrar que referidas diretivas também se 
aplicam à Justiça do Trabalho. Refiro-me ao art. 51, IV, que reputa nula 
quaisquer cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, 
abusivas, com desvantagem exagerada ao consumidor, ou que sejam 
incompatíveis com a boa-fé e a eqüidade. Nestas hipóteses, também caberá 
acionar a Justiça do Trabalho a fim de enfrentá-las e coibi-las em caso de 
incidência. 

Ainda no tocante ao tema, Daniela Murada afirma que se a 
vulnerabilidade é a marca de todo e qualquer empregado, 
independentemente de seu grau de instrução e distinção salarial, “a 
assimetria contratual exige interditar qualquer espécie de despojamento, 
conforme enuncia princípio pro aderente do direito comum, fonte 
subsidiária do Direito do Trabalho, na forma do parágrafo introduzido ao 
art. 8º da CLT”(MURADAS, 2017, p.176).Na mesma esteira, há 
doutrinadores que sustentam ser inconstitucional qualquer lei que 
prejudique o empregado ante o que dispõe o art. 7º, XXXII, que veda a 
distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os respectivos 
profissionais (MURADAS, 2017, p. 172-174). Com relação à 
(im)possibilidade de conferir tratamento diferenciado aos hipersuficientes, 
assim sustenta a doutrina: 

 

A Constituição Federal não insinua tal possibilidade, pois apenas 
no caso dos empregados domésticos foram descartados alguns 
dos direitos sociais contemplados no art. 7º, o que permite a 
ilação de que o conjunto de direitos trabalhistas 
constitucionalizados há de contemplar todos os demais 
trabalhadores subordinados, salvo pontuais exceções plenamente 
justificáveis (excluir da tutela do tempo no trabalho os gestores 
com amplos poderes pela autonomia funcional presumida pela 
posição hierárquica destacada de que desfrutam ou os 
trabalhadores externos sem controle de jornada pela liberdade na 
administração de seus horários, por exemplo, como prevê o art. 
62, I e II, da CLT, (SOUZA, 2017). 

 

Particularmente, entendemos que a lógica é diversa. Quanto mais débil 
for o trabalhador maior deverá ser a tutela jurídica, e vice versa. Este 
silogismo (ou dosimetria) se aplica tanto à hipossuficiência econômica 
quanto à vulnerabilidade contratual. Não se pode ignorar que o Direito do 
Trabalho surgiu justamente quando abdicou do princípio da igualmente 
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meramente formal (forte na dogmática jurídica do Estado Liberal) para 
defender a igualdade material. Vale dizer, a ordem jurídica do Estado Social 
propugna pelo tratamento isonômico apenas aos sujeitos em análoga 
situação, devendo tratar de forma desigual os desiguais na medida da sua 
desigualdade. Logo, recebendo o empregado um salário diferenciado e 
ocupando cargo estratégico na empresa, não há fundamento para esvaziar a 
sua diferenciada autonomia da vontade. A arbitragem trabalhista foi 
autorizada por lei apenas a esta classe de trabalhadores (hipersuficientes).    

Ademais, conforme observa Alvares da Silva, não é possível defender 
que os CEOs, CFOs12 e diretores de uma forma geral, “que detêm maior 
autonomia na negociação dos seus contratos de trabalho e recebem 
remunerações substancialmente maiores que a média, gozam da mesma 
situação de hipossuficiência que a dos demais trabalhadores”.O mesmo se 
diga em relação ao argumento de que a Constituição não contempla 
distinção de tratamento jurídico entre trabalhadores celetistas. Havendo 
justificativa plausível o tratamento desigual se torna válido. 

Outro argumento utilizado pelos refratários da Arbitragem Trabalhista 
é o “primado da progressividade e não regresso de condições sócio-jurídicas 
dos trabalhadores”. Novamente este argumento nos parece inadequado para 
o debate, vez que, conforme as razões já expostas, a arbitragem não é, 
necessariamente, um meio de solução prejudicial à classe trabalhadora. Ao 
contrário, com as inúmeras dificuldades trazidas pela Reforma Trabalhista, 
premida por um governo (e base aliada) com perfil neoliberal, pode-se dizer 
que a Justiça do Trabalho tornou-se, em certa medida, mais onerosa, 
imprevisível e prejudicial ao trabalhador. Basta compararmos os fatores de 
custo, possibilidade de escolha dos árbitros e a celeridade de trâmite. Em 
média um processo judicial trabalhista perdura 5 anos, quando computados 
os inúmeros recursos cabíveis e as medidas protelatórias. Na Arbitragem a 
duração será inferior a um ano, não tendo o árbitro qualquer acúmulo de 
trabalho ou pilha de processos para despachar. Em face disso, a sua atuação 
se torna mais qualitativa, máxime pela ausência de pressões das obrigações 
eficientistas de cumprimento de metas impostas pelo CNJ. Quanto ao 
quesito imparcialidade dos árbitros, recomenda-se que as Câmaras de 
Arbitragem sejam específicas para a seara trabalhista, com relação de nomes 
de profissionais que atuaram tanto em prol da empresa quanto do 
trabalhador e, acima de tudo, que as Câmaras sejam desvinculadas de 
qualquer Associação de classe.  

12 As siglas CEO e CFO significam, respectivamente, ChiefExecutiveOfficers (CEO) e Chief Financial 
Officer (CFO). 
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5. VANTAGENS DA ARBITRAGEM  
Muitas vozes respeitáveis da doutrina afirmam que a Arbitragem além 

de ter custo maior é menos protetiva ao trabalhador.  Sinceramente, revendo 
posição anterior, hoje discordamos desta afirmação. Há tempo vejo boa parte 
de magistrados da Justiça do Trabalho deixando de aplicar o princípio de 
proteção ao demandante hipossuficiente, conforme se vê da jurisprudência.  
É triste dizer isto, mas na prática o que se vê é uma verdadeira loteria para 
ambas as partes. De um lado vemos um grande número de juízes insensíveis 
à causa do trabalhador, preocupando-se apenas em evitar ou reduzir os 
valores da condenação. De outro, vemos magistrados excessivamente 
paternalistas que acolhem praticamente todos os pedidos do Reclamante.  O 
mesmo se diga em relação aos Colegiados dos Tribunais que julgam os 
recursos.  O destino do processo é selado com o sorteio da Turma, 
compostas por Desembargadores e Ministros afinados em suas ideologias 
(ora social ora patrimonial; sem meio termo).  Na Arbitragem não existe o 
risco do sorteio (ou tômbola da sorte), vez que cada parte escolhe o seu 
árbitro, e os escolhidos indicam, de comum acordo, o presidente do Tribunal 
Arbitral. Os árbitros são profissionais técnicos, com isenção e imparcialidade 
e, acima de tudo, com expertise na matéria objeto da Arbitragem.  

Não se ignore que o instituto da Arbitragem, tão forte nos EUA, na 
França e também no Brasil para questões societárias, decorre do Princípio da 
Autonomia Privada.  Não bastasse a questão econômica e o menor risco de 
cair na mão de um julgador ideologicamente tendencioso, a arbitragem é 
sensivelmente mais célere (até porque a decisão arbitral vale como sentença 
irrecorrível).  

Ademais, a Arbitragem pode ser plenamente confidencial se assim 
convencionarem os demandantes.  O fator sigilo é cada vez mais valorizado 
tanto pelo empregado como pelo empregador. Ambos querem evitar o 
estigma social. Da parte do trabalhador em se expor no mercado de trabalho, 
ao integrar uma velada “lista negra de reclamantes”. Da parte do 
empresário, a exposição negativa se dá tanto em relação à exposição de suas 
irregularidades, bem como do nome da empresa no rol dos reclamados em 
demandas trabalhistas. 

Quanto à afirmação de que o procedimento arbitral sempre implicará 
custos mais elevados, em comparação com os da Justiça do Trabalho, mais 
uma vez ousamos discordar. Senão vejamos. Com o advento da malsinada 
Reforma Trabalhista (Lei 13.467) é possível afirmar que a Justiça do 
Trabalho, em certa medida, tornou-se mais onerosa do que as Câmaras de 
Arbitragem, sobretudo diante dos seguintes fatores:  
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- redução das hipóteses de Justiça Gratuita com previsão de 
pagamento das perícias para todos os casos, inclusive aos seus beneficiários;  

- custas proporcionais ao valor da causa (quantificado de acordo com a 
soma de cada pedido);  

- honorários advocatícios de sucumbência recíproca em relação a cada 
pedido formulado (na razão de 5 a 15%).  

Imagine-se uma demanda no valor de R$ 1 Milhão. Segundo apurou 
reportagem da Folha de São Paulo, as Câmaras de Arbitragem já existentes 
apresentam custos de aproximadamente R$ 50 Mil para demandas nestes 
patamares. Na Justiça do Trabalho a conta poderá chegar a R$ 170 Mil, entre 
custas processuais (2%) e honorários advocatícios (15%). Ainda assim, 
recomenda-se, a exemplo da arbitragem consumerista, que as Câmaras 
Arbitrais Trabalhistas criem sistema de pagamento que onere o mínimo 
possível o trabalhador.   

Por fim, cumpre salientar que, antes mesmo do advento da Lei 
13.467/2017 ("Reforma Trabalhista"), o Judiciário já aceitava, com a devida 
cautela, a convenção de arbitragem. Neste sentido vale a transcrição 
deparadigmática Ementa do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, tendo 
na Relatoria o Desembargador (e jurista) Enoque Ribeiro dos Santos ementa 
nº 0011289-92.2013.5.01.0042. 

 

RECURSO DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE 
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. TRANSAÇÃO 
ENVOLVENDO DIREITOS TRABALHISTAS. 
POSSIBILIDADE.O fundamento principal para justificar que os 
direitos trabalhistas são indisponíveis/irrenunciáveis é fulcrado 
na hipossuficiência/vulnerabilidade do trabalhador. E, é 
exatamente por isso que o próprio TST, ainda que timidamente, 
já vem admitindo a arbitragem nos casos em que não se 
vislumbra esta hipossuficiência, deixando claro que tal 
indisponibilidade/irrenunciabilidade não é absoluta. Fato é que 
nem todos os direitos trabalhistas são, a todo tempo, 
indisponíveis, pois, se assim o fossem, jamais poderiam ser 
objeto de transação ou mesmo de negociação coletiva de 
trabalho. Aliás, se todos os direitos gozassem de uma 
indisponibilidade absoluta intangível, haveria, certamente, um 
entrave à evolução da ordem jurídica e social. Na verdade, não 
há que se falar em indisponibilidade absoluta de qualquer direito 
em abstrato, pois é, no caso concreto, que o Judiciário vai aferir se 
aquele direito é ou não indisponível, analisando-o e ponderando-
o com os demais direitos, princípios e normas presentes no 
ordenamento jurídico. No caso em questão, a magistrada 
sentenciante afastou a cláusula de arbitragem prevista no 
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contrato celebrado entre o autor e o réu utilizando como 
fundamentos a "inafastabilidade da jurisdição" e a 
"indisponibilidade dos direitos trabalhistas". Quanto à 
inafastabilidade da jurisdição, esta não é violada com a aplicação 
da arbitragem, pois o decidido pelo árbitro evidentemente 
poderá ser apreciado pelo Poder Judiciário. E no que tange à 
indisponibilidade dos direitos trabalhistas, se está é fulcrada na 
hipossuficiência/vulnerabilidade do trabalhador, então, 
obviamente, não tem aplicabilidade no presente caso, eis que o 
autor era um alto executivo do banco réu, verdadeiro alter ego e 
detentor de expertise e brain-power financeiro, com vultosos 
ganhos mensais e vasto conhecimento na área, razão pela qual 
não se vislumbra qualquer hipossuficiência/vulnerabilidade por 
parte dele, mas sim sua paridade com a parte adversa. Aliás, é 
justamente no setor do conhecimento e da informação que a 
relação jurídica de dependência muitas vezes se inverte, ou seja, 
é o empregador que fica dependente ou refém do empregado 
dotado do expertise e neurônios privilegiados, que dá um 
diferencial ao seu negócio, proporcionando-lhe elevados ganhos 
financeiros, levando-o a celebrar pactos e aditivos para a 
manutenção de tais empregados laborando a seu favor. Entendo 
também que os direitos indisponíveis do empregado se mantêm 
ao longo de todo o contrato de trabalho, pois, a partir da ruptura 
deste há uma transmutação dos direitos indisponíveis do 
empregado em créditos, na esteira do que expressa o art. 11 da 
CLT e o art. 7o., inciso XXIX da CF/88, o que permite até mesmo 
a transação entre as partes em juízo ou fora dele. Portanto, 
havendo instrumento alternativo entre os canais de acesso ao 
sistema de justiça, que não se confunde com acesso à jurisdição, 
que, na verdade constitui-se em apenas um entre os vários outros 
disponíveis ao empregado na seara laboral, deve-se privilegiar os 
demais meios de pacificação dos conflitos individuais e coletivos 
de trabalho e não rechaçá-los como fez o juízo monocrático, 
porque de nada vale o discurso, corroborado pelo CPC/2015, se, 
diante dos casos concretos, na prática, o judiciário ao invés de 
acolhê-los, os afasta. 
Preliminar acolhida. 

 

Esta ementa sintetiza muito do que foi proposto neste estudo. Diante 
das diversas vantagens que a arbitragem pode proporcionar aos altos 
empregados e empregadores, há um campo amplo de possibilidade a ser 
explorado, desde que o seja de maneira responsável e imparcial. 
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CONCLUSÃO 
Pretendeu-se neste artigo demonstrar que muito do que se critica na 

arbitragem constitui mera falta de conhecimento ou argumentos fundados 
em premissas que não se sustentam. 

A partir do CPC/15 restou pacífico que a arbitragem encerra natureza 
de jurisdição privada autorizada em lei. Trata-se de eficaz meio de solução 
de controvérsia trabalhista aplicável tanto aos conflitos coletivos quanto aos 
individuais. Em relação a estes o legislador da Reforma Trabalhista estendeu 
apenas aos empregados que recebam remuneração igual ou superior ao teto 
dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.  

Diante das inúmeras dificuldades criadas pela Lei 13.467/17, 
capitaneadas às pressas por um Executivo e Legislativo de cariz neoliberal, 
chega-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho tornou-se, em certa 
medida, um meio desinteressante para a solução dos conflitos trabalhistas 
da classe trabalhadora. Para comprovar esta inferência, basta compararmos 
os fatores de custo, a maior celeridade de trâmite e a possibilidade de 
escolha dos árbitros pelas próprias partes, possibilidade esta que esvazia a 
surpresa dos julgamentos ideologicamente tendenciosos. Some-se a isso a 
questão da confidencialidade mais plena do que o segredo de justiça. O fator 
sigilo é cada vez mais valorizado por ambas as partes a fim de evitar 
estigmas. Do empregado em integrar uma velada “lista negra de 
reclamantes”, prejudicando-se no mercado de trabalho. Da parte do 
empresário, a confidencialidade elimina a exposição negativa acerca de suas 
irregularidades e do nome de sua empresa no rol dos reclamados em ações 
trabalhistas. 

O escopo das reflexões lançadas neste trabalho não é incentivar a 
adoção irresponsável e desmedida da arbitragem. Pelo contrário, é tão 
somente demonstrar que a arbitragem, enquanto técnica de solução de 
litígios, pode se revelar mais vantajosa às partes quando comparadas com os 
novos percalços introduzidos na Justiça do Trabalho pela malsinada 
Reforma Trabalhista.  Para tanto, importa que os operadores do Direito 
superem seus preconceitos e desconfianças, descortinando uma 
possibilidade célere, segura e adequada aos novos tempos pós-modernos.   

Por último, urge fazermos duas recomendações. A primeira é que as 
partes estejam sempre assistidas por seus advogados, tal como usualmente 
acontece nas tratativas contratuais envolvendo altos executivos, jogadores 
de futebol, artistas e exercentes de funções estratégicas. A segunda diz 
respeito à impossibilidade da arbitragem por equidade, qual seja aquela em 
que o árbitro pode decidir com base no seu senso subjetivo de justiça, ainda 
que à margem da lei (se necessário).Via de regra, esta espécie é admitida 
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quando as partes assim o convencionam. Todavia, na seara trabalhista a 
legislação aplicável é sempre do tipo cogente (não supletiva). Vale dizer: as 
normas trabalhistas são de caráter tutelar e, portanto, de ordem pública, não 
sendo possível afastá-la pela vontade das partes ou dos árbitros.  Dito com 
outras palavras, “ao escolher a arbitragem trabalhista, as partes não estarão 
escolhendo um direto alternativo, mas sim um método alternativo de 
resolução de conflitos”. 
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O CONCEITO DE “FATO” E “PROVA” NA ANÁLISE DO RECURSO DE 
REVISTA 

 
Mauricio de Figueiredo Corrêa da Veiga1 

 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho foi apresentado na aula do Professor Geraldo 

Prado durante o período letivo do doutorado na Universidade Autónoma de 
Lisboa. 

Trata-se de uma abordagem do que consiste o conceito de fato quando 
da análise do recurso de natureza extraordinária, na espécie, o recurso de 
revista, tendo em vista que no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho não 
se reexaminam os fatos e as provas que foi produzida nos autos, quando da 
análise do recurso de revista. 

A utilização da prova é essencial em todas as ramificações do direito 
processual. No presente trabalho será trazida a análise da prova em sede de 
Direito Processual do Trabalho nos recursos de natureza extraordinária.. 

O estudo da prova ganha contornos significativos no século XIX, de 
acordo com a lição de Calheiros (2015, p. 17) ao citar Bentham como a 
principal referência.  

O artigo que ora se apresenta tem como objetivo demonstrar as 
características inerentes ao recurso de natureza extraordinária no âmbito do 
Direito do Trabalho, com as nuances e técnicas que envolvem a elaboração 
desse apelo, que ao contrário do recurso ordinário não pode ser interposto 
por mera petição e não devolve toda a matéria para a instância superior.  

Em razão dessas peculiaridades é que o objetivo do presente trabalho 
será demonstrar a definição de “fato” em cada instância julgadora, tendo em 
vista que o “conceito” de “fato” será diferenciado no âmbito do primeiro e 
segundo graus de jurisdição em cotejo com a sua definição e conceito na 
instância extraordinária. Em razão dessa distinção, o texto do autor da 
Universidade de Alicante, Daniel González Lagier, guarda total pertinência 
com a análise que ora se propõe tendo em vista os conceitos de prova do fato 
e da inferência probatória.      

1 Doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de LISBOA-UAL; Membro da 
Academia Brasiliense de Direito do Trabalho; Conselheiro da OAB/DF; Membro do Instituto dos 
Advogados Brasileiros; Sócio do escritório Corrêa da Veiga Advogados 
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No Direito do Trabalho a produção da prova é essencial para a entrega 
da prestação jurisdicional de forma plena, tendo em vista a natureza dos 
pedidos condenatórios que se referem a: pagamento de horas 
extraordinárias, diferenças salariais em razão de equiparação salarial, 
indenização por dano moral, adicionais de periculosidade ou insalubridade, 
sendo que esses dois últimos dependerão da realização de prova técnica. "A 
caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a 
cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no 
Ministério do Trabalho." (Art. 195/CLT) 

Contudo, a análise desse tipo de prova, compete ao juiz responsável 
pela prolação da sentença e, em última instância, ao Tribunal Regional do 
Trabalho em sede de Recurso Ordinário, na medida em que é incabível o 
Recurso de Revista ou de embargos (recursos de natureza extraordinária) 
para reexame de fatos e provas (Súmula n.º 126/TST). 

Portanto, a definição do fato tem outro conceito quando transportado 
para a análise do recurso de natureza extraordinária, na medida em que não 
poderá haver reexame de fatos e provas pelo Tribunal Superior do Trabalho 
quando da análise do Recurso de Revista, tendo em vista que a Lei n.º 
11.496/2017 alterou o artigo 894 da CLT, o recurso de Embargos, 
tecnicamente, é o de Embargos de Divergência, cabível das decisões das 
Turmas que divergirem entre si, ou divergência à verbete sumular, o que 
não nos interessa no escopo do presente trabalho. 

No texto “Fatos e Conceitos”, Lagier (2016, p. 1) afirma que provar um 
fato é admitir a sua ocorrência, o seu acontecimento, a partir da informação 
que possuímos. 

Logo, a prova produzida para a prolação da sentença e do acórdão 
regional será aquela que for demonstrada durante a instrução processual. 
Contudo, essa prova não poderá sofrer uma reavaliação pelo tribunal 
responsável pelo julgamento do recurso de natureza extraordinária (TST), 
que deverá aplicar o direito a partir do que foi produzido no acórdão 
regional.   

Daí a importância do texto do jurista Lagier, “Fatos e Conceitos”, que 
será essencial para se fazer o cotejo da inferência probatória e a sua 
caracterização quando se tratar de recurso de natureza extraordinária no 
âmbito trabalhista.      
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1. O RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NO ÂMBITO DO 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 

A informalidade que vigora no Direito do Trabalho se extingue a 
partir da necessidade de interposição do Recurso de Revista. Enquanto o 
Recurso Ordinário, interposto das sentenças terminativas proferidas pelos 
Juízes do Trabalho, pode ser interposto por simples petição, de acordo com o 
Art. 899 da CLT: "Os recursos serão interpostos por simples petição e terão 
efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, 
permitida a execução provisória até a penhora o Recurso de Revista 
prescinde do cumprimento de regras e técnicas para a sua interposição." 

O artigo 896 da CLT disciplina o cabimento do recurso de revista, 
sendo que a alínea “a” possui a seguinte redação desde 22.07.2014, em razão 
da vigência da Lei n.º 13.015/2014: “a) derem ao mesmo dispositivo de lei 
federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal 
Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios 
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de 
jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo 
Tribunal Federal;” 

No artigo de Veiga, intitulado “Considerações acerca da Lei n.º 
13.015/2014", tive a oportunidade de asseverar que a novidade inserida com 
o novo dispositivo legal é a possibilidade de cabimento do recurso de revista 
quando a decisão recorrida divergir de súmula vinculante do STF.  

"O Recurso de Revista é dotado de efeito apenas devolutivo e será 
interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por 
decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo" (art. 896, § 1º).  

Por se tratar de um recurso de natureza extraordinária, sua 
interposição deverá observar determinados critérios, cabendo ao advogado 
da parte observar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade que 
passaram a ser exigidos também por imposição legal, no ano de 2014, sob 
pena de não conhecimento do apelo. 

Com efeito, sob pena de não conhecimento do recurso, a parte deverá 
indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o 
prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. 

Trata-se do cotejo analítico de teses, razão pela qual não basta a 
transcrição integral do acórdão regional, mas sim o destaque do trecho 
referente a cada tema, cuja reforma é pretendida no recurso. 

Feita a indicação do trecho da decisão recorrida, a parte deverá 
confrontá-la com a violação ou divergência que entende existente, sendo que 
para fazer este cotejo, deverá a parte indicar, de forma explícita e 
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fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão 
regional. 

É bem verdade que muitos advogados já adotavam este procedimento, 
pois além de possibilitar uma melhor visualização dos temas objeto do 
recurso por parte do julgador, permite que o recurso seja mais objetivo, pois 
o que vale no recurso de natureza extraordinária é o cotejo analítico de teses, 
pois as discussões doutrinárias, infelizmente, se restringem às instâncias 
ordinárias. 

Além disso, o item III, do § 1º-A, do art. 896/CLT determina que 
também será ônus da parte expor as razões do pedido de reforma, 
impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive 
mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição 
Federal, de Súmula ou Orientação Jurisprudencial cuja contrariedade 
aponte. 

Questão muito interessante é a hipótese da decisão proferida com 
duplo fundamento e o recurso de revista, calcado apenas em dissenso 
jurisprudencial, que aponta dois arestos, cada um com uma das teses 
antagônicas do acórdão recorrido. Havia decisões que exigiam que nesta 
hipótese a divergência apta deveria englobar todos os fundamentos 
constantes na decisão recorrida, fato que, praticamente, inviabilizava o 
recurso. Desta forma, pode ser considerado válido o recurso que confronte 
todos os fundamentos da decisão recorrida em mais de um aresto 
divergente.   

Portanto, a observância destes pressupostos de admissibilidade do 
recurso de revista será obrigatória, sob pena de não conhecimento do 
recurso. 

Além das obrigações impostas por lei e que já estão em vigor, é 
importante frisar que o presente trabalho está sendo escrito antes do início 
da vigência da Lei n.º 13.467/2017, que ocorrerá em 11.11.2017 e que alterou 
mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive no que 
tange a parte processual. 

Com efeito, a partir de 11.11.2017, o Recurso de Revista, que já 
necessitava do preenchimento de determinados requisitos conforme restará 
demonstrado, deverá demonstrar a transcendência, econômica, política, 
social e jurídica, como preliminar de admissibilidade do apelo    

Na medida em que o Recurso de Revista não é cabível para reexame 
de fatos e provas, as alegações de violação a dispositivo de lei e de 
divergência jurisprudencial de TRT´s distintos ao do prolator do acórdão, 
serão analisados em cotejo com o que constar do acórdão recorrido. 
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Portanto, mesmo que o acórdão regional não guarde pertinência com os 
fatos produzidos nos autos, será naquele documento que o julgador da 
instância extraordinária irá se basear para proferir a sua decisão.  
 
2. FATOS E CONCEITOS DE DANIEL GONZÁLEZ LAGIER 

O raciocínio de Lagier nos permite compreender a grande diferença 
existente entre a prestação jurisdicional que é entregue pelos magistrados de 
primeiro e segundo graus e a daqueles responsáveis pela prolação das 
decisões em grau de recurso de natureza extraordinária, no caso os 
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. 

Um determinado fato pode ser provado de acordo com a informação 
que temos, daí se admite que esse fato ocorreu. Nesse caso estamos diante 
da inferência probatória, que é conceituada pelo autor como um tipo de 
raciocínio no qual podemos distinguir vários elementos, qual seja, o fato que 
queremos provar, a informação que dispomos e uma relação entre o fato que 
se pretende provar e os indícios. 

A conexão entre o fato que se pretende provar e os elementos de que 
nos valemos para isso é de diferentes tipos, que por sua vez variam 
conforme o seu fundamento, finalidade e força. Fundamento pode ser 
definido como o que é necessário para relacionar fato e prova, enquanto que 
a finalidade constitui o objetivo do ato de se provar um fato. Por fim, acerca 
da força, tem-se a “credibilidade” da prova para demonstrar a ocorrência ou 
não de um fato. 

Nem todas as inferências probatórias são epistêmicas, ou seja, nem 
todas compartilham uma base empírica como fundamento. Muitas delas 
resultam de “pré conceitos” que têm a função de normatizar as nossas 
crenças. 

Uma das propostas do texto de Lagier é provocar a reflexão acerca da 
formação do convencimento acerca da existência de determinado fato a 
partir das suas crenças e prejulgamentos de cada indivíduo. 

Portanto, o que se pretende provar são os fatos que ocorreram (ou 
assim admitidos), sendo que essa análise sofrerá variação de acordo com 
cada intérprete a partir da crença e conceitos pré existentes de cada um, 
razão pela qual, uma vez alterados esses conceitos, consequentemente, 
haverá a alteração da prova. Contudo, tais aspectos são inerentes ao próprio 
ser humano, valendo trazer a preocupação de Vieira (1951, p. 60) exposta no 
primeiro volume dos Sermões quando afirma que “o juízo dos homens é 
mais temeroso que o Juízo de Deus; porque Deus julga com o entendimento, 
os homens julgam com a vontade.” 
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De acordo com Lagier (2016, p. 4), a formação humana do observador 
interfere no resultado, já que sua personalidade é forjada de acordo com 
conceitos, os quais, como denomina Larry Laudam, são ferramentas na 
busca do objeto da prova, ou seja, do fato. 

Importante ressaltar que a aplicação de conceitos pré existentes para a 
análise da prova não pode ser confundida com o conhecimento prévio dos 
fatos, tendo em vista que, o juiz, para manter a sua imparcialidade para 
julgar, “não pode ter conhecimento pessoal e direto sobre os fatos”. Se isso 
ocorrer, não poderá julgar a ação, na medida em que o conhecimento 
privado dos fatos da lide compromete a sua isenção, conforme leciona 
Wambier (2015, p. 638) 

Não se pode perder de vista que o direito consuetudinário ganha 
importância na aplicação do Direito, mas, de acordo com Catão (2010), “não 
confere à atividade interpretativa um status de criatividade. A liberdade do 
juiz mesmo diante das lacunas não ultrapassa o limite da análise dos fatos 
sociais, onde as regras jurídicas são reveladas”. 

Em outras situações, determinadas regras são direcionadas ao 
magistrado que se vê compelido a aceitar como provados determinados 
fatos quando se dão certos fatos prévios, sendo que em tais casos essas 
regras podem ter como fundamento a observação de uma associação regular 
entre fatos, relacionados com a experiência, mas como categoria normativa, 
ou então algum valor ou princípio considerado relevante. 

À guisa de exemplo, o Código de Processo Civil Brasileiro prevê 
determinados fatos que não dependem de prova para a sua constatação, ou 
seja, se admite como tendo ocorrido denominada situação. "Não dependem 
de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados 
pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - 
em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade". (Art. 
374/CPC). De acordo com o autor em estudo, nessas hipóteses se considera 
que a força probante decorre do caráter normativo do direito. 

A doutrina brasileira não é pacífica no tocante aos fatos notórios. De 
acordo com Wambier (2015, p. 651) fato notório é aquele  

 

que é de conhecimento geral no lugar e à época em que o 
processo tramita. É preciso que todos os integrantes da relação 
jurídica processual estejam de acordo em que o fato é por todos 
conhecido, fazendo parte, no momento em que se desenvolve o 
processo, da cultura do homem médio do lugar em que a decisão 
será proferida 

. 
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Dessa forma, segundo Daniel Lagier, são feitas distinções entre as 
inferências probatórias cujo enlace é uma máxima de experiência, 
denominadas de inferências probatórias epistêmicas e aquelas cujo enlace é 
uma norma ou regra, denominadas de inferências probatórias normativas. 

Na obra Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidade y acción, o 
mesmo autor sinaliza que os fatos, tal qual como nos interessam quando são 
objetos de prova, são entidades complexas que combinam elementos 
observacionais e teóricos. Os primeiros são aqueles que dependem da 
observação da realidade por meio dos nossos sentidos. Os elementos 
teóricos, normativos ou interpretativos são aqueles que dependem da rede 
de conceitos com os quais os classificamos e compreendemos. Lagier (2005 – 
p. 26-27) faz a diferenciação entre (a) fatos externos, tal como são à margem 
de nossas percepções e interpretações; (b) a percepção destes fatos pelos 
nossos sentidos (dados sensoriais que obtemos através deles); e (c) a 
interpretação que fazemos destes fatos (o autor esclarece que alguns autores 
prefeririam reservar o termo “percepção” para a combinação de dados 
sensoriais e construção interpelativa do fato, mas em relação à prova pode 
ser pertinente considerar que a construção do fato pode ter problemas puros 
de percepção, problemas puros de interpretação e problemas gerados pela 
interação entre percepção e interpretação.      

Lagier (2005) também discorre acerca da inferência probatória 
interpretativa que é relacionada aos fatos e anterior à qualificação jurídica 
desses, razão pela qual não se trata do argumento cuja conclusão é a 
qualificação jurídica do fato, justamente em razão de sua anterioridade. 
Ainda de acordo com o festejado autor,  

 

O fundamento das regras conceituais que usamos na prova dos 
fatos (judicial ou não) remete às condições formais e materiais de 
correção ou adequação dos conceitos; a finalidade destas regras 
conceituais remete a função dos conceitos como ferramentas para 
ordenar, classificar, compreender o mundo, construir leis gerais 
explicativas e preditivas. 
 

Ao discorrer acerca da prova e verdade, Jordi Beltrán (2005. p. 73-74)  
explicita o conceito de ser verdadeiro e o ser tido por verdadeiro. Muitas das 
vezes o conceito é inerente ao próprio fato, como na hipótese mencionada 
pelo doutrinador espanhol ao citar a exemplificação de Tarski de que “a 
neve é branca.” 
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De esta forma, la verdade de uma proposición no depende em 
absoluto de quién formule el enunciado que la expressa (sea um 
juez, el constituyente, usted o yo mismo). Si trasladamos esto al 
contexto que aqui importa, la verdade de la proposición p que se 
menciona em el enunciado probatório “Está probado que p” no 
depende em absoluto do que decida el juez, que emite el 
enunciado probatório em su decisón. Tampoco depende de nada 
que haya podido suceder em el transcurso del processo, ni de los 
médios de prueba aportados al mismo, etc. Depende, única y 
exclusivamente, de su correspondecia com el mundo: de que los 
hechos que p describe se hayan producido efectivamente. [...] El 
juez puede tener a p por verdadeira em su decisón, a luz de los 
elementos de juicio aportados al expediente judicial para probar 
la verdade de la proposición, e incorporala como tal a su 
razionamento decisório, o no teria por verdadeira.  

  

Na seara trabalhista é muito comum a produção de prova oral quando, 
por exemplo, houver pedido de pagamento de horas extras, diferença 
salarial em razão de equiparação salarial, indenização por dano moral, 
dentre outros. A partir da produção da prova é que o juiz poderá formar o 
seu convencimento. 

Com efeito, no procedimento de ingresso dos fatos no processo 
encontramos enunciados linguísticos sobre fatos e não os fatos per se, 
conforme mostra Calheiros (2015, p. 21)  

De acordo com Neves (1967, p. 66), o direito nasce do fato, realmente, 
como a jurisprudência da ocorrência relevante. A cada instante, portanto, 
surgem, aqui e ali, novas normas escritas, antes do fato apenas almas 
errantes, em busca de destino certo.      

  

3. OS FATOS QUE SERÃO APRECIADOS PELO JULGADOR DO 
RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA 

Conforme amplamente destacado nos capítulos iniciais, a instância 
recursal extraordinária não irá reexaminar os fatos e as provas produzidos 
nos autos, na medida em que essa tarefa incumbe aos magistrados de 
primeiro e segundo graus, ou seja, juízes e desembargadores. 

Na realidade serão esses julgadores os responsáveis pela condução do 
desfecho do processo trabalhista, tendo em vista independente da conclusão 
que chegarem, constará da decisão os fatos que foram provados. 

Por esse motivo é essencial que no acórdão regional conste todos os 
elementos dos autos, sendo que na ausência integral desses, caberá ao 
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advogado opor os embargos de declaração como forma de provocar o 
aprimoramento da entrega da prestação jurisdicional, pois, dessa forma, 
permitirá que o julgador da instância extraordinária possua todos os 
elementos para proferir a decisão de acordo com o correto enquadramento 
jurídico.  

Questão que com frequência é levada ao Judiciário Trabalhista diz 
respeito às horas extras. Em uma situação hipotética, o reclamante, bancário, 
ajuíza reclamação trabalhista postulando o pagamento de horas 
extraordinárias, sob o fundamento no qual extrapolava a jornada de 6 horas 
e não havia o correspondente pagamento das horas extras e que não 
registrava os horários de entrada e saída do estabelecimento. 

Por sua vez, o banco reclamado apresenta sua contestação dizendo que 
o reclamante estava enquadrado na excludente de controle de horário 
prevista no artigo 62, II da CLT por se tratar de gerente geral de agência. 

Na hipótese tratada, o juiz ouve as partes e testemunhas e se convence 
de que o reclamante era a autoridade máxima daquela agência, mas estava 
subordinado ao superintendente regional, razão pela qual entendeu como 
válida e provada a jornada descrita na petição inicial. 

O acórdão regional, por seu turno, ao apreciar o recurso do banco, 
mantém a decisão de primeiro grau e registra no acórdão regional as 
mesmas premissas fáticas constantes da sentença. 

Dessa forma, tem-se que, os fatos provados nos autos foram a 
confirmação do extrapolamento da jornada de trabalho do empregado 
bancário e a constatação de que era gerente geral de agência, mas 
subordinado ao superintendente regional. 

Na medida em que esses elementos é que foram registrados no 
acórdão regional, na instância extraordinária, não haverá reanálise de fatos e 
provas, mas sim o devido enquadramento jurídico a partir dos elementos 
(fatos) que foram registrados no acórdão regional. 

Portanto, partindo da premissa que o Recurso de Revista reuniu todos 
os requisitos extrínsecos de sua admissibilidade, com a correta transcrição 
da decisão recorrida, e o a indicação da violação a dispositivo de lei ou 
divergência jurisprudencial com o cotejo analítico entre tese e antítese (sem 
falar da transcendência que entrará em vigor a partir de 11.11.2017), o 
Tribunal Superior do Trabalho analisará a questão sob esse prisma. 

Nessa situação hipotética, o Recurso de Revista reúne condições de ser 
conhecido e provido, tendo em vista a jurisprudência dominante do 
Tribunal Superior do Trabalho, cristalizada na Súmula n.º 287 daquela Corte 
que diz “a jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é 
regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência 
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bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o 
art. 62 da CLT.” (Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003) 

Portanto, mesmo sem revolver os fatos e as provas que foram 
produzidos nos autos, o recurso, nesse caso, será provido para enquadrar o 
caso na jurisprudência pacífica daquela Corte. 

Dessa forma, para a instância extraordinária, o fato que importa é 
aquele que está transcrito e exposto no acórdão regional, na medida em que 
a prova produzida não poderá ser revolvida pela instância superior. 

Em razão de todo o tecnicismo que envolve a elaboração do recurso de 
natureza extraordinária, muita das vezes, no âmbito do TST, não se faz 
justiça, mesmo sendo esta apresentada como “fundamento espiritual e 
epistemológico do pensamento contemporâneo”.  

De acordo com Barbas Homem (2017, p. 10-11), aquilo que devemos 
interrogar perante esses elementos normativos e institucionais é o método 
da justiça, a saber, se estes elementos próprios da situação atual importam 
uma metodologia específica de decidir justamente. “O problema enfrentado 
é, portanto, não apenas o de conhecer a essência do justo, mas o de conhecer 
os pressupostos para não decidir de modo injusto".  

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reexame de fatos e provas é vedado à instância recursal 
extraordinária quando da análise do Recurso de Revista. 

As máximas da experiência, em algum momento do raciocínio, serão 
utilizadas para se apurar se determinado fato aconteceu. Crenças e conceitos 
previamente estabelecidos são utilizados na formação do convencimento. 

De acordo com Haack (2013), a gradação da prova não é matemática e 
a organização de padrões de prova instruem o juiz acerca da confiança com 
que a sociedade receberá o julgamento como verdade.  

Na obra Categorias, traduzida por Figueiredo (2000, p. 11), Aristóteles 
afirma que “os conceitos podem ser referidos por palavras, por nomes 
singulares [homem], [animal], [branco], [justiça] -, mas não são apenas 
palavras; porém, também não são coisas, como o são Portugal ou esta 
cadeira. Os conceitos têm uma realidade mental, são o modo como os 
homens, os seres pensantes, organizam mentalmente todas as coisas 
existentes em tipos de coisas. Deste modo, os homens são capazes de pensar 
em cada uma delas individualmente: pensam-nas todas agrupando-as sob 
um único conceito e nomeando-as com uma só palavra.” 

O filósofo Russell (2015, p. 211) afirma que a doutrina de Aristóteles é 
a expressão pedante de um preconceito do senso comum e cita como 
exemplo a seguinte suposição: “Existe algo cujo nome é jogo de futebol: a 
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maioria das pessoas veria tal observação como um truísmo. Contudo, se eu 
inferisse que seria possível ao futebol existir sem jogadores, diriam com 
justiça que sou insensato. [...] Essa dependência, ademais, não é recíproca, 
pois os homens que jogam futebol ainda existiriam se jamais o jogassem.” 
Portanto, somos levados a conclusão de que a existência daquilo a que o 
adjetivo confere sentido depende daquilo a que o nome próprio confere 
sentido, mas o contrário não procede.       

Todavia, em um mesmo processo os fatos são conceitos distintos 
dependendo da instância recursal, razão pela qual, restou demonstrado, que 
na instância extraordinária, a caracterização do fato ganha outra conotação e 
não mais está vinculado ao acontecimento propriamente dito, mas sim ao 
que restou consignado no acórdão regional, pois será nessa decisão que 
constará o “fato” que será analisado pela instância extraordinária, no caso, o 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Com efeito, na instância ordinária os fatos são as provas produzidas 
pelas partes e interpretadas pelo julgador, enquanto que na instância 
extraordinária, os fatos a serem considerados serão aqueles estampados no 
acórdão regional.    
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PETIÇÃO INICIAL LÍQUIDA. E AGORA? 
 

Maximiliano Carvalho1 

 
 

RESUMO 
Mesmo antes da vigência da Lei da Reforma Trabalhista, o Judiciário – 
inclusive outros ramos que não o laboral – vem optando pelo 
peticionamento inicial com a indicação do valor de cada pedido. Questões 
como a celeridade processual e estatísticas apontando maior efetividade da 
execução são indicadores nesse sentido, bem como – no âmbito trabalhista – 
a própria experiência levada a efeito desde que o legislador positivo 
introduziu o rito sumaríssimo na CLT. O presente artigo flerta com tais 
dados, além de outros argumentos, para demonstrar que, mesmo ante 
aparentes dificuldades na liquidação dos pleitos, é importante que a norma 
do art. 840, § 1º, CLT seja cumprida em sua máxima eficácia, ou seja, que a 
petição inicial sempre venha acompanhada de planilha de cálculos. 
Palavras-chave: Petição inicial. CLT. Reforma Trabalhista. Artigo 840 § 1º. 
PJeCalc. Celeridade processual. Efetividade da execução. 

 

INTRODUÇÃO 
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA2, o 
tempo médio de tramitação do processo trabalhista em fase de 
conhecimento é de 161 (cento e sessenta e um) dias, enquanto a média para o 
cumprimento de sentença ultrapassa 1.000 (mil) dias (CAMPOS; 
BENEDETTO, 2015). 
Quando analisados os dados por Tribunal Regional do Trabalho, percebe-se 
queda drástica no tempo da fase de conhecimento quando existe o estímulo 
ao peticionamento líquido, como é o caso,por exemplo, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 8ª Região - TRT8: 

Quadro 1 (RÊGO, 2015) 

TRIBUNAL TEMPO MÉDIO DA ETAPA DE TEMPO MÉDIO 

1 Coordenador Executivo da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista (CNEET). Juiz 
Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Mestrando em Administração Pública 
pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. Pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade 
Católica de Brasília/FGV. Juiz Federal do Trabalho - TRT da 10ª Região (DF/TO). 
2 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
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CONHECIMENTO (DIA) DA ETAPA DE 
EXECUÇÃO 

(DIA) 
1 304,89 873,86 
3 81,62 778,66 
4 226,24 884,31 
5 192,64 1124,71 
6 113,71 619,69 
7 186,16 1814,38 
8 68,94 451,54 
9 229,13 2088,4 

10 129,52 1515,35 
11 116,74 280,97 
12 190,54 1112,53 
13 138,15 1990,25 
14 50,18 1033,59 
15 247,31 1122,6 
16 101,61 1032,31 
17 173,86 854,14 
18 95,95 513,4 
19 131,44 1222,27 
20 103,21 1082 
21 93,15 2065,47 
22 100,39 470 
23 174,74 1609,74 
24 146,6 1468,53 

BRASIL 161,12 1027,61 
Fonte: IPEA/DIEST, com base no 
BANAFAT – Banco Nacional de 

Autos Findos de Ações 
Trabalhistas, DATA. 

Eis o nosso ponto de partida, para reflexão. 
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1. BREVE HISTÓRICO 

Foi a partir da Lei 9.099/95 (cria os Juizados Especiais no âmbito da 
Justiça Estadual) que a ideia da indicação do calor de cada pedido surgiu. 
Tal se deu, à época, ante a estreita relação entre o valor da causa e o valor do 
pedido. Isto porque, conforme preconizado na redação original da 
indigitada legislação, a competência do JEC se fixa, entre outros, pelo valor 
da causa não excedente de quarenta vezes o salário mínimo. 

Tendo isto em vista, no ano subsequente o legislador positivo inseriu a 
seção II-A na CLT (Lei 9.957/00), que criou o procedimento sumaríssimo, 
passando-se a exigir, no art. 852-B, que as reclamações enquadradas em tal 
rito contivessem pedido com indicação de valor correspondente. 

Ora: 
a demanda vem a ser, tecnicamente, o ato pelo qual alguém pede 
ao Estado a prestação jurisdicional, isto é, exerce o direito 
subjetivo público de ação, causando a instauração da relação 
jurídico-processual que há de dar solução ao litígio em que a 
parte se viu envolvida (THEODORO JÚNIOR, 2009, p. 345). 

 
Quando se pleiteia em juízo, busca-se a certificação de um Direito que 

– via de regra – é composto por 05 (cinco) elementos: a) andebeatur 
(existência do débito); b) cuidebeatur (a quem é devido); c) quid debeatur (o 
quê é devido); d) quis debeat (quem deve); e e) quantum debeatur (o quanto 
é devido). 

Destes, apenas o quantum debeatur – historicamente – fica relegado a 
uma fase própria de certificação, qual seja, a liquidação da sentença. Porém, 
a partir de 1999 houve por bem a mens legis modificar este quadro, na 
sabedoria de que em causas de menor complexidade, a presença dos cinco 
elementos já na sentença daria maior efetividade ao quanto contido no artigo 
5º, LXXVIII, CF (duração razoável do processo). 

Para Humberto Theodoro Júnior (2009, p.355):  
 

O núcleo da petição inicial é o pedido, que exprime aquilo que o 
autor pretende do Estado frente ao réu. É a revelação da 
pretensão que o autor espera ver acolhida e que, por isso, é 
deduzida em juízo. [...] Nele, portanto se consubstancia a 
demanda. 

 
Nesse sentido, 18 (dezoito) anos de prática forense separam as 

primeiras experiências com a indicação do valor do pedido em causas de 
menor complexidade e a novel redação do art. 840, § 1º, da CLT. 
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No interim, uma bem sucedida cultura propagada pelo TRT8 (quadro 
01), em que OAB, MPT e Judiciário Trabalhista se uniram em colaboração 
para estimular tanto o peticionamento líquido, quanto a entrega da 
prestação jurisdicional com a supressão da fase de liquidação da sentença. 
Alhures detalhar-se-á tal projeto. 

Assim, de se ver que a ideia de Justiça, celeridade e efetividade estão 
intrinsecamente ligadas; e que já há maturidade suficiente para um novo 
passo rumo à máxima eficácia do quanto preconizado na Carta Magna. Seja 
pelo quanto aqui delineado, seja – enfim – pelos inúmeros avanços 
tecnológicos (adiante mencionados), os quais permitem e até mesmo 
estimulam esta nova etapa para o Ordenamento Jurídico pátrio. 

 
2. PRIMEIRA EXPERIÊNCIA TRABALHISTA – O RITO SUMARÍSSIMO 

Conquanto a CLT não contenha expressa menção à necessidade de que 
as sentenças sejam prolatadas com a indicação do valor de condenação de 
cada pedido, a norma consolidada, ao mesmo tempo, prevê que a execução 
provisória (ainda que restrita até a fase da penhora). 

Nesse sentido, o artigo 879 da CLT prevê que “sendo ilíquida a 
sentença...”, ao tempo em que o artigo 899 preconiza que “os recursos serão 
interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo 
as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a 
penhora”. 

De se ver que no caso da execução provisória o processo ainda está em 
fase de conhecimento e uma etapa que seria posterior ao trânsito em julgado 
(liquidação da sentença, constante do Capítulo “Da Execução” na CLT) 
ocorre sem que existe coisa julgada formal ou material. 

A ideia de execução provisória está diretamente ligada à duração 
razoável do processo e à entrega da prestação jurisdicional efetiva. Nesse 
sentido, Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior (2008. p. 133): 

 
[...] merece encômios o legislador constituinte brasileiro, que, 
atendendo à grita popular, ao reformar a Constituição da 
República (Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.04), acrescentou 
o inciso LXXVIII ao art. 5º (...) Não há mais como dizer-se que o 
tardar é da natureza da Justiça. Em verdade, agora, a instituição 
da celeridade na tramitação do processo, como característica, 
princípio obrigatório deste, resgata o verdadeiro sentido de 
Iustitia, o que é atrelado à ideia de jus dicere, ou seja, naquilo que 
é simplesmente dito, falado, de modo claro e sem maiores 
formalismos ou demoras. 
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E, exatamente por não se exigir que a sentença seja prolatada de forma 
líquida é que o legislador positivo impôs – no ano 2000 –, numa experiência 
pioneira, vanguardista e bem-sucedida que as petições iniciais, no 
procedimento sumaríssimo, contenham a indicação do valor correspondente 
(art. 852-B, I, CLT). 

Desta maneira, a sistemática prevista na CLT fica completa, pois a 
petição inicial conterá os pedidos liquidados, cabendo à parte contrária 
contestar – inclusive e sob pena de preclusão – os valores ali indicados. Por 
mais que a sentença não seja liquidada, eventual execução provisória já 
possuirá os elementos mínimos necessários à entrega exata (até mesmo 
quantitativamente) do bem da vida pretendido. 

Para que se tenha uma ideia, basta observar o quadro 02 abaixo, em 
que Elton Antônio de Salles Filho (2012) traz a estatística de prazo médio da 
liquidação de sentença entre ritos na 1ª Vara do Trabalho de Criciúma: 

 
Prazos da Prolatação das Sentenças Liquidadas e não Liquidadas com 

sucumbência até a definição dos valores incontroversos 

Mmês/ano Tipo de sentença nº dias 
  ilíquida - sem recurso 55 

 Ilíquida - com recurso e sem modificação do 
julgado 

276 

01/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

927 

  Líquida - sem recurso 10 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
177 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

334 

  ilíquida - sem recurso 126 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
308 

02/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

665 

  Líquida - sem recurso 13 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
224 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

207 

  ilíquida - sem recurso 399 
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  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 
julgado 

796 

03/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

592 

  Líquida - sem recurso 30 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
237 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

291 

  ilíquida - sem recurso 179 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
671 

04/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

364 

  Líquida - sem recurso 22 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
277 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

370 

  ilíquida - sem recurso 91 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
230 

05/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

716 

  Líquida - sem recurso 8 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
299 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

180 

  ilíquida - sem recurso 422 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
652 

06/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

460 

  Líquida - sem recurso 8 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
343 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

303 

  ilíquida - sem recurso 146 
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  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 
julgado 

329 

07/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

690 

  Líquida - sem recurso 8 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
247 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

337 

  ilíquida - sem recurso 181 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
289 

08/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

476 

  Líquida - sem recurso 14 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
281 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

405 

  ilíquida - sem recurso 397 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
333 

09/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

610 

  Líquida - sem recurso 14 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
282 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

204 

  ilíquida - sem recurso 305 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
419 

10/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

259 

  Líquida - sem recurso 21 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
219 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

314 

  ilíquida - sem recurso 153 
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  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 
julgado 

253 

11/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

254 

  Líquida - sem recurso 31 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
204 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

220 

  ilíquida - sem recurso 588 
  Ilíquida - com recurso e sem modificação do 

julgado 
535 

12/2011 Ilíquida - com recurso e com modificação do 
julgado 

408 

  Líquida - sem recurso 36 
  Líquida – com recurso e sem modificação do 

julgado 
191 

  Líquida – com recurso e com modificação do 
julgado 

180 

 

PRAZOS MÉDIOS APURADOS (em dias) 

TIPO DE 

SENTENÇA 

ILÍQUIDA LÍQUIDA 

Sem recurso 253,5 17,917 

Com recurso 404,28 181,69 

 
Quanto ao ponto, aduz Salles Filho (2012) que: 

 
A leitura que se faz dos dados compilados acima mostra-se 
esclarecedora, destacando-se dois parâmetros: o primeiro, que na 
comparação geral entre os diversos critérios, a média do prazo 
para a definição do valor incontroverso, quando a sentença é 
prolatada de forma liquidada, é de 181,69 dias, e quando o 
julgado não o é, é de 404,28 dias, ou seja, uma diferença de 222,59 
dias, ou sete meses e doze dias, ou ainda, em termos percentuais, 
de 55,06pontos para mais, na situação da sentença não liquidada, 
o que configura que o tempo  necessário para estabelecimento do 



201

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

valor incontroverso, é mais que o dobro do necessário, quando o 
julgado é prolatado de forma liquidada. 
Ressalte-se que nesse levantamento estão envolvidas variáveis 
externas ao campo de atuação, como por exemplo o tempo de 
tramitação em segundo grau, pois houve recurso do julgado, o 
que, longe de comprometer a estatística, reafirma a importância 
da prolatação de sentenças liquidadas. 
Porém, um dado ainda mais revelador do que ora defende-se, e 
que é o segundo parâmetro, aparece quando se comparam os 
números na situação em que não é oferecido recurso em face da 
sentença. 
Nessa hipótese, a média do prazo para definição do valor 
incontroverso, quando a sentença é liquidada, é de 17,92 dias, e, 
quando não o é, de 253,5 dias, ou seja, uma diferença de 235,58 
dias, ou sete meses e vinte e cinco dias,, ou ainda, em termos 
percentuais, de 92,94 pontos para mais, na situação do julgado 
não liquidado, o que configura um gasto de tempo, energia, idas 
e vindas de despachos, em inacreditáveis catorze vezes mais 
tempo (mais do décuplo), do que quando a sentença é prolatada 
de forma liquidada. 

Portanto, constata-se que Juiz e partes devem conduzir o processo com 
equilíbrio, em diálogo, sem assimetria entre atores processuais. Nesse 
sentido, o devido processo é cooperativo, imposto pela Constituição Federal 
diante da democracia e solidariedade ínsitas ao nosso ordenamento jurídico. 

 
3. ARTIGO 840, § 1º, DA CLT 
A partir da Lei 13.467/, de 13 de julho de 2017, (Reforma Trabalhista), nova 
regra foi inserida no Ordenamento Jurídico brasileiro, exigindo-se também 
nas ações que tramitem em rito ordinário que a reclamação escrita indique o 
valor do pedido: 

 
Art. 840. [...] 
§ 1o  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do 
juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de 
que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, 
determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura 
do reclamante ou de seu representante. 
§ 2o  Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias 
datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no 
que couber, o disposto no §  1o deste artigo. 
§ 3o  Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste 
artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. 

 
Tal alteração, na exposição de motivos da reforma, busca respaldo na 
duração razoável do processo “[...] pois permite que todos os envolvidos na 
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lide tenham pleno conhecimento do que está sendo proposto, além de 
contribuir para a celeridade processual com a prévia liquidação dos pedidos 
[...] (BRASIL, 2017)". 
Outrossim, pode-se amparar a alteração legislativa na boa-fé processual, 
esclarecendo-se desde o início da lide qual o valor econômico pleiteado em 
juízo. 
Ainda, com argumento no princípio da sucumbência (BRASIL, 2017), é 
importante que se tenha a indicação dos valores dos pedidos na inicial, 
tornando possível estimar eventual valor de honorários a serem pagos por 
quem não obtiver êxito na causa. 
Questiona-se, entretanto, a utilidade de pedidos líquidos, considerando-se 
que possivelmente haverá alteração decorrente da fase instrutória do 
processo; e mesmo da ausência ou míngua de elementos asseguradores da 
correta liquidação dos pleitos pelo reclamante. 
Acrecente-se: Como exigir a liquidação de pedido genérico (art. 324, § 1º, 
CPC)?  
Além, nos casos do exercício do jus postulandi, seria o caso de mitigação da 
exigência legal? 
Inicialmente, consigna-se que ao contrário de Schiavi (2017, p. 93-94), e 
também diferente de Souza Júnior (2017), os quais consignam a necessidade 
de “reles indicação do valor do pedido”, tem-se que a indicação do 
montante de cada pleito deve sim – como regra – ser detalhado, justificando-
se a mera estimativa apenas como exceção, conforme se verá. 
Tal se dá, além dos argumentos já delineados, ante a necessidade de extrair 
da norma sua máxima eficácia, assim como já ocorre nos casos de rito 
sumaríssimo (art. 852-B, I, da CLT). Além, Souza Júnior (2017) consigna que: 

 
Em alguns tribunais, como no Tribunal Regional do Trabalho da 
8ª Região (PA/AP), praticamente todas as petições iniciais há 
muito trazem pedidos devidamente liquidados em planilhas de 
cálculo, independentemente do rito processual, por conta das 
imensas facilidades operacionais ofertadas pelo sistema de 
cálculos ali utilizado. Trata-se de excepcional hipótese de 
costume processual, atribuindo-se à prática, portanto, peculiar 
força normativa (CLT, art. 8º, caput). Nesse caso, pois, a 
exigência judicial de clara demonstração dos parâmetros de 
cálculo é legítima e se impõe (grifo nosso). 
 

Tais facilidades, adiante serão demonstradas, estão à disposição de todos, 
cumprindo aos operadores do Direito aproveitar a oportunidade da 
alteração normativa para também transformar a cultura, consolidando o 



203

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

peticionamento líquido (o qual, conforme apontado alhures, maximiza a 
celeridade e efetividade processuais). 
De outro giro, saliente-se que se discorda do entendimento de Teixeira Filho 
(2017, p. 132), que afirma que: 

a exigência estampada no § 1º, do art. 840, da CLT, também 
incide no caso de pedidos alternativos (CPC, art. 325), 
subsidiários (idem, art. 326) e cumulados (ibidem, art. 327). Para 
efeito de fixação do valor da causa (CPC, art. 291) deverão ser 
observados os incisos VI, VII e VIII, respectivamente, do art. 292, 
do CPC (grifo nosso). 

 
Isso porque, conforme Souza Júnior (2017): 

[...] Importante ressalvar que apenas as prestações pecuniárias 
(obrigações de pagar) principais e vencidas devem compor o 
conjunto de pedidos sujeitos à atribuição de valores. Afinal, 
somente em relação a estes a liquidez tem relevância por 
corresponder ao bem da vida perseguido em juízo, 
prioritariamente.  
Reconhecimento de vínculo (pretensão declaratória), 
reintegração ao emprego, entrega de guias para saque do FGTS 
ou requerimento do seguro desemprego, anotação da CTPS ou 
reenquadramento (obrigações de fazer) ou ainda tutelas 
inibitórias (obrigações de não fazer) não são pedidos 
dependentes de liquidez para seu exame, ainda que, para efeito 
de valor da causa, sendo eles os únicos pleitos, se possa dar um 
valor estimativo (CPC, arts. 77, § 5º, 81, § 2º, 85, § 8º, e 291).  
Também inviável a atribuição de valor a pedidos 
correspondentes a obrigações pecuniárias inexigíveis no 
momento da propositura da ação, mas que poderão ser 
contempladas na sentença condenatória. É o caso da multa do 
art. 467 da CLT, sanção processual totalmente dependente do 
comportamento processual do réu (seu valor dependerá do 
conteúdo da resposta do reclamado e da ocorrência ou não da 
purgação da mora na primeira audiência trabalhista). No mesmo 
conjunto estão os encargos previdenciários, imposto de renda, 
SAT/RAT, custas processuais e honorários advocatícios. São 
todas verbas cuja contemplação judicial dependerá do 
reconhecimento de pendencia de uma obrigação principal – está 
necessariamente sujeita à liquidez. Ademais, nestes últimos 
casos, todas as verbas têm seu valor ou percentual definidos 
expressamente em lei, sendo completamente supérflua a 
atribuição de valores na inicial a tal respeito. 
Parece igualmente uma abominável homenagem ao exacerbado 
formalismo exigir atribuição de valores a pedidos subsidiários e 
a pedidos cujo deferimento independe de pleito expresso na 
inicial.  
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No primeiro caso, o CPC, supletivamente aplicável aos processos 
trabalhistas (CPC, art. 15), aponta explicitamente a sua 
desconsideração para fixação do valor da causa, a balizar-se 
exclusivamente pelo pedido principal a que ele se atrele (CPC, 
arts. 292, VIII, e 326). É o que se dá quando o reclamante postula 
sua reintegração ao emprego ou, sucessivamente, caso inviável 
ou impossível no momento do julgamento ou da execução, a 
indenização estabilitária compensatória. Nada obsta, de todo 
modo, que a parte, querendo, já os liquide. 
No segundo caso, se sequer é necessário que o autor formule o 
pedido para que o juiz lho defira, não deve ser indeferida a 
inicial se tal pedido vier de modo ilíquido, pois remanesce a 
possibilidade do acolhimento de ofício da pretensão. É o caso da 
própria multa do art. 467 da CLT e das multas cominatórias em 
geral fixadas pela lei ou arbitradas pelo juiz para assegurarem o 
cumprimento da obrigação principal (astreintes para compelir o 
empregador a assinar ou devolver a CTPS ou a reintegrar o 
empregado). Também aqui se encontram os encargos tributários, 
previdenciários e sucumbenciais referidos logo acima. 
Igualmente desnecessária a mensuração prévia dos juros e 
correção monetária, ingredientes de garantia de preservação do 
valor da moeda e de compensação da mora, pois sua aferição 
prescinde de pedido e tem os seus parâmetros delineados na lei 
(CLT, art. 879, § 7º, se entender compatível com a Constituição a 
estipulação legal de índice de atualização monetária que não 
espelha a evolução inflacionária, mas a política governamental 
de gestão das taxas de juros no mercado financeiro) (...) (grifo 
nosso). 

 

Do mesmo modo, Miessa (2017), consigna que: 
 

[...] não podemos concordar com a interpretação puramente 
gramatical desse dispositivo, de modo que, a nosso juízo, deve 
ser interpretado da seguinte forma: 1) não haverá necessidade de 
indicação de valor para os pedidos: a)     genéricos; b) implícitos; 
c) declaratórios e constitutivos; d) condenatórios que não tenha 
conteúdo pecuniário (obrigação de fazer, não fazer e entrega de 
coisa); e) de prestações que não são exigíveis no momento do 
ajuizamento da reclamação, mas que poderão ser contempladas 
na sentença condenatória (p.e., multa art. 467 da CLT); e 
2) o valor do pedido deverá ser indicado na inicial, nas hipóteses 
não elencadas no item anterior. 
 

Além disso, a extinção sem resolução do mérito preconizada no § 3º do art. 
840 da CLT deve ser mitigada para – em diálogo de fontes com o CPC – 
aplicar-se o art. 321 da lei adjetiva comum: 
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Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 
ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido 
ou completado. [...] (grifo nosso). 

 
Isso, por inexistir obrigação legal de instrução e julgamento em audiência 
única, ou de apreciação em prazo máximo de 15 (quinze) dias, como ocorre 
no procedimento sumaríssimo (arts. 852-B, III e 852-C, ambos da CLT). 
Embora a necessidade de liquidação do pedido seja idêntica, o tratamento 
em caso de inobservância da regra é diferenciado. 
Quanto ao tema, Souza Júnior (2017) consigna que: 

 
[...] é importante frisar que o indeferimento da petição inicial 
trabalhista por iliquidez poderá ser total ou parcial[...] sendo 
comum a cumulação de pedidos na Justiça do Trabalho, a 
ausência de indicação de valor de apenas um ou alguns pleitos 
formulados não obstará o prosseguimento do processo em 
relação aos demais pedidos, salvo se houver conexão de 
prejudicialidade, ou seja, a menos que não seja possível analisar 
determinado pedido líquido sem apreciar, previamente, outro 
pedido que esteja indevidamente ilíquido. 

 
Ademais, nos casos em que for extremamente oneroso ao reclamante a 
definição do valor dos pedidos, Teixeira Filho (2017, p. 132) traça as 
diretrizes: 

a) [...] para que a petição inicial expresse, desde logo, o valor dos 
pedidos, incumbirá ao autor ingressar com pedido de tutela de 
urgência de natureza cautelar (CPC, art. 301) ou com ação de 
produção antecipada de prova (CPC, art. 381), fundando-se no 
art. 324, § 1º, III, do CPC, assim redigido: ´§ 1º É lícito, porém, 
formular pedido genérico: I (...); III quando a determinação do 
objeto ou do valor da condenação depender de ato a ser 
praticado pelo réu´ (destacamos). Apresentados os documentos 
necessários, os pedidos deverão ser liquidados antes de serem 
postos na inicial; 
b) para que o valor seja fixado após a apresentação da defesa, o 
autor deverá suscitar o incidente de exibição de documentos, 
regulado pelos arts. 396 a 404, do CPC; exibidos os documentos, 
o juiz concederá prazo para que o autor emende a petição inicial, 
no prazo de quinze dias, indicando o valor dos pedidos 
formulados (CPC, art. 321, caput), sob pena de indeferimento da 
petição inicial (ibidem, parágrafo único). 
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Dir-se-á, talvez, que a possibilidade de haver essa emenda 
encontra óbice no art. 329, II, do CPC, que permite o aditamento 
ou a alteração do pedido e da causa de pedir, após o saneamento 
do processo, somente se houver consentimento do réu. Se assim 
se alegar, devemos contra-argumentar, em caráter proléptico, 
que a emenda à inicial, de que estamos a tratar, não implicará 
aditamento nem alteração do pedido. Expliquemo-nos. 
Aditamento e modificação não se confundem. Aquele representa 
o acréscimo quantitativo de pedidos, vale dizer, a inclusão, na 
mesma causa, de pedidos inicialmente omitidos; esta não implica 
a formulação de novos pedidos, senão que a modificação dos já 
existentes (ou da causa de pedir). 
Ora, se o juiz do trabalho conceder prazo para que o autor, após 
haver obtido do réu os documentos necessários, indique o valor 
dos pedidos formulados na inicial, não estará autorizando 
nenhum aditamento e nenhuma alteração, se não que permitindo 
ao autor emendar a petição inicial, a fim de dar cumprimento à 
determinação contida no § 1º, do art. 840, da CLT, para que o 
pedido possua uma expressão pecuniária. Efetuada a emenda, 
juiz concederá prazo de quinze dias, ao réu, para que se 
manifeste a respeito. Especificamente para essa finalidade, pode-
se invocar a incidência analógica do disposto no inciso II, do art. 
329, do CPC [...] (grifo nosso). 
 

Assim, da ótica jurídica, inexiste empecilho hábil a impedir a aplicação da 
nova regra do art. 840, § 1º, da CLT. Mesmo nos casos de jus postulandi, a Lei 
13.467/2017 houve por bem deixar a cabo do magistrado compreender pela 
mitigação (ou não) do comando legal, ao aduzir no § 2º que “se verbal, a 
reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo 
escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1o deste 
artigo” (grifo nosso ). 
Outrossim, nos casos de revelia não há obrigação legal de o magistrado 
manter a simetria de uma eventual condenação conforme os valores 
apontados na inicial. Veja-se que os pedidos devem indicar o valor, mas a 
sentença não será necessariamente líquida. Aplica-se ao caso, portanto, a 
regra do art. 879, CLT: "Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, 
previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por 
arbitramento ou por artigos". 
Tal entendimento encontra respaldo, inclusive, no veto ao § 2º do artigo 852-
I, da CLT, em que se consignou como razão: 

 
O § 2o do art. 852-I não admite sentença condenatória por 
quantia ilíquida, o que poderá, na prática, atrasar a prolação das 
sentenças, já que se impõe ao juiz a obrigação de elaborar 
cálculos, o que nem sempre é simples de se realizar em 
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audiência. Seria prudente vetar o dispositivo em relevo, já que a 
liquidação por simples cálculo se dará na fase de execução da 
sentença, que, aliás, poderá sofrer modificações na fase recursal 
(grifo nosso). 
 

Ademais, Souza Júnior (2017) aduz que: 
[...] o valor definido para determinado pedido não vincula o 
julgador, que poderá deferi-lo em montante inferior (julgamento 
citra petita), mas limita o valor máximo atendível, pois veda a lei 
o julgamento ultra petita fora das hipóteses legalmente 
autorizadas (CPC, art. 492). Assim, a atribuição aleatória de 
valores aos pedidos poderá redundar em severos prejuízos ao 
reclamante quando a expressão monetária de seu crédito for 
superior àquela informada na inicial [...] (grifo nosso). 

 
Some-se a isso – à guisa da conclusão – o fato de que o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT), reconhecendo o excelente trabalho realizado no 
TRT8, chancelou em sua Resolução nº 185/2017 (dispõe sobre a 
padronização do uso do PJe),  no art. 47, § 5º: 

[...] § 5º Independente da pactuação de parceria a que se refere o 
§ 4º deste artigo, os TRTs promoverão a capacitação dos 
advogados na usabilidade do Sistema “PJeCalc Cidadão”, 
fomentando a distribuição de ações e apresentação de defesa, 
independente do rito, sempre acompanhadas da respectiva 
planilha de cálculos (BRASIL, 2017, grifo nosso). 
 

Tal sistema se encontra disponível na primeira página de acesso ao TRT8 e 
pode ser descarregado em qualquer computador, contando com manual do 
usuário e tutoriais com um simples clique em www.trt8.jus.br, optando por 
“serviços” e PJe-Calc. Mesmo no Youtube não faltam vídeos acerca do 
sistema, dando o passo-a-passo para uso dessa intuitiva ferramenta. 
Assevere-se, em arremate, que o sistema PJeCalc Cidadão se comunica com 
o sistema PJeCalc Tribunais (a que se referem os arts. 47 - § 3º - e 49, ambos 
da Resolução CSJT nº 185/17), assim dando eficácia ao princípio cooperativo 
preconizado pelo CPC, além de possibilitar a plena normatividade do art. 
133, da CF, pelo qual a advocacia é indispensável à administração da Justiça. 
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QUANDO A NOSTALGIA SALVA: NOVOS CONTORNOS DA 
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO SUCEDIDO 
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RESUMO 
O presente estudo tem a pretensão de analisar a figura jurídica da sucessão 
trabalhista na perspectiva da Lei nº 13.467/2017, que promoveu a chamada 
“Reforma Trabalhista” no Brasil. 
Palavras-chave: Sucessão Trabalhista. Reforma Trabalhista. 
 
ABSTRACT 
The paper has the pretension to analyze the labor succession in Brazilian 
labor reform of 2017. 
Keywords: Labor Succession. Labor Reform. 
 

 
COMEÇANDO A CONVERSA 

A Lei nº 13.467/2017 implementou a chamada “Reforma Trabalhista” 
no Brasil. Trouxe consigo inúmeras alterações cujo verdadeiro impacto social 
e jurídico ainda não pode ser medido. Dentre suas múltiplas disposições, de 
ordem material e processual, encontra-se o novo artigo 448-A da CLT, 
destinado a regrar os efeitos jurídicos da chamada sucessão trabalhista por 
um ângulo invertido ao que sempre esteve estatuído em lei (foco, agora, no 
sucedido), tema que buscaremos discorrer neste escrito no fito de ofertar 
uma visão geral do assunto no contexto pós-reforma.3  

1 Antonio Umberto de Souza Júnior é Professor Universitário. Mestre em Direito pela Faculdade de 
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Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (2007-2009). Advogado (1986-1993). Juiz Titular da 6ª Vara 
do Trabalho de Brasília/DF (TRT da 10ª Região). E-mail: antonio.umberto.jr@gmail.com 

2 Ney Maranhão é Professor Adjunto do Curso de Direito da Universidade Federal do Pará (Graduação e 
Pós-graduação). Doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo (USP), com estágio de 
Doutorado-Sanduíche junto à Universidade de Massachusetts (Boston/EUA). Mestre em Direitos 
Humanos pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Especialista em Direito do Trabalho pela 
Universidade de Roma – La Sapienza (Itália). Professor convidado de diversas Escolas Judiciais de 
Tribunais Regionais do Trabalho. Membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro 
(TST/CSJT). Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá (AP) (TRT da 8ª Região/PA-AP). E-mail: 
ney.maranhao@gmail.com 

3 Para uma detida análise da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), ponto a ponto, confira-se a obra 
Reforma trabalhista: análise comparativa e crítica da Lei nº 13.467/2017.  
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1. O DIREITO DO TRABALHO COMO UM SISTEMA DE GARANTIAS 

Em sua evolução, o Direito do Trabalho sempre se caracterizou por um 
importante movimento expansionista de garantia de direitos, iniciado pelos 
mais elementares (limitações de jornada, imposição de descansos e 
estipulação de mínimos remuneratórios) e progredindo para outros temas 
(prevenção de fadiga, de doenças e de acidentes, irreversibilidade das 
condições contratuais in pejus, isonomia salarial etc.). Por uma série de 
razões históricas,que a dimensão do presente estudo não permite esmiuçar, 
a relação de emprego foi alçada a uma condição peculiar de contrato em que 
boa parte das cláusulas já é predefinida pela lei diante da discrepância, no 
plano da vida real, dos poderes negociais das partes envolvidas. Em 
verdade, não houvesse a incisiva intervenção estatal sobre a configuração 
mínima de direitos e deveres decorrentes da relação de trabalho 
subordinado, certamente a força do capital – representada pelo empregador 
–quase sempre sobrepujaria a vontade e a força dos empregados. 

O fato desse contrato envolver a disponibilidade da força de trabalho 
humana mediante a paga de salário atrai, portanto, um colorido 
diferenciado para esse tipo de pactuação, fazendo-o destoar dos modelos 
contratuais ordinários, quase sempre limitados a uma dimensão 
estritamente individual e de cariz essencialmente patrimonialista. No 
contrato de emprego, porém, para além de uma patente faceta contratual-
patrimonial, viceja também uma dinâmica que envolve incontornável faceta 
existencial, porquanto o enlace jurídico oportuniza, quanto ao polo obreiro, a 
percepção de verbas de natureza alimentar.  

Não por outro motivo, a vinculação contratual trabalhista, como regra, 
operacionaliza-se para durar no tempo, constituindo-se com obrigações de 
trato sucessivo e efeito continuado, tendendo à permanência, já que 
permanente também é a necessidade material alimentar do trabalhador, 
fator humano quase sempre justificador da fixação jurídica que materializa o 
pacto de trabalho. Daí advém a característica da pessoalidade do 
trabalhador, expressando um dos elementos fático-jurídicos configuradores 
da relação de emprego, fixando-o em caráter intuito personae no bojo do 
liame laboral e evidenciando inarredável nótula de infungibilidade quanto 
ao polo obreiro. 

 Sensível a tais premissas, cedo o sistema jurídico forjou uma outra 
onda expansionista paralela de regras tutelares no campo do Direito do 
Trabalho: as garantias de efetivação da legislação trabalhista. Afinal, a 
simples imposição legal (e, no nosso caso e de muitos países na atualidade, 
constitucional) de obrigações a serem cumpridas pelos empregadores 
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precisa vir acompanhada de mecanismos múltiplos e eficazes para 
prevenção, superação e reparação do inadimplemento contratual. Tais 
mecanismos militam em diversas frentes, tais como: 

a) na contemplação de multas e indenizações, ora de índole punitiva, 
ora de índole compensatória, para inibir o desfazimento dos contratos de 
trabalho (os 40% sobre o FGTS e a indenização adicional do art. 9º da Lei nº 
7.238/84), reprimir a mora (as multas dos arts. 467 e 477, § 8º) ou reprimir 
determinadas condutas (a multa por ato discriminatório – CLT, art. 461, § 
6º); 

b) na criação de instâncias intraempresariais (comissões de prevenção 
de acidentes, serviços especializados em engenharia de segurança e em 
medicina do trabalho e comissões de representantes de empregados), 
intercorporativas (comissões de conciliação prévia) e externas (Justiça do 
Trabalho, sindicatos, Ministério Público do Trabalho e Ministério do 
Trabalho), todas voltadas à prevenção e solução de conflitos decorrentes da 
possível má aplicação da legislação trabalhista; 

c) na concepção de um sistema próprio de regras e procedimentos para 
a tramitação judicial das demandas trabalhistas, que convencionamos 
chamar de Direito Processual do Trabalho; 

d) na implementação de um sistema de sanções de polícia (multa, 
embargo de obra e interdição de estabelecimento) para a pronta atuação dos 
órgãos estatais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, 
inclusive, em certas circunstâncias de maior relevância e urgência, mediante 
atos impregnados de autoexecutoriedade que dispensam a intervenção 
prévia do Poder Judiciário, tamanha a gravidade e premência dos interesses 
tutelados (Direito Administrativo do Trabalho); 

e) na invenção de um esquema permanente de monitoramento do 
nível de cumprimento das convenções ratificadas pelos diversos países 
emanadas da Organização Internacional do Trabalho (Comissão de Peritos); 

f) na subsistência dos direitos oriundos do contrato de trabalho em 
caso de falência, concordata ou dissolução da empresa (CLT, art. 449); 

g) na priorização dos créditos trabalhistas no concurso com outros 
credores (CTN, art. 186); 

h) na proteção dos créditos trabalhistas contra investidas do próprio 
empregador e de terceiros credores do empregado (intangibilidade e 
impenhorabilidade dos salários); 

i) na despersonalização ativa dos trabalhadores que permite a 
formulação de pretensões em juízo contra seus empregadores sem que se 
exponham individualmente (substituição processual e tutelas coletivas); 
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j) na criação de institutos de despersonalização do empregador que 
redundam na ampliação do grupo de pessoas (naturais ou jurídicas) 
suscetíveis de responsabilização patrimonial para cumprimento das 
obrigações nos contratos de trabalho vigentes e para quitação dos títulos 
executivos judiciais representativos de créditos trabalhistas, diminuindo a 
possibilidade de frustração dos empregados. 

Neste último grupo de garantias pessoais de efetividade da legislação 
trabalhista, podemos enumerar: 

a) a responsabilidade solidária objetiva das empresas integrantes de 
um mesmo grupo econômico, por subordinação ou coordenação (como 
explicitamente autoriza a nova redação do § 2º do art. 2º da CLT); 

b) a responsabilidade solidária objetiva do empreiteiro principal pelas 
dívidas trabalhistas do subempreiteiro que contratar (CLT, art. 455); 

c) a responsabilidade subsidiária objetiva do tomador de serviços pelas 
dívidas trabalhistas da empresa prestadora de serviços que contratar, na 
terceirização de serviços no âmbito privado e no trabalho temporário (Lei nº 
6.019/74, arts. 5º-A, § 5º, e 10, § 7º); 

d) a responsabilidade subsidiária subjetiva do tomador de serviços, 
nos casos de terceirização no setor público (Súmula 331/V/TST); 

e) a responsabilidade subsidiária objetiva do dono da obra construtor 
ou incorporador pelas obrigações trabalhistas do empreiteiro que contratar 
(OJ 191/SDI-1/TST); 

f) a desconsideração da personalidade jurídica do empregador para 
responsabilização subsidiária dos sócios da pessoa jurídica empregadora 
sem bens ou com acervo insuficiente para garantir a execução trabalhista 
(CPC, arts. 15 e 795); 

g) a responsabilidade subsidiária em segundo grau (ou seja, 
posteriormente ao insucesso da tentativa de localização de bens dos sócios 
atuais) dos sócios retirantes da pessoa jurídica empregadora (CLT, art. 10-A, 
III); 

h) a responsabilidade solidária do sócio retirante quando irregular o 
seu afastamento da pessoa jurídica empregadora (CLT, art. 10-A, parágrafo 
único); 

i) a indiferença das alterações na estrutura ou formato jurídico da 
pessoa empregadora em relação à eficácia obrigacional dos pactos laborais 
tais como a transformação do tipo societário (de empresa societária para 
empresa individual ou de sociedade por cotas de responsabilidade limitada 
para sociedade anônima, por exemplo), fusão, incorporação, cisão e outros 
mecanismos de mutação empresarial (CLT, art. 10); 
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j) a responsabilidade do sucessor pelas obrigações trabalhistas do 
sucedido (CLT, art. 448). 

Será em torno destas duas últimas modalidades de garantia subjetiva 
da efetividade dos direitos e execuções trabalhistas que orbitará nossa 
exposição. 

 
2. SUCESSÃO TRABALHISTA: CARACTERIZAÇÃO 

 Insiste-se que há uma intrínseca assimetria material entre os 
contratantes do pacto laboral, onde o tomador do serviço é possuidor dos 
meios de produção e o prestador do serviço é detentor apenas de sua força 
de trabalho, sendo que este, de regra, porta múltiplas hipossuficiências, tais 
como as de ordem econômica, informacional e probatória. Esse panorama 
fático gera um estado de franco descompasso entre as partes envolvidas, 
sendo que ao poder empregatício patronal corresponde, como outro lado da 
moeda, a necessária subordinação do obreiro, circunstância que acirra essa 
denunciada desarmonia contratual.  

 Assimilada essa realidade social, emerge a possibilidade de melhor 
compreensão da regência jurídica que sobre esse peculiar liame contratual 
incide, em especial quanto ao tema em particular que aqui nos debruçamos: 
a dinâmica das alterações suscitadas no âmbito do polo patronal. É que 
vigora no contrato de trabalho, ao contrário do que se dá no polo obreiro, a 
fungibilidade do polo patronal e a chamada despersonalização da figura do 
empregador. Como ensina Mauricio Godinho Delgado (2015), in verbis: 

 
A despersonalização do empregador é um dos mecanismos 
principais que o Direito do Trabalho tem para alcançar certos 
efeitos práticos relevantes: de um lado, permitir a viabilização 
concreta do princípio da continuidade da relação empregatícia, 
impedindo que ela se rompa em função da simples substituição 
do titular do empreendimento empresarial em se encontra 
inserido o empregado. De outro lado, harmonizar a rigidez com 
que o Direito Individual do Trabalho trata as alterações objetivas 
do contrato empregatício (vedando alterações prejudiciais ao 
empregado) com o dinamismo próprio ao sistema econômico, em 
que se sobreleva um ritmo incessante de modificações 
empresariais e interempresariais. 
 

Por isso, inspirado no princípio protetivo e tencionando promover 
adequada compensação jurídica frente a esse descomunal descompasso 
fático inerente à relação de emprego, o Direito optou por estabelecer regra 
protetiva básica: estabeleceu rígida blindagem dos contratos de trabalho em 
reação a toda e qualquer mudança na estrutura socio jurídica da empresa. 
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Por isso, dispõe a CLT que “qualquer alteração na estrutura jurídica da 
empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados” (art. 10). 
Igualmente, estabelece o Texto Consolidado que “a mudança na 
propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de 
trabalho dos respectivos empregados” (art. 448).Como bem lecionam 
Evaristo de Moraes Filho e Antonio Carlos Flores de Moraes (2010, p. 295), in 
verbis: 

 
Pouco importa aos exercentes de uma relação de emprego as 
transformações subjetivas que se operem na estrutura jurídica do 
organismo patronal: venda, cessão, doação, alteração, fusão, 
locação, usufruto ou qualquer outra modificação quanto à sua 
propriedade ou titularidade. 
 

Para Leandro Krebs Gonçalves (2012, p. 945), sucessão trabalhista é 
“instituto justrabalhista em que, na alteração total ou parcial da propriedade 
do empreendimento econômico, o sucessor (adquirente) assume 
integralmente os créditos e as dívidas trabalhistas do sucedido (alienante)”. 
À flexibilidade da estruturação jurídica empresarial corresponde, portanto, 
uma sadia estabilidade das condições contratuais obreiras.  

Os clássicos requisitos para a configuração da sucessão trabalhista 
seguem o padrão apontado por Délio Maranhão (1993): que uma unidade 
econômico-jurídico passe de um para outro titular e que inexista solução de 
continuidade na prestação de serviços. Mauricio Godinho Delgado (2015), 
todavia, oferta-nos uma visão mais contemporânea que prescinde da 
continuidade da prestação de serviços empregatícios. Seguem seus valiosos 
escólios, verbo ad verbum: 

 
A nova vertente interpretativa do instituto sucessório trabalhista 
insiste que o requisito essencial à figura é tão só a garantia de que 
qualquer mudançaintra ou interempresarial não venha afetar os 
contratos de trabalho – independentemente de ter ocorrido a 
continuidade da prestação laborativa. Isso significa que qualquer 
mudança intra ou interempresarial significativa, que possa afetar 
os contratos empregatícios, seria hábil a provocar a incidência 
dos arts. 10 e 448 da CLT. (Grifos no original) 
 

Como se vê, a sucessão trabalhista expressaimportante mecanismo 
jurídico-compensatório da fragilidade vivenciada pelos trabalhadores em 
relação à dinamicidade das relações civis e comerciais implementadas na 
estruturação jurídica da empresa. Não sem razão, a sucessão trabalhista 
resulta da convergência de três princípios informadores do Direito do 
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Trabalho: o princípio da intangibilidade objetiva do contrato empregatício, o 
princípio da despersonalização da figura do empregador e o princípio da 
continuidade do contrato de trabalho. (DELGADO, 2015) 

Cumpre enfatizar que a amplitude e a finalidade da responsabilidade 
sucessória conduzem a um estado de total despreocupação jurídica quanto à 
forma que venha a assumir o fenômeno da sucessão de empregadores, em 
mais uma incidência do abrangente princípio da primazia da realidade 
laboral (CLT, art. 9º). Assim, a sucessão tanto poderá ocorrer por ato solene e 
regular de transmissão da titularidade da pessoa jurídica ou da propriedade 
do fundo de comércio quanto por qualquer medida informal que gere o 
mesmo efeito de mudança nos donos do negócio. 

Todavia, há de se distinguir a sucessão jurídica da sucessão 
(meramente) cronológica4. 

A sucessão jurídica diz respeito a qualquer situação de transmissão da 
propriedade ou de alteração na estrutura jurídica de um empregador, de 
impacto relevante sobre os contratos de trabalho findos e em curso, pois o 
novo proprietário ou a nova pessoa jurídica será titular dos pactos laborais e 
responsável pelas obrigações trabalhistas pretéritas, inclusive de contratos 
findos antes do ato sucessório. 

Já a sucessão meramente cronológica compreende a realização de 
atividade empresarial coincidente no mesmo local sem que entre o 
empregador precedente e o empregador posterior haja qualquer ato volitivo 
que funde a assunção da atividade pelo novo patrão. É o que ocorre nos 
casos de terceirização de serviços quando determinada prestadora de 
serviços perde a licitação e nova pessoa jurídica, sem nenhuma conexão com 
ela, assume o posto.Ou quando uma concessionária de determinado serviço 
público é vencida por uma prestadora concorrente, que passa a explorar o 
mesmo serviço. Ou ainda nos casos de aquisição de acervo integral de 
determinado estabelecimento, em hasta pública, onde o empregador sofrerá 
a transferência coativa e irresistível de seu empreendimento. 

Traçados os elementos caracterizadores da sucessão de empregadores, 
o passo seguinte compreenderá a análise das consequências de tal fenômeno 
jurídico sobre os contratos de trabalho.  

 
3. SUCESSÃO TRABALHISTA: EFEITOS 

4 A dupla de juristas baianos Gomes e Gottschalk, (2006) não acrescenta o advérbio (meramente), ao 
cuidar do tema, mas parece adequado acrescentá-lo para evitar uma possível acusação de pleonasmo. 
Afinal, em qualquer dos dois tipos sucessórios comparados haverá uma sequência temporal entre dois ou 
mais empregadores.  
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Caracterizada a sucessão trabalhista, quais seriam seus efeitos 
jurídicos? O art. 448-A, inserido na CLT pela Lei nº 13.467/2017, assim 
dispõe: 

 
Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de 
empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as 
obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os 
empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de 
responsabilidade do sucessor. 
Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente 
com a sucessora quando ficar comprovada fraude na 
transferência. 
 

De início, o caput do novo dispositivo realça que os direitos dos 
empregados não são afetados pelas mudanças na estrutura jurídica da 
pessoa jurídica empregadora – sucessão empresarial (CLT, art. 10) ou na sua 
propriedade – sucessão de empregadores (CLT, art. 448)5, aspecto jurídico já 
por nós abordado no tópico pretérito.Ou seja, a sucessão (empresarial ou de 
empregadores) preserva imutáveis os contratos de trabalho e respectivas 
condições perante quaisquer fenômenos de transformação da pessoa do 
empregador (mudança na sua fisionomia jurídica, mudança na titularidade 
humana ou substituição da pessoa por outra na exploração da atividade). 

Explicita agora a lei, ademais, que responderá o sucessor não só pela 
continuação dos contratos de trabalho em vigor como também pelas 
obrigações vencidas anteriormente à sucessão ou mudança societária, 
incluídas aí, obviamente, as obrigações alusivas aos empregados já 
despedidos. Aqui não inovou o caput do novo art. 448-A da CLT, senão na 
literalidade normativa, pois, doutrinariamente, sempre se reconheceu a 
amplitude temporal da responsabilidade trabalhista nas diversas formas de 
sucessão, alcançando não só as obrigações vindouras como as pretéritas, 
bem como tanto em relação a contratos em curso à época da sucessão quanto 
em relação a contratos extintos, sendo inoperantes, pois, no âmbito do 

5 Policiamo-nos no uso da terminologia, evitando a tentação de, na busca de sinônimos, utilizar a locução 
sucessão de empresas. Afinal, empresa é atividade e não uma pessoa. E se opera a sucessão de uma 
atividade por outra, já não estaremos diante do instituto da sucessão trabalhista abordado nos arts. 10, 
448 e 448-A da CLT. Não se desconhece o uso abundante do vocábulo empresa no corpo da CLT, mas, na 
maioria das vezes, isso apenas realça justamente a indiferença, em termos de tutela da legislação 
trabalhista, quanto à persistência ou mudança da propriedade ou da estrutura jurídica da pessoa do 
empregador. Decifrando didaticamente a diferença entre empresa e empregador, confira-se: Sujeitos do 
contrato de trabalho. In: SÜSSEKIND, Arnaldo et alli. Instituições de direito do trabalho, MARANHÃO 
(2003). Contra, defendo a aparente confusão terminológica como algo útil a acentuar, de modo 
vanguardista, a despersonificação da figura do empregador, consulte-se:, Direito do trabalho, CASSAR 
(2016). 
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Direito do Trabalho, as corriqueiras cláusulas negociais atributivas de 
responsabilidade residual exclusiva do alienante por obrigações contraídas 
até o momento da celebração do negócio (MARANHÃO, 1993, p.306). 
Oportuna aqui a lembrança da regra do art. 123 do CTN, subsidiariamente 
aplicável às execuções trabalhistas e, como direito comum que é, ao Direito 
do Trabalho como um todo (CLT, arts. 8º, § 1º, e 889):  

 
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, 
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não 
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 
correspondentes. 

 
Na jurisprudência, tal raciocínio já aparece na Orientação 

Jurisprudencial 261/SDI-1/TST, com o seguinte conteúdo: 
 

BANCOS. SUCESSÃO TRABALHISTA. As obrigações 
trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os 
empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de 
responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram 
transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres 
contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista.  
 

Já no parágrafo único do art. 448-A, insere-se na CLT regra de 
responsabilização da empresa sucedida para se considerá-la solidariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas quando fraudulenta a 
transferência. 

A nova norma traz uma ampliação importante das garantias legais de 
efetivação da legislação trabalhista nos episódios de sucessão de 
empregadores, pois a CLT somente contemplava expressamente a 
responsabilidade do sucessor. Os arts. 10 e 448 da CLT apenas 
resguardavam os empregados e ex-empregados perante a nova empresa ou 
os novos sócios, evitando que, na transferência, os adquirentes quisessem 
esquivar-se de honrar os contratos de trabalho e de arcar com obrigações 
laborais pretéritas, atribuindo toda responsabilidade aos alienantes. 

Ocorre que a prática empresarial revela, por vezes, manobras com 
sentido inverso ao originalmente imaginado pelo legislador de 1.943 – a 
transferência como instrumento de exoneração obrigacional dos alienantes, 
livres de qualquer responsabilidade, muitas vezes pelo artifício de 
interposição de sócios indigentes ou empresas em situação patrimonial 
precária.  
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Não é de hoje que alguns segmentos da doutrina perceberam a 
relevância do avesso normativo tradicional, buscando investigar se o 
sucedido não poderia ser cobrado, em certas circunstâncias. 

Messias Pereira Donato (2006) identifica dois momentos em que se 
pode cogitar da responsabilidade sucessória do sucedido: “em caráter 
preventivo, apontando fraude no negócio e evitando que a sucessão se 
consuma”, e, “verificada a sucessão, o trabalhador poderá fazer ressurgir a 
responsabilidade do predecessor, em caso de inidoneidade técnica ou 
econômica e financeira do sucessor, para dar prosseguimento às atividades 
empresariais e assumir ônus e encargos decorrentes da manutenção dos 
contratos de trabalho ou das reparações legais e negociais, em caso de sua 
dissolução”. 

Orlando Gomes e Elson Gottschalk (2006, p. 338) admitem a 
responsabilidade do sucedido em caráter excepcional quando, por exemplo, 
“a cessão tenha sido feita em fraude, para que o cedente se exonere das 
obrigações trabalhistas”. À pena sábia de Mozart Victor Russomano (1993) 
também não escapou o tema, trilhando a defesa da possibilidade de 
envolvimento do sucedido em caráter excepcional: 

 

Em princípio, diante do texto cru da lei, nada há a fazer. Mas, 
desde que se demonstre fraude ou simulação e desde que o 
empregado possa provar, satisfatoriamente, a má situação 
financeira do novo empregador, é de se admitir que ele reaja 
contra a nova ordem de coisas. Isso, porém, deve ser admitido 
como fato excepcional, condicionado à produção de prova 
convincente e robusta, pois, caso contrário, se permitirá que o 
empregado abale, injustificadamente, o prestígio comercial da 
nova empresa e, por incompreensão ou má-fé, fuja ao diâmetro 
protetor da norma estudada, com prejuízos causados, quiçá 
inconscientemente, para si próprio e para a coletividade. 
Em sua monografia sobre o tema, Gilberto Gomes (1994, p. 110), 
após uma resenha bibliográfica, sustenta: 
O afastamento do sucedido de toda e qualquer responsabilidade 
trabalhista para com seus ex-empregados não se coaduna com o 
princípio protecionista e tutelar do Direito do Trabalho, muito 
menos com a concepção de função social de empresa, nem se 
conforma com a realização do bem comum, sonho maior de toda 
a legislação social. 
Quanto mais essa possibilidade se afigura profundamente 
tentadora para a prática nefanda e nefasta de fraude, de abuso, 
desvirtuando a tendência, hoje predominante, de que não é mais 
a preocupação com os lucros, mas a distribuição equitativa de 
benefícios que se coloca como fim da empresa, ideal que já se 
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encontra implantado no sistema de convivência social, até 
mesmo no direito positivo, a exemplo do disposto na nossa Lei 
das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76, arts. 116 e 154). 

 
Maurício Godinho Delgado (2017, p. 490) vislumbra a 

responsabilidade do sucedido de modo mais largo. Nas suas palavras, “as 
situações de sucessão trabalhista propiciadoras de um comprometimento 
das garantias empresariais deferidas aos contratos de trabalho seriam, sim, 
aptas a provocar a incidência da responsabilização subsidiária da empresa 
sucedida”. 

A novidade da responsabilização solidária do sucedido pelo 
adimplemento das obrigações trabalhistas é, no fundo, mais um 
desdobramento pontual da norma geral do art. 9º da CLT, que busca 
reprimir todo gesto que possa levar à frustração de aplicação da legislação 
trabalhista. Não só tal regra preciosa suporta a solução legal de 
responsabilização do sucedido. A alteração estrutural ou de propriedade da 
pessoa empregadora também traduz hipótese de alteração subjetiva do 
contrato de trabalho. E, sendo a novação contratual subjetiva lesiva ao 
empregado, configura-se, para os empregados em atividade à época da 
sucessão, a hipótese de se considerar inoperante a alteração (CLT, art. 468, 
caput), persistindo responsável o sucedido e abrindo espaço para a 
solicitação da rescisão indireta do contrato de trabalho por violação 
contratual (CLT, art. 483, d), sem falar nas hipóteses de concessão de tutela 
judicial inibitória ou de reversão do ato danoso iminente, em ação individual 
ou em reclamação proposta pelo sindicato como substituto processual ou até 
mesmo, a depender da amplitude subjetiva afetada, em ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público. 

Para nós, em interpretação do parágrafo único do art. 448-A da CLT 
integrada aos princípios da proteção, da intangibilidade dos contratos e 
créditos trabalhistas e ao disposto no poderoso art. 9º da CLT, pouco 
importa a espécie de vício (dolo, simulação, fraude contra credores ou 
fraude à execução) que macule o negócio: desde que caracterizada situação 
em que a sucessão empresarial revele, no plano objetivo, os propósitos de 
burlar a legislação trabalhista e de prejudicar os credores trabalhistas, 
inclusive pelo dado objetivo do esvaziamento patrimonial contemporâneo à 
alteração da estrutura jurídica societária ou da propriedade do negócio, 
estará aberta a oportunidade para que a ação ou execução tenha por alvo a 
empresa ou pessoa autora do ato de transferência, em qualquer de suas 
formas.  
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Portanto, a fraude aqui assume uma dimensão jurídica de amplo 
espectro. Ademais, soa-nos interessante pontuar ainda que o legislador 
poderia ter usado uma terminologia mais precisa se pretendesse limitar o 
alcance da norma, mas não o fez, preferindo repetir o vocábulo lacônico 
fraude, expressão bem conhecida no âmbito trabalhista, normalmente 
designada para significar qualquer ato de desvirtuamento da aplicação da 
legislação trabalhista6. Assim, a partir da interpretação da norma, jamais 
desapegável dos princípios norteadores do Direito do Trabalho (CLT, art. 8º, 
caput), não será possível confinar, interpretativamente, a noção de fraude ao 
aspecto de mera validade jurídica formal e material da sucessão em si, ou 
seja, da presença ou ausência dos elementos essenciais para a constituição 
regular dos atos jurídicos em geral (agente capaz, objeto lícito e possível e 
forma prescrita ou não proibida em lei), considerando a elasticidade das 
garantias de efetivação dos direitos trabalhistas e a ausência de quaisquer 
detalhamentos legais que pudessem sugerir alguma restritividade na 
interpretação do texto em foco. Logo, a reles percepção de que a alienação 
foi, objetivamente, ruinosa para os interesses dos credores trabalhistas, com 
perda (normalmente instantânea) de perspectiva de integral satisfação das 
dívidas pendentes, já será suficiente para o envolvimento processual do 
sucedido.Na mesma direção, em lição publicada antes do advento da nova 
legislação trabalhista, Maurício Godinho Delgado (2017, p. 490) sustenta a 
responsabilidade do sucedido “mesmo que não haja fraude, porém 
comprometimento das garantias empresariais deferidas aos contratos de 
trabalho, incidente, portanto, a responsabilidade subsidiária da empresa 
sucedida”. Natural que o jurista não cogitasse de solidariedade porque esta 
não se presume e não havia, à época do referido escrito, norma legal que a 
contemplasse. 

Assim, em uma interpretação garantista da nova disposição legal do 
parágrafo único do art. 448-A da CLT, parece apropriado quese confira 
máxima eficácia à previsão de responsabilização solidária do sucedido para 
alcançar todas as situações de inadimplemento de obrigações trabalhistas 
pelo sucessor, adotando-se uma visão mais larga de fraude. Portanto, se o 
ato deflagrador da sucessão for viciado ou redundar em instantâneo 
esvaziamento patrimonial da pessoa empregadora, o sucedido será 
solidariamente responsável pelo adimplemento de todas as obrigações 
laborais que pesem sobre o sucessor.  

6 Valentin Carrion (2015, p. 91), por exemplo, identifica a fraude como qualquer circunstância em que 
“aplica-se a lei aparentemente, não seu espírito”. 
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Em contrapartida, sendo juridicamente incensurável o ato sucessório e 
não havendo expressiva compressão do acervo de patrimônio patronal com 
a passagem do bastão empresarial, o negócio será hígido e o sucedido não 
responderá por nada, mesmo subsidiariamente, em nome da boa-fé objetiva 
e da dinâmica negocial onde os fracassos supervenientes não podem 
redundar na cobrança irrestrita de todos os donos remotos do negócio, como 
se a propriedade empresarial gerasse um laço eterno de responsabilidade 
patrimonial latente. 

A propósito, se algum mérito se pode atribuir à nova regra do 
parágrafo único do art. 448-A da CLT, a par da explicitação da 
responsabilidade patrimonial retrospectiva do sucedido, já consagrada 
doutrinária e jurisprudencialmente muito antes da nova lei, é a afirmação de 
que tal envolvimento do sucedido há de ser solidário7, ou seja, sem benefício 
de ordem, podendo a execução correr simultaneamente contra a 
empregadora e contra as pessoas que lhe transferiram a pessoa jurídica ou o 
fundo de comércio e pelo valor integral da dívida. 

Não sendo clara a lei a respeito do modo de inserção do sucedido na 
relação processual, a ensejar leitura em sentido mais favorável ao 
trabalhador (como subprincípio derivado do princípio protecionista), poderá 
o trabalhador prejudicado incluir o sucedido no polo passivo da reclamação 
trabalhista para que já figure no título executivo judicial, em litisconsórcio 
com o sucessor, ou, a depender da marcha da execução, requerer sua 
integração à relação processual tardiamente. Como estamos diante de caso 
de solidariedade passiva (responsabilidade direta), soa desnecessária a 
prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica do devedor (sucessor), reservada geralmente para situações de 
responsabilidade subsidiária. 

Na comparação da responsabilidade patrimonial solidária 
retrospectiva da empresa ou empregador sucedido com a responsabilidade 
patrimonial retrospectiva do sócio retirante, disciplinada no novo art. 10-A 
da CLT, também introduzido pela “Reforma Trabalhista”, verifica-se que: 

a) a responsabilidade do sócio retirante e da pessoa empregadora 
sucedida poderá ser solidária, havendo fraude na saída do sócio ou na 
alteração da estrutura jurídica ou transferência da titularidade da pessoa 

7 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CISÃO PARCIAL. FRAUDE. 
RESPONSABILIDADE. SUCEDIDA. Em se tratando de cisão parcial com a presença do elemento fraude, 
não prospera a pretensão da recorrente/sucedida, no sentido de desobrigá-la da condenação subsidiária, 
consoante OJ transitória 30 desta Corte. Óbice do art. 896, §4º da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de 
instrumento conhecido e não provido (TST, AIRR 74840-69.2005.5.02.0019, Relatora Ministra Dora Maria 
da Costa, j. 12/8/2009, DEJT 14/8/2009). 
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empregadora (CLT, arts. 10-A, parágrafo único, e 448-A, parágrafo único), 
remanescendo a responsabilidade subsidiária, nos demais casos, apenas em 
relação ao sócio retirante (CLT, art. 10-A, III); 

b) a responsabilidade do sucedido é ilimitada temporalmente quanto à 
época de vencimento das obrigações trabalhistas (podendo compreender 
obrigações anteriores e posteriores à alienação,desde que vinculadas a 
contratos existentes à data da sucessão), enquanto a responsabilidade do 
sócio retirante somente poderá abranger obrigações trabalhistas vencidas ou 
surgidas enquanto persistiu o vínculo societário, ou seja, até a averbação do 
ato formalizador de sua saída; 

c) o sucedido pode ser integrado à relação processual a qualquer 
tempo, independentemente da data de ajuizamento da ação, já que a lei não 
impõe tal condicionante, enquanto o sócio retirante pode ser integrado a 
qualquer tempo à relação processual desde que a ação seja ajuizada dentro 
do prazo de dois anos contados da averbação de seu desligamento 
societário8. 

Registre-se, por oportuno, que, em caso de morte do empregador 
pessoa física ou constituído em empresa individual, é facultado ao 
trabalhador, em caso de continuidade da atividade econômica pelos 
sucessores, dar por extinto o contrato de trabalho (CLT, art. 483, § 2º). Cuida-
se de regra que flexibiliza a diretriz da livre fungibilidade do polo patronal e 
consequente não-impactação nos contratos de trabalho em vigor. Aqui, 
porém, essa impactação não incide ope legis, mas por opção do próprio 
obreiro, de acordo com as circunstâncias do caso concreto – no que se 
percebe, ainda aqui, alguma operatividade do princípio protetivo. 

Cumpre consignar o entendimento do TST no sentido de que o 
sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa 
não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, 
quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea 
economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão (OJ 
411/SDI-1/TST). 

Quanto à sucessão trabalhista de empresas falidas e em 

recuperação judicial, é importante destacar a jurisprudência do STF no 

8 Ainda que se possa especular que a limitação temporal, como formulada, seja flagrantemente 
inconstitucional. Não poderia a lei ordinária estabelecer prazo prescricional para atingir o sócio retirante 
em patamar inferior ao que estabelece a Carta Magna para as ações trabalhistas: 5 anos a contar da lesão, 
limitáveis ao biênio subsequente ao término da relação de emprego (CF, art. 7º, XXIX). Assim, haverá de 
pairar a possibilidade de o dispositivo, na limitação temporal, ter sido infeliz. 
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sentido de que não configura sucessão trabalhista a alienação de ativos da 

empresa em processo de recuperação judicial (ADI nº 3.934-2/DF)9. 

 
CONSIDERAÇÃO FINAL 

De tudo o que se expôs acerca das novas regras sobre a 
responsabilidade na sucessão trabalhista, seja pela mutação estrutural da 
forma jurídica, seja pela mutação da titularidade da pessoa jurídica do 
empregador, constata-se que as disposições do art. 448-A amplificam, na 
nossa visão, o espectro de garantias institucionais para a satisfação 
intracontratual ou judicial das obrigações trabalhistas alusivas a contratos 
celebrados até a data do evento sucessório. 

Assim, em certo sentido, a nostalgia ainda pode salvar. Em 
determinadas circunstâncias, a “saudade” do antigo empregador poderá 
mesmo ser a última tábua em que possam montar os trabalhadores para 
evitarem o naufrágio dos direitos vitimados pelo ato transformador da 
fisionomia ou da titularidade jurídica do empregador a que estiveram 
contratualmente vinculados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 EMENTA: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 
83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA 
DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI 
JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos 
créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, 
inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe 
ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - 
Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a 
preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente” (STF, Pleno, ADI 3934, Relator 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 27/5/2009, DJe 5/11/2009). 
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A PROVA DO ASSÉDIO MORAL NAS AÇÕES COLETIVAS E A 
REFORMA TRABALHISTA 

 
Pedro Lino de Carvalho Júnior 1 

Gabriela Lemos Cunha2 
 
 
RESUMO 
O assédio moral é tema recorrente no cotidiano forense daqueles que 
militam na esfera trabalhista. Ao considerar a elevada importância prática 
do problema e as controvérsias que pairam acerca da sua caracterização, o 
presente estudo, em linhas amplas, se debruça sobre a atividade probatória 
no âmbito das demandas coletivas que buscam combatê-lo. Com vistas a 
cumprir este propósito, investiga, de início e em traços gerais, a dimensão 
probante nas demandas propostas individualmente, haja vista o surgimento, 
na contemporaneidade, de novas perspectivas dogmáticas a seu respeito. 
Em um segundo momento, à luz destes enfoques analíticos, lança os olhos 
para as ações coletivas propostas para o enfrentamento do assédio moral, 
quando então aprecia a importância da prova emprestada e das gravações 
ambientais, o valor probante de inquéritos civis conduzidos pelo Parquet 
laboral, o reconhecimento da relevância dos indícios e presunções como 
meio probatório e, em especial, a dinamização do ônus da prova, com 
destaque para a nova redação conferida ao art. 818 da CLT pela Lei nº 
13.467/17, para realçar que a reforma trabalhista, ainda que tenha 
patrocinado inequívocos retrocessos sociais, excepcionalmente, no 
particular, foi capaz de ampliar a tutela dos interesses dos trabalhadores em 
juízo. 
Palavras-Chave: Prova. Assédio Moral. Jurisdição Trabalhista. Reforma 
Trabalhista. Ações coletivas. 

 

INTRODUÇÃO 
A dinâmica que o capitalismo pós-industrial assumiu neste início de 

milênio já revelou sua face: mercados abertos, capitais flutuantes, dissolução 
das fronteiras geográficas, desterritorialização da produção, relativização do 

1 Procurador do Trabalho/PRT 5ª Região - Bahia e Professor Assistente de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Direito Econômico (UFBA). Especialista em 
Direito Constitucional do Trabalho (UFBA). Bacharel e Doutor em Filosofia (UFBA). 
2 Assessora Jurídica da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região - Bahia. Bacharela em Direito 
(UFBA).   
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conceito de soberania, deslegalização e desformalização dos direitos sociais, 
a par de um amplo processo de reestruturação produtiva, com a passagem 
do modelo fordista-taylorista para o da denominada especialização flexível. 
Neste cenário de incertezas e volatilidades, novos padrões de gestão e 
organização da mão de obra são adotados, intensificando as exigências de 
crescente aumento de produtividade. Deveras, a implementação de métodos 
avaliatórios que estimulam a competição entre os trabalhadores - dentre 
outras ferramentas de controle organizacional-, acabam por sujeitá-los, cada 
vez mais, a transtornos psíquicos que, segundo dados de organismos 
internacionais, já se constituem hoje em uma das principais causas de 
absenteísmo no trabalho. 

Esse horizonte contribui, e muito, para que ganhe terreno a prática do 
assédio moral, aqui compreendida como a exposição do trabalhador a 
situações humilhantes e constrangedoras: uma conduta reiterada e abusiva 
que se manifesta “por comportamento, palavras, atos, gestos, escritos que 
possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 
psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o 
ambiente de trabalho”, nas clássicas lições de  Marie-France Hirigoyen (2001, 
p. 65-68).

O presente estudo se propõe a abordar, em linhas muito amplas, a 
atividade probatória no âmbito das ações coletivas ajuizadas para o combate 
do assédio moral, tendo em vista as controvérsias existentes e a enorme 
importância prática de que esta discussão se encobre, não sem antes 
apreciar, em traços gerais, a dimensão probante nas demandas propostas 
individualmente, haja vista o surgimento, na contemporaneidade, de 
inovadoras perspectivas dogmáticas a seu respeito, capazes de influenciar, 
substancialmente, os rumos teóricos e jurisprudenciais existentes. 

 

1. A PROVA DO ASSÉDIO MORAL NAS AÇÕES INDIVIDUAIS 
O insigne juslaboralista Leite (2007, p. 525) conceitua a prova como o 

“meio lícito para demonstrar a veracidade ou não, de determinado fato, cuja 
finalidade é o convencimento do juiz acerca de sua existência, ou 
inexistência”, aduzindo, ainda, que o nosso ordenamento adotou o princípio 
do livre convencimento, também chamado de princípio da persuasão 
racional, devendo o juiz, para aferição da prova, motivar seu 
convencimento.

Em relação às demandas individuais que envolvem a acusação da 
prática de assédio moral, as quais, invariavelmente, vêm acompanhadas de 
pleito reparatório pelos danos morais habitualmente sofridos, a maior parte 
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dos tribunais do trabalho, como regra geral, sob a égide da antiga CLT, por 
considerar tratar-se de fato constitutivo de direito do reclamante, vinha 
atribuindo-lhe, exclusivamente, o ônus probante, nos termos do art. 818, da 
CLT (redação anterior), in verbis: “A prova das alegações incumbe à parte 
que as fizer”, conforme se pode extrair das decisões abaixo arroladas: 

 
ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. ÔNUS 
PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO 
AO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - Segundo as 
regras de distribuição do ônus probatório estabelecidas pelo inc. 
I do art. 333 do CPC c/c art. 818 da CLT, indevida é a indenização 
por dano decorrente de assédio moral no ambiente de trabalho, 
porquanto não comprovada a ocorrência deste ilícito, não 
autorizando o Juízo a aplicar condenação, já que as provas 
devem ser robustas o suficiente para ver deferido o pedido. 
Sentença mantida. (TRT 14ª Região - RO 00033.2008.006.14.00-7 - 
1ª TURMA – Relatora Juíza Vania Maria da Rocha Abensur - 
Revisor Juiz Vulmar de Araújo Coêlho Junior). 
ASSÉDIO MORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. Ao reclamante 
compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos 
termos do art. 818 da CLT, c.c., art. 333, I, do CPC, sob pena de 
improcedência de seu pedido. Nego provimento. (TRT-2 - RO: 
00020348420135020074 SP 00020348420135020074 A28, Relator: 
MERCIA TOMAZINHO, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª 
TURMA, Data de Publicação: 01/07/2015) 
ASSÉDIO MORAL. ÔNUS DA PROVA. Ante a alegação da 
autora de que sofreu segregação no ambiente de trabalho, cabia a 
ela comprovar a ocorrência de tal fato, nos termos dos artigos 
333, I, do CPC, e 818, da CLT, ônus do qual não se desincumbiu a 
contento, devendo prevalecer a contraprova. (TRT-2 - RO: 
00019421420105020074 SP 00019421420105020074 A28, Relator: 
SERGIO ROBERTO RODRIGUES, Data de Julgamento: 
18/02/2014, 11ª TURMA, Data de Publicação: 25/02/2014). 

 

Vê-se, pois, que no âmbito das ações individuais, a partir da literal 
aplicação do art. 818 da CLT cumulado com o art. 333, I, do CPC revogado, 
prevalecia o entendimento de que cabia unicamente ao autor a prova do fato 
constitutivo alegado na inicial, envolvendo suposto assédio moral, sendo 
que, quando não conseguisse demonstrá-lo, o resultado seria a 
improcedência do pedido reparatório.  
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2. UMA NOVA COMPREENSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NAS 
AÇÕES INDIVIDUAIS QUE ENVOLVEM O ASSÉDIO MORAL 

 
Na esfera das relações de trabalho regidas pela CLT não existe, ainda, 

qualquer disciplina legal que delimite com precisão os contornos do assédio 
moral, o que, reconheça-se, cria grandes dificuldades para sua comprovação 
em juízo3. Costumeiramente, dentre várias situações, surgem dúvidas 
quanto aos elementos idôneos a configurá-lo, o alcance prático da reiteração 
das condutas idôneas hábeis para torná-lo evidente e os parâmetros que 
permitam distingui-lo de episódicas agressões verbais (por exemplo) que 
podem ensejar, tanto quanto o assédio, eventuais reparações civis. Em suma, 
não há como negar que a demonstração em juízo da ocorrência do assédio 
moral guarda íntima e visceral conexão com o direito material violado, de 
maneira que a falta de delimitação clara das suas fronteiras tem colaborado, 
por certo, para que haja uma postura tímida e conservadora do judiciário 
laboral quanto a avaliação dos elementos probantes que lhes são 
submetidos. 

No cotidiano das lides forenses, em regra, o trabalhador comparece em 
juízo e alega ter sofrido assédio moral, postulando, em casos tais, a devida 
reparação pecuniária pelos danos morais sofridos. O empregador, por sua 
vez, costuma se restringir à negativa de sua ocorrência, deixando ao autor da 
ação o ônus de promover a comprovação de sua prática. Ora, em boa parte 
das situações, o assédio se operou de forma dissimulada e sutil, de modo 
que muito dificilmente emergirá uma prova robusta e conclusiva capaz de 
desvelar sua incidência, razão pela qual avultam decisões judiciais que 
rejeitam seu reconhecimento, diante da fragilidade probatória geralmente 
aferida.  

Como quer que seja, felizmente, novas perspectivas teóricas foram 
desenvolvidas e avançam no caminho de uma compreensão mais alargada 
da dimensão probante nas demandas que envolvem alegações de assédio 
moral. Senão, vejamos. 

Em relação à postura das empresas que se reservam à simples negativa 
da ocorrência dos fatos, os dados da observação e as regras da lógica formal 
ensinam que, sempre que possível, na hipótese em concreto, deve-se 
transmudar uma proposição negativa em afirmação contrária, ou seja, a 
prova de fato inexistente há de ser convertida na necessidade de 
demonstração de fato contrário positivo. Nesse sentido, as lições de Moacyr 

3 À exceção da NR 17 que, ao normatizar a organização do trabalho no segmento de 
teleatendimento/telemarketing, contemplou regras expressas que vedam o emprego de métodos que 
possam materializá-lo. 
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Amaral Santos (1994, p. 223), que apresenta ilustrativo exemplo dessa 
percepção: “Se Caio nega ter estado em certo dia em tal lugar bem que 
poderá provar ter estado em tal dia em outro lugar; se nega que seu cavalo 
seja preto, bem que pode provar qual seja a cor do mesmo".

Assim, merece ser feita a distinção entre negar um fato e alegar um 
fato negativo: a negação de um fato não exige, em regra, a prova de quem a 
deduz, diferentemente da alegação de fato negativo. 

Muitas vezes, o reclamante apresenta testemunhas que comprovam a 
prática do assédio moral, ao tempo em que as testemunhas da empresa tão 
somente se limitam a informar que não presenciaram os fatos alegados. Em 
casos tais, afastando alegação de prova dividida, algumas cortes de justiça 
têm sido muito criteriosas na análise dos elementos probatórios, em razão da 
especificidade da matéria: 

 
ASSÉDIO MORAL – PROVA DIVIDIDA – INOCORRÊNCIA – 
Não se cogita a ocorrência do fenômeno da prova dividida 
quando se extrai da inquirição das testemunhas da parte 
reclamante a confirmação categórica quanto à ocorrência do fato 
caracterizador do assédio moral, ao passo que as levadas a Juízo 
pela reclamada apenas se limitaram a informar que não 
presenciaram fatos nesse sentido. Recurso da reclamada a que se 
nega provimento. (TRT-18 41201008218009 GO 00041-2010-082-
18-00-9, Relator: Platon Teixeira de Azevedo Filho, Data de 
Publicação: DJ Eletrônico Ano IV, Nº 151 de 24.08.2010, pág.12.) 

 
A regra do ônus da prova há de se aplicar no caso de inexistência de 

prova, servindo como um elemento para o magistrado superar eventuais 
dúvidas, o que não ocorre quando há produção de provas nos autos do 
autor da demanda e a simples negativa dos fatos por parte das testemunhas 
arroladas pela empresa. Numa outra perspectiva, não é possível considerar, 
como situação assemelhada, a afirmação categórica de testemunhas que 
comprovaram o assédio com os depoimentos evasivos daquelas que 
aduziram não tê-lo presenciado. 

Hoje, à luz de uma perspectiva dinâmica do encargo probatório, ganha 
espaço a teoria da aptidão para a prova, cujo embrião proveio da 
contribuição teórica dos juristas argentinos Jorge W. Peryano e Julio O. 
Chiappini, pela qual, em situações especiais, retira-se do autor o ônus de 
comprovar suas alegações, delegando-o à parte que tem melhores condições 
de produzi-la, o que assegura um degrau a mais em direção a efetiva 
igualdade e justiça dentro do processo.  
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Em estudo acerca da discriminação no processo do trabalho, Estevão 
Mallet (1999, p. 154) analisa as regras de distribuição do ônus da prova, 
fixadas no pressuposto da igualdade formal das partes, apontando para a 
insuficiência dos seus parâmetros clássicos: 

 

As regras relativas ao ônus da prova, para que não constituam 
obstáculo à tutela processual dos direitos, hão de levar em conta 
sempre as possibilidades, reais e concretas, que tem cada 
litigante de demonstrar suas alegações, de tal modo que recaia 
esse ônus não necessariamente sobre a parte que alega, mas sobre 
a que se encontra em melhores condições de produzir a prova 
necessária à solução do litígio, inclusive com inversão do ônus da 
prova. Com isso, as dificuldades para a produção da prova, 
existentes no plano do direito material e decorrentes da desigual 
posição das partes litigantes, não são transpostas para o processo, 
ficando facilitado inclusive o esclarecimento da verdade e a 
tutela de situações que de outro modo provavelmente não 
encontrariam proteção adequada. 

 

Pois bem, por todas as dificuldades de cumprimento do encargo 
probatório acima evidenciadas, em hipótese de assédio moral, cabe ao 
magistrado avaliar, na situação concreta, e em momento processual 
oportuno - para não desrespeitar o devido processo legal -, a possibilidade 
de inversão do ônus probatório, a exemplo do quanto previsto no art. 6º, 
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em especial quando restar 
demonstrado que o empregador teria melhores condições de se desincumbir 
do ônus da prova, notadamente quando ele próprio alega um fato negativo, 
conforme acima exposto. 

Essa foi a diretriz adotada pelo Novo Código de Processo Civil em 
relação ao encargo probatório: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor. 
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade 
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade 
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade 
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
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§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar 
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja 
impossível ou excessivamente difícil. 
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode 
ocorrer por convenção das partes, salvo quando: 
I - recair sobre direito indisponível da parte; 
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 
direito. 
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou 
durante o processo. 

 

Consagrou, portanto, em seu parágrafo primeiro, a distribuição 
dinâmica do ônus da prova. 

O legislador reformista seguiu a mesma senda aberta pelo novo 
diploma processual, ao alterar o art. 818 da CLT: 

 
Art. 818.  O ônus da prova incumbe:                       
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do reclamante. 
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade 
de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior 
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo 
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por 
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
§ 2o  A decisão referida no § 1o deste artigo deverá ser proferida 
antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, 
implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os 
fatos por qualquer meio em direito admitido. 
§ 3o A decisão referida no § 1o deste artigo não pode gerar 
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja 
impossível ou excessivamente difícil.     
         

 
Ainda sob a vigência da legislação anterior, ressalve-se, algumas 

Cortes Trabalhistas sensíveis à especificidade das práticas assediadoras, 
notadamente em determinados casos que envolviam apuração de assédio 
sexual (conduta muito assemelhada ao assédio moral, malgrado, 
evidentemente, não se confundam), buscaram desonerar o autor do 
espinhoso ônus de sua demonstração cabal e exaustiva, pelo que já 
invertiam o ônus probante ou, em último caso, se contentavam com a 
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demonstração de indícios de seu cometimento, como apontam os dois 
acórdãos abaixo transcritos: 

 
DANO MORAL. ASSÉDIO SEXUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. POSSIBILIDADE. Prepondera na tipificação do assédio 
sexual a condição do agente de superior hierárquico da vítima. 
Em geral, não se praticam os atos configuradores de forma 
ostensiva. Ocorre, frequentemente, em lugar ermo, com a 
presença apenas do agente e da vítima. Portanto, não se mostra 
razoável exigir, em casos dessa natureza, que o assediado 
produza provas contundentes dos fatos alegados, mas deve ser 
analisada a verossimilhança da narrativa do autor. Recurso 
parcialmente provido. (TRT-14 - RO: 13920070021400 RO 
00139.2007.002.14.00, Relator: JUIZ MÁRIO SÉRGIO LAPUNKA, 
Data de Julgamento: 13/12/2007, PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DETRT14 n.084, de 20/12/2007) 
 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSÉDIO SEXUAL - 
CONSTELAÇÕES DE INDÍCIOS - CARACTERIZAÇÃO. Para a 
indenização por danos morais tendo como causa de pedir o 
assédio sexual é incabível a exigência de prova cabal e ocular dos 
fatos, uma vez que o assédio sexual, por sua natureza, é 
praticado, estrategicamente, às escondidas. Se houver fortes e 
diversos indícios apontando para a conduta abusiva do ofensor, 
deixando evidente o constrangimento reiterado sofrido pela 
vítima, pode-se concluir pela caracterização do assédio sexual, ou 
seja, a partir da constelação de indícios tem-se por configurada a 
prática do ilícito e o consequente deferimento do pleito 
indenizatório. (TRT-3, Relator: Sebastião Geraldo de Oliveira, 
Segunda Turma). 

 
Eram decisões isoladas, no entanto. Não obstante, antes da “nova 

CLT”, a dinamização do ônus probatório e a aceitação da prova indiciária no 
âmbito da comprovação em juízo das condutas de assédio fossem 
perfeitamente admissíveis, esse caminho exigia do magistrado que se 
afastasse de uma postura formalista clássica e procurasse exercer os poderes 
instrutórios amplos de que já se achava investido, com vistas a assegurar a 
máxima efetividade do processo e dos direitos materiais em jogo, 
principalmente quando se deparava com graves violações aos direitos 
fundamentais, como é a hipótese. 

A fixação da nova regra, contudo, permitirá que os espíritos mais 
apegados à tradição se abram às novas diretrizes estabelecidas pela 
positivação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova na esfera 
laboral, permitindo-lhes estruturar o ônus probatório perante o caso 
concreto na busca por uma adequada composição do conflito, enxergada não 
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como mera solução de uma controvérsia posta em juízo, mas como 
aproximação, tanto quanto possível, da verdade factual, haja vista que o 
processo não deve servir unicamente para resolver controvérsias, mas sim 
para produzir decisões verdadeiras. Apesar da persecução pela verdade real 
ser tarefa quase utópica, não se pode olvidar que a procura pela verdade 
possível em juízo é condição necessária para alcançar a solução justa para 
um conflito, como leciona o festejado doutrinador italiano Michele Taruffo 
(2002, p. 65):  

[...] la verdad de los hechos puede considerarse como una 
condición necesaria de justicia bajo cualquier definición jurídica 
de la justicia de la decisión. Además, no es siquiera incompatible 
con la teoría según la cual el proceso sirve únicamente para 
resolver conflictos: si no se acepta como válida cualquier solución 
del conflicto y se piensa, en cambio, que debe ser resuelto sobre 
la base de algún criterio de justicia, entonces se presenta de 
nuevo la necesidad de reconocer que la determinación verdadera 
de los hechos es condición necesaria de cualquier solución justa 
de un conflicto. Desde este punto de vista se puede decir que el 
principio de verdad de los hechos no identifica una ideología 
específica del proceso y, en cambio, representa una suerte de 
dato constante que resurge en todas las ideologías que conciben 
algún tipo de decisión justa como finalidad del proceso. 

 
No mesmo compasso, Jerome Frank, um dos principais expoentes do 

realismo jurídico norte-americano, chegou a afirmar que nenhuma decisão 
poderia ser considerada justa se fundada em uma determinação errônea dos 
fatos (TARUFFO, 2002, p. 65-66) . 

A adoção desta flexibilização do encargo probatório permite que o 
juiz, de maneira mais ativa, mitigue dúvidas que pairam sobre certos fatos 
ao atribuir a produção de uma prova a quem está mais apto a tal mister, no 
anseio de assegurar a real e justa satisfação dos direitos perseguidos e 
tutelados pela ordem jurídica4. 

Deveras, a revelar a particularidade de que se reveste a matéria, a 
exigir maior flexibilidade na avaliação dos meios probatórios em face dos 
interesses em questão, as cortes de justiça consolidaram o entendimento de 
que, em um contexto de assédio, a gravação de diálogo por parte de um dos 

4 A rigor, dogmaticamente, conquanto os efeitos práticos se assemelhem, é possível distinguir a inversão 
do ônus da prova da sua distribuição dinâmica: a inversão do ônus da prova flexibiliza a regra da teoria 
estática do ônus da prova, impondo a parte que, em princípio, não deveria suportá-lo, o encargo de 
produzi-la. Por outro lado, na distribuição dinâmica do ônus probatório, não existiria uma inversão dessa 
incumbência, senão a prévia identificação da parte que detém condições mais favoráveis para se 
desincumbir desse encargo, a quem ele é atribuído. 
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interlocutores5, mesmo sem o conhecimento dos demais, é admitida como 
prova lícita e não equiparável à interceptação telefônica: 

ASSÉDIO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. GRAVAÇÃO 
AMBIENTAL. PROVA. LICITUDE. MONTANTE. 1. Na esteira 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal 
Superior do Trabalho, é válida a gravação ambiental por parte de 
um dos interlocutores como meio de prova. 2. O Tribunal 
Regional deixa patente que a gravação realizada pela empregada 
demonstra a sugestão do empregador de ajuizamento de lide 
simulada como condição para satisfação dos créditos rescisórios 
da trabalhadora, restando demonstrado o assédio moral. 3. 
Segundo a jurisprudência dessa Corte, a imissão, por meio de 
pretensão posta em recurso de revista, no montante em que se 
fixa a reparação de danos morais se limita aos casos de 
desrespeito aos limites superiores ou inferiores da razoabilidade, 
o que no caso não se configura. Não conhecido (RR-201500-
22.2008.5.07.0001, Relator Ministro Emmanoel Pereira, 5ª Turma, 
DEJT 17/08/2012). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CEF. RECURSO DE 
REVISTA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA FEITA POR UM DOS 
INTERLOCUTORES PARA A PRÓPRIA DEFESA (PROVA 
LÍCITA). ASSÉDIO MORAL CONFIGURADO (COAÇÃO DA 
EMPREGADORA PARA DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL- 
AMEAÇA DE PERDA DE CARGO COMISSIONADO). 

5 Nos crimes contra a liberdade sexual, os juízes criminais valorizam, sobretudo, o depoimento das 
vítimas, em face da natureza de tais delitos, orientação esta que, com os devidos temperamentos, poderia 
ser adotada pelos magistrados trabalhistas em casos de assédio moral e sexual. Consulte-se, nesse 
sentido, decisão do STJ: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA 
IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO 
FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À 
OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA 
PLEITEADO PELO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-
SOMENTE PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. 1. O Plenário do colendo Supremo 
Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 82.959-7/SP, decidiu ser inconstitucional o § 1o. do art. 
2o. da Lei 8.072/90, que vedava a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos. 2. De 
outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é 
importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em 
lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. Não há de ser 
reconhecida a nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a 
condenação em elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, 
e laudo pericial constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do 
Magistrado sentenciante. 4. Parecer ministerial pela concessão parcial da ordem, apenas para reconhecer 
o direito do paciente à progressão de regime, cujos requisitos deverão ser aferidos pelo Juízo da 
Execução. 5. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, tão somente 
para afastar o óbice à progressão de regime, cujos requisitos deverão ser avaliados pelo ilustre Juiz da 
Execução Penal (STJ - HC: 87819 SP 2007/0175152-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.06.2008 p. 1). 
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MONTANTE DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 60.000,00. 
INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NA BASE DE CÁLCULO DO 
ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO. DESCONTOS 
PREVIDENCIÁRIOS. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Nega-se provimento ao agravo de 
instrumento por meio do qual a parte não consegue desconstituir 
os fundamentos da decisão agravada. Agravo de instrumento a 
que se nega provimento. (Processo: AIRR - 1174-90.2010.5.12.0048 
Data de Julgamento: 04/06/2014, Relatora Ministra: Kátia 
Magalhães Arruda, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
06/06/2014).  
 
DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. PROVA POR MEIO DE 
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DEFESA DE INTERESSE 
LEGÍTIMO. LICITUDE. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal é assente no entendimento de que a gravação ambiental 
realizada por iniciativa de um dos interlocutores, ainda que sem 
conhecimento do outro, nada tem de ilicitude, notadamente 
quando se destina a documentá-la em caso de negativa e defesa 
de interesse legítimo. (TRT-5 - RECORD: 429001220085050015 BA 
0042900-12.2008.5.05.0015, Relator: RENATO MÁRIO BORGES 
SIMÕES, 2ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 17/06/2009) 
 
PROVA DIGITAL - GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR UM DOS 
INTERLOCUTORES - LICITUDE. COMPROVAÇÃO DE 
ASSÉDIO MORAL. É admissível no processo do trabalho como 
meio de prova válida, a gravação de conversa, quando realizada 
por um dos interlocutores, consoante entendimento dominante 
na jurisprudência. Na espécie, o alegado assédio praticado pela 
reclamada, quando do retorno da autora ao trabalho após a 
licença maternidade, somente poderia ser provado pelas 
gravações juntadas aos autos. Logicamente, o registro das 
referidas conversas não poderia ser feito com autorização prévia 
dos demais interlocutores, pois seria superficial, já que os 
envolvidos não falariam o que realmente estavam pensando, ou 
então, ensaiariam um diálogo, seja para se protegerem, ou para 
defenderem a autora ou a empresa, configurando a parcialidade. 
Sendo assim, mostra-se razoável a gravação efetivada pela 
reclamante, sendo a forma mais viável de demonstrar suas 
alegações; ao revés, estaria impedida de comprovar suas 
pretensões, o que caracterizaria flagrante cerceio ao direito de 
produção de provas. (TRT-3 - RO: 00866200601803006-0086600-
54.2006.5.03.0018, Relator: Jorge Berg de Mendonça, Sexta Turma, 
Data de Publicação: 08/06/2009  05/06/2009. DEJT. Página 95. 
Boletim: Sim.).  
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A despeito do manifesto propósito em abraçar uma agenda neoliberal, 
a reforma trabalhista, malgrado tenha patrocinado retrocessos sociais 
inaceitáveis – como já revelou farto corpo doutrinário produzido para 
avaliar seu impacto na vida dos trabalhadores6, ao menos neste particular, se 
bem interpretada e aplicada, pode representar um avanço importante em 
prol da efetividade dos direitos trabalhistas em juízo, especialmente nas 
hipóteses em que o autor da demanda se depara com enormes óbices à 
comprovação de suas alegações, como de hábito ocorre nas ações que 
envolvem imputações de assédio moral. 

 
3. O ASSÉDIO MORAL E SUA PROVA NAS AÇÕES COLETIVAS 

Em inspirado artigo, Xisto Tiago de Medeiros Neto (2006, p. 264) 
destaca a fundamentalidade da dimensão probatória nas ações coletivas 
diante dos interesses a serem tutelados: 

 

Não é exagero conceber-se, no panorama das ações coletivas, a 
assunção de um novo mister para o Poder Judiciário, a exprimir a 
responsabilidade do magistrado com a solução eficaz e adequada 
– na acepção de justa -, de conflitos qualificados pelo relevo e 
significação social, econômica e política, e que enseja, muitas 
vezes, legítima e imprescindível intervenção nos domínios das 
atividades privada e pública, no desiderato de garantir a 
prevalência e a efetivação de direitos fundamentais tutelados 
pelo ordenamento constitucional. 

 

Com efeito, dadas as peculiaridades do processo coletivo, assume 
inegável significado e importância a necessidade de se avaliar com a devida 
atenção o papel ativo a ser adotado pelo condutor do feito, o valor probante 
das provas colhidas no Inquérito Civil e demais procedimentos instaurados 
pelo Ministério Público, a possibilidade de inversão do ônus da prova, o 
valor da prova emprestada e, por fim, o reconhecimento da relevância dos 
indícios e presunções como meio probante das práticas de assédio moral.  

De fato, considerando-se que o processo assumiu na 
contemporaneidade uma dimensão publicista por excelência, sem que o 
magistrado se afaste da sua indispensável imparcialidade, é mister que 
assuma, em tais feitos, uma postura diligente e resoluta, determinando, 
conforme o caso, de ofício, a produção das provas que considerar 
necessárias ao deslinde da contenda, haja vista a indisponibilidade dos 
pleitos em apreciação. Sem dúvida, na atual quadra do pensamento jurídico, 

6 É o que atesta o grande número de publicações que veio a lume nos últimos tempos. 
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não há razões para limitar os poderes instrutórios dos juízes, de maneira que 
seu fortalecimento é condição indispensável para que possam desempenhar 
um papel cada vez mais dinâmico na apuração das alegações das partes, 
pois como ensinam Marinoni e Arenhart (2000, p. 192): "um processo 
verdadeiramente democrático, fundado na isonomia substancial, exige uma 
postura ativa do magistrado". 

Quanto ao valor probante do Inquérito Civil, é sabido que o juiz, com 
base no princípio da persuasão racional (artigo 371, do CPC), apreciará 
livremente a prova, atento aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, 
indicando, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. 

Tratando-se o inquérito civil de um instrumento colocado à disposição 
do parquet para formar seu convencimento em relação à existência de lesão 
de caráter coletivo, ele é um eficaz e considerável mecanismo para a solução 
das lides coletivas, de modo que, por se tratar de procedimento oficial 
público, imperioso atribuir presunção relativa de veracidade às conclusões 
que se possam depreender das provas colhidas no seu curso, cabendo à 
parte contrária o ônus de impugná-las de forma adequada. 

Nossos tribunais vêm respaldando tal entendimento, conforme já 
decidido pelo TRT da 2ª Região, in verbis: 

AÇÃO RESCISÓRIA - AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO - COLUSÃO ENTRE AS PARTES É competente o 
Ministério Público do Trabalho para propor ação rescisória que 
tem por finalidade desconstituir acordo judicial firmado entre 
partes, quando comprovada a colusão entre as mesmas, em vista 
do estabelecido no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 
Civil, conjugado com o artigo 487, inciso III, "b", do mesmo 
estatuto processual. Se restou comprovado colusão de partes, não 
elidida pela prova dos autos, há que se deferir o pleito rescisório, 
até porque a presunção de veracidade, contida no procedimento 
investigatório realizado junto ao Ministério Público do Trabalho, 
decorre da própria Constituição Federal, que atribui ao parquet a missão 
de ser o guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127). (TRT 2a. 
Região - AR 00665/1998-7, Ac. SDI 01625/1999-7, 18.10.99, Autor: 
Ministério Público do Trabalho - Réu: Rubens Pereira Cardoso e 
CGK Engenharia e Empreendimentos Ltda - Rel. Juiz Nelson 
Nazar - LTr 64-07/935). 

 

O Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua Quarta 
Turma, nos autos de Embargos a Recurso de Revista número: 334666- Ano: 
1996, relator Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, também já decidiu que: 

VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT NÃO CONFIGURADA - 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PROVA EMPRESTADA - 
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PERÍCIA DESNECESSÁRIA - ausência de afronta à literalidade 
do art. 195, § 2º, da CLT ante a razoabilidade da tese recorrida 
(Enunciado n. 221/TST) ao utilizar relatório e conclusão de 
Inquérito Civil Público constante dos autos (instaurado pelo 
Ministério Público Estadual visando apurar o comprometimento 
do nível sensorial auditivo de empregados com atividades 
laborativas na Fábrica de Cigarros Souza Cruz, com sede em 
Belém, em face do ruído das máquinas de produção) com fulcro 
no art. 427 do CPC. Embargos não conhecidos. (TST-E-RR-
334.666/96.2, Embargante SOUZA CRUZ S/A e Embargado 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO 
FUMO NO ESTADO DO PARÁ - SINDIFUMO.) 

  
Sobre o valor probante do inquérito civil, o colendo Superior Tribunal 

de Justiça, igualmente se pronunciou no mesmo sentido: 
PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INQUÉRITO 
CIVIL- VALOR PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVA: 
SÚMULA 7/STJ. 
1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa 
colher elementos probatórios e informações para o ajuizamento 
de ação civil pública. 2. As provas colhidas no inquérito têm 
valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do 
contraditório, mas só devem ser afastadas quando há 
contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida sob a 
vigilância do contraditório. 3. A prova colhida inquisitorialmente 
não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz, no seu livre 
convencimento, sopesá-las. 4. Avanço na questão probatória que 
esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Recursos especiais improvidos. 
(RECURSO ESPECIAL N. 476.660 - MG (2002/0151838-7), 2a 
Turma, Relatora: Ministra Eliana Calmon, acórdão de 20.05.2003. 
Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Recorrente : Estado de Minas Gerais. DJU de 04.08.2003, p. 274.) 

 
No que concerne ao ônus da prova, como alertado, o Código de Defesa 

do Consumidor, à luz da cognominada teoria dinâmica do ônus probatório, 
já considerava razoável a possibilidade de sua inversão (ou, para alguns, 
modificação), conforme disciplinado no art. 6º, VIII da referida lei, mesmo 
porque, a despeito do referido dispositivo não se situar topograficamente na 
parte processual do CDC, trata-se, inquestionavelmente, de norma 
ontologicamente processual, a merecer ampla incidência nos processos 
coletivos, quando presentes seus requisitos, à luz do art. 21 da Lei de Ação 
Civil Pública. 

De qualquer sorte, em obediência exatamente aos ditames 
estabelecidos no seu texto, é necessária a presença da verossimilhança da 
alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias da 
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experiência, de modo que semelhante inversão não há de se operar 
automaticamente, senão a partir da análise em concreto da situação posta, na 
esteira de uma coerente e plausível narrativa dos fatos, corroborada por 
indícios mínimos da ocorrência daquilo que se pretende demonstrar. 

A CLT reformada ao estabelecer expressamente a possibilidade de 
dinamização do encargo probatório, fê-lo, inclusive, em termos mais 
flexíveis do quanto autorizado pelo legislador consumerista. Nesse sentido, 
passa a autorizar que o ônus de provar caiba a quem tenha maior aptidão 
para tanto, devendo o magistrado redistribuí-lo em decisão motivada e em 
momento que permita à parte se desincumbir do encargo, em respeito ao 
princípio do contraditório (DIDIER JR, 2015), possibilidade essa que ganha 
maior significado e relevância nas demandas coletivas, pelos interesses que 
lhe subjazem, sendo de se exigir, no seu bojo e à luz desse regramento, a 
comprovação, por parte da empresa, de que mantém um ambiente laboral 
sadio e intolerante às condutas assediadoras7. 

Ademais, é comum se verificar em investigações ministeriais 
promovidas para apuração de prática de assédio moral que a empresa já fora 
condenada em ações individuais por tais comportamentos, pelo que 
recomendável apelar para o valor probante da prova emprestada, mesmo 
porque colhida com obediência ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa, conforme entendimento remansoso dos pretórios: 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA EMPRESTADA – 
É admissível no processo do trabalho a prova emprestada, 
levando-se em conta a economia processual e os termos da OJ nº 
278 da SDI-I do C.TST. (TRT 05ª R. – RO 0000504-
66.2010.5.05.0462 – 5ª T. – Relª Juíza Conv. Suzana Maria Inácio 
Gomes – DJe 27.05.2011). 
PROVA EMPRESTADA – UTILIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE 
DEFESA – A utilização de prova oral emprestada sobre idêntica 
situação de fatos e produzida em outro processo entre as mesmas 
partes, é consentânea com a celeridade e economia processuais. 
Indeferida a oitiva de testemunhas porque a cópia de processo 
em que já se discutiu a matéria entre as mesmas partes foi 
suficiente para formar o convencimento do juízo. Cerceamento 
de defesa não configurado. (TRT 02ª R. – RO 02446-2008-085-02-
00-3 – (20100963344) – 11ª T. – Rel. Juiz Eduardo de Azevedo 
Silva – DOE/SP 05.10.2010). 

 
Ocorre que, diante da dificuldade (às vezes, intransponível) do 

reclamante individual comprovar a prática do assédio moral, em muitas 

7 Como, dentre várias possibilidades, disponibilizar canal independente de comunicação para receber 
denúncias de assédio moral e apurá-la. 
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destas ações seus pedidos de reparação são julgados improcedentes, pelo 
fato do autor não ter se desincumbido do ônus probatório8. Por conta disso, 
surgem hipóteses de existirem diversas decisões condenatórias e outras 
tantas que não reconheceram a prática do assédio contra uma mesma 
empresa e que, portanto, indeferiram o pleito reparatório correspondente. 

Em tal âmbito, não é difícil conjecturar que em vários casos de 
demandas individuais julgadas improcedentes, os reclamantes apenas não 
conseguiram provar o abuso, ou seja, negou-se a reparação por danos morais 
porquanto os autores das demandas respectivas não se desincumbiram do 
ônus probatório9. De todo modo, a ausência de demonstração da prática de 
assédio moral em alguns feitos contra uma mesma empresa não é idônea 
para desconfirmar a ocorrência das outras situações em que estes abusos 
ocorreram e foram atestados em juízo em distintas lides, o que já justificaria 
a propositura e o acolhimento dos pedidos de ação civil pública que venha a 
ser eventualmente proposta com vistas a rechaçá-los. 

A existência de várias decisões condenatórias que reconheceram a 
prática de assédio moral, algumas com trânsito em julgado e dano já 
reparado pecuniariamente, em contraste com outras decisões nas quais o 
judiciário entendeu não ter havido comprovação desta prática, poderia levar 
à equivocada suposição de tratar-se de prova dividida, mas não é o caso. Na 
chamada prova dividida, as provas testemunhais apresentadas por ambas as 
partes são diametralmente opostas. Nestas situações, doutrina e 
jurisprudência majoritárias recomendam e adotam o sistema da persuasão 
racional, o qual obriga que, em casos tais, o juízo proceda a avaliação das 
provas produzidas elegendo a que melhor forme sua convicção e justifique a 
solução dada à lide. 

In casu, não há prova dividida, insista-se.  
Quando a empresa tão somente demonstra que, em certas demandas, 

não se comprovou o assédio moral, isto não oblitera, enfatize-se, os 
inúmeros fatos apurados em diverso ou mesmo juízo que ensejou sua 
condenação por tal conduta. Numa outra perspectiva, não é possível 
considerar (também e especialmente nas ações coletivas) como situação 
equivalente, a falta de prova em alguns processos e a elucidativa prova da 
ocorrência do assédio moral produzida em outros. 

8 Com a reforma trabalhista, o que se vaticina é que vão se tornar raras as demandas reparatórias 
individuais fundadas na prática de assédio moral, pelo risco da sucumbência que agora o trabalhador se 
vê exposto, o que exigirá do Ministério Público do Trabalho redobrado esforço para combatê-lo, pois 
dificilmente contará com o suporte da prova emprestada de tais demandas. 
9 Por óbvio, toda generalização é censurável: o assédio pode não ter ocorrido. 
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Por fim, os indícios e as presunções se revelam como importantes 
meios probatórios para demonstração das condutas de assédio moral, as 
quais, como é evidente, nem sempre ocorrem às claras e raras são as 
possibilidades de utilização de prova documental, para não insistirmos na 
grande dificuldade de se encontrar testemunhas dispostas a comprová-las. 
Em tais casos, pode o julgador valer-se das máximas da experiência, da 
observação do que comumente ocorre e, fundamentalmente, avaliar o 
comportamento do empregador em situações congêneres. 

Evidentemente que, em uma ação civil pública, a demonstração da 
prática do assédio moral - como em regra de outros direitos que ostentem a 
feição coletiva-, há de ser efetuada por amostragem, pois o que deve ser 
evidenciado, por meio indutivo, é que a conduta adotada pelo infrator segue 
um determinado padrão, apto a alcançar um contingente de obreiros que 
justifique a atuação do Ministério Público do Trabalho, pela repercussão 
social de que se revista10.  

 
CONCLUSÃO 

O momento é de grandes mudanças. Na sociedade atual, diria Lévinas 
(SOUZA, 2007), “o ontem agoniza e o amanhã balbucia”. No novo mundo 
do trabalho, fala-se em reengenharia, qualidade total, “outsourcing”, 
kanban. Avolumam-se os contingentes de trabalhadores informais, 
subcontratados, parassubordinados e, doravante, com a reforma trabalhista, 
a estes se somarão os trabalhadores intermitentes, que também passarão a 
integrar este triste cortejo. 

Para além da precarização dos vínculos, as práticas organizacionais 
adotadas na reestruturação produtiva em curso também estimulam as 
condutas assediadoras, como leciona Adriane Reis de Araújo (2012) em 
aprofundado estudo que desenvolveu acerca da temática, a exigir de todas 
as instituições que lidam com seus meandros uma compreensão mais 
aguçada da sua dinâmica e maléficos efeitos. 

Porém, no dia a dia das varas do trabalho, testemunham-se situações 
inusitadas: por vezes, empresas que sabidamente adotam práticas 
assediadoras ou mesmo são tolerantes com tais comportamentos, no entanto, 
por conta da postura formalista e restritiva de alguns poucos magistrados, 
ainda presos a uma perspectiva individualista da processualística civil e 
laboral, terminam por ficar isentas de qualquer penalidade ressarcitória por 
semelhantes condutas, pois tais juízes se limitam a aplicar as regras 

10 É bom esclarecer que, segundo entendimento que merece aprovação, não existe assédio moral 
individual. Todo assédio moral é coletivo: mesmo quando direcionado a um único obreiro, ele contamina 
todo ambiente laboral, pelos nefastos efeitos que acarreta. 
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tradicionais e clássicas que regem a distribuição do ônus da prova, sem se 
atentarem para os novos rumos que vem adotando a dogmática processual 
nesse campo de investigação teórica. Em suma, como dizia o Ministro 
Aliomar Baleeiro (DINAMARCO, 2004, p. 122), acabam, lamentavelmente, 
incorrendo naquilo que designou como tentativa de transformar o processo 
numa técnica bem organizada para desconhecer o que todo mundo sabe. 

As alterações normativas vigentes, todavia, recomendam uma nova 
postura do julgador em relação a tais demandas (inclusive, nas ações 
individuais), apta a assegurar, tanto quanto possível, decisões justas, assim 
compreendidas como aquelas que mais se aproximem da verdade dos fatos. 
Essa é a autêntica função e utilidade da prova e, fundamentalmente, para 
tanto, deveria servir. 

 
 

REFERÊNCIAS  
 
ALMEIDA, Wânia Guimarães Rabêllo de. A influência do novo CPC no 
ônus da prova trabalhista. In: MIESSA, Élisson (Coord.). O novo código de 
processo civil e seus reflexos no processo do trabalho. 2 ed. Salvador: 
JusPodivm, 2016.  
ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. São Paulo: LTr, 
2012. 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (14. Região). Recurso ordinário n° 
00033.2008.006.14.00-7. Recorrente: Kelli Chelli Alves do Nascimento. 
Recorrida: D. S. S. Telecomunicações e informática LTDA. Relator: Juiz 
Vulmar de Araújo Coêlho Junior. Porto Velho, 07 de maio de 2008. 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Recurso ordinário n° 
0002034-84.2013.5.02.0074. Recorrente: Ary Freire de Oliveira. Recorrida: 
TIVIT Terceirizada de Processamento de Serviços Técnicos S/A. Relatora: 
Mercia Tomazinho. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 1 jul. 2015. 
Disponível em: 
<http://search.trtsp.jus.br/easysearch/cachedownloader?collection=coleta013
&docId=562b0b0a548022ef7f28e5e59c8da9eefec798d7&fieldName=Documen
to&extension=pdf#q=>. Acesso em: dez. 2017. 
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Recurso ordinário n° 
0001942-14.2010.5.02.0074. Recorrentes: ITAÚ Unibanco S/A; Silene Luiza 
Alves. Recorridos: ITAÚ Unibanco S/A; Silene Luiza Alves. Relator: Sergio 
Roberto Rodrigues. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 25 fev. 



247

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

2014. Disponível em: 
<http://search.trtsp.jus.br/easysearch/cachedownloader?collection=coleta013
&docId=a5f17bd1cdb0d258b04ddee7a5675e5338d0e172&fieldName=Docum
ento&extension=pdf#q=>. Acesso em: dez. 2017. 
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Recurso ordinário n° 
02446.2008.085.02.00-3 (2010.096.3344). Recorrente: Telefônica Serviços 
Empresariais do Brasil LTDA. Recorrido: José Alexandre da Silva Filho. 
Relator: Desembargador Eduardo de Azevedo Silva. Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região, 5 out. 2010. Disponível em: 
<http://search.trtsp.jus.br/easysearch/cachedownloader?collection 
=coleta013&docId=ed63d56a44b482fd32d10e6e889ac1c61d654949&fieldNam
e=Documento&extension=pdf>. Acesso em: dez. 2017. 
______. Tribunal Regional do Trabalho (18. Região). Recurso ordinário n° 
0000041-40.2010.5.18.0082. Recorrentes: Natanael Gonçalves de Lima; CIPA 
Industrial de Produtos Alimentares LTDA. Recorridos: Natanael Gonçalves 
de Lima; CIPA Industrial de Produtos Alimentares LTDA. Relator: Juiz 
Platon Teixeira de Azevedo Filho. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, 23 ago. 
2010. Disponível em: 
<https://sistemas.trt18.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p
_grau=2&p_tab=sap290&p_id=751187&p_num=4874&p_ano=2010&p_cid=R
O&p_tipproc=RO&p_npag=0>. Acesso em: dez. 2017. 
______. Tribunal Regional do Trabalho (2. Região). Ação Recisória n° 
00665/1998-7. Réu: Rubens Perreira Cardoso; C. G. K. Engenharia e 
Empreendimentos LTDA. Relator: Nelson Nazar. Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região, 5 nov. 1999. Disponível em: 
<http://search.trtsp.jus.br/easysearch/cachedownloader?collection=coleta013
&docId=66d232561a8eafd65b357ae5dbb98e7ad0cee33d&fieldName=Docume
nto&extension=html#q=>. Acesso em: dez. 2017.  
______. Tribunal Regional do Trabalho (5. Região). Recurso ordinário n° 
0000504-66.2010.5.05.0462. Recorrente: Daniel Pereira dos Santos. Recorrido: 
Indústria de Calçados Itabuna LTDA. Relatora: Juíza Convocada Suzana 
Maria Inácio Gomes. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, 24 maio 
2011. Disponível em: 
<https://aplicacoes.trt5.jus.br/esamp//f/n/consultadocumentocon?id=1011107
0800564433382&municipio=1>. Acesso em: dez. 2017.  



248

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

______. Tribunal Regional do Trabalho (5. Região). Recurso ordinário n° 
00429-2008-015-05-00-4. Recorrente: Impactor Produtos e Sistemas de 
Limpeza LTDA. Recorrida: Andréia Ferreira dos Santos de Souza. Relator: 
Desembargador Renato Mário Borges Simões. Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho, Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região, 9 jun. 2009. Disponível em: 
<https://www.trt5.jus.br/subsistemas/consultaprocessos/modelo/consulta_do
cumento_blob.asp?v_id=AAAgKPACTAABUf1AAD>. Acesso em: dez. 2017.  
______. Tribunal Regional do Trabalho (3. Região). Recurso ordinário n° 
0001302-13.2010.5.03.0129. Recorrente: Maiara Rios Machado. Recorrida: 
Droga Mello LTDA. Relator: Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Jurisprudência do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região, 13 jul. 2011. Disponível em: 
<https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhe.htm?conversationId=473 >. Acesso em: 
dez. 2017. 
______. Tribunal Regional do Trabalho (3. Região). Recurso ordinário n° 
0086600-54.2006.5.03.0018. Recorrentes: Juliana Bonfioli Freire; Estrada 
Veículos e Peças LTDA. Recorridos: Juliana Bonfioli Freire; Estrada Veículos 
e Peças LTDA. Relator: Desembargador Jorge Berg de Mendonça. Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, Jurisprudência do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região, 8 jun. 2009. Disponível em: 
<https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhe.htm?conversationId=588>. Acesso em: 
dez. 2017. 
______. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n° 87.819 - SP 
(2007/0175152-0). Impetrante: Eduardo Nunes de Araújo. Impetrado: 
Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo. Paciente: Jozair Guedes De 
Sousa (Preso). Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, Jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, 20 maio 2008. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=I
TA&sequencial=782878&num_registro=200701751520&data=20080630&form
ato=PDF>. Acesso em: dez. 2017.  
______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n° 476.660 MG 
(2002/0151838-7). Recorrentes: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais; Estado de Minas Gerais. Recorrido: Geraldo da Costa Pereira e 
Outros. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho, Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 20 maio 2003. 
Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=



249

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

ATC&sequencial=732784&num_registro=200201518387&data=20030804&tip
o=51&formato=PDF >. Acesso em: dez. 2017. 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista n° 201500-
22.2008.5.07.0001. Recorrente: Aguiar Câmara Advogados Associados. 
Recorrido: Tereza Albuquerque de Souza e Silva. Relator: Ministro 
Emmanoel Pereira. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 
Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 8 ago. 2012. Disponível 
em: 
<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&
numeroInt=144411&anoInt=2011#>. Acesso em: dez. 2017. 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista n° 1174-
90.2010.5.12.0048. Recorrente: Caixa Econômica Federal. Recorrido: Jonas 
Dietrich. Relatora: Ministra Kátia Magalhães Arruda. Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 4 
jun. 2014. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printIn
teiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-
%201174-
90.2010.5.12.0048&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAANzpAAN&dat
aPublicacao=06/06/2014&localPublicacao=DEJT&query=AGRAVO%20DE%2
0INSTRUMENTO%20DA%20CEF.%20RECURSO%20DE%20REVISTA.%20
GRAVA%C7%C3O%20DE%20CONVERSA%20FEITA%20POR%20UM%20
DOS%20INTERLOCUTORES%20PARA%20A%20PR%D3PRIA%20DEFESA
%20(PROVA%20L%CDCITA).%20ASS%C9DIO%20MORAL%20CONFIGU
RADO>. Acesso em: dez. 2017. 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 334666, de 
1996. Embargante Souza Cruz S/A. Embargado Sindicato dos Trabalhadores. 
Relator Min. Carlos Alberto Reis de Paula. Diário da justiça, Brasília, DF, 9 
de nov. de 2001. 
______. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Recursos ordinários 
nº: 13920070021400 e 00139.2007.002.14.00. TRT 14.  Relator: Juiz Mário 
Sérgio Lapunka. Rondônia, 20 de dezembro de 2007. In: Revista do 
Ministério Público na Bahia, n° 5, mai 2015. Disponível em: 
<https://www.trt5.jus.br/sites/default/files/www/noticias/midias/2015/JUNH
O/38704_revista_mpt_ba_n_5.pdf>. Acesso em: dez de 2017. 
 
DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Responsabilidade Civil no Direito do 
Trabalho. 4. ed. São Paulo: LTR, 2010. 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2015. 



250

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. 
ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio 
moral. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
______. Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2001. 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 
5. ed. São Paulo: LTR, 2007. 
______. Ministério público do trabalho: doutrina, jurisprudência e prática. 
São Paulo: LTR, 2006. 
MALLET, Estevão. Discriminação e Processo do Trabalho. Revista do TST, 
Rio de Janeiro, v. 65, n.1, p. 148-159, out./dez. 1999. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao 
código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2005. 
MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. A fase probatória na ação coletiva 
trabalhista. In: RIBEIRO JÚNIOR, José Hortêncio et al. (Org.). Ação coletiva 
na visão de juízes e procuradores do trabalho. São Paulo: LTR, 2006. 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ação civil pública. Revista Trimestral de 
Direito Público, São Paulo, n. 3, p. 187-203, 1993.  
SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1994. 
SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
SOBOLL, Lis Andréa Pereira. Assédio moral/organizacional: uma análise da 
organização do trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
SOUZA, Ricardo Timm de. Inquieto pensar. Filosofia ciência e vida. São 
Paulo, ano 2, n. 13, p. 6-13, set. 2007. 
TARUFFO, Michele. La Prueba de los Hechos. Madrid: Editorial Trotta, 
2002. 
THOME, Candy Florencio. O assédio moral nas relações de emprego. São 
Paulo: LTr, 2008.



251

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

UMA DAS NOVIDADES DA REFORMA TRABALHISTA: O 
CONTRATO INTERMITENTE 

 
Vólia Bomfim Cassar1 

 
 

A reforma trabalhista começou timidamente com um projeto de sete 
artigos e se transformou numa radical mudança, não só da legislação 
trabalhista, mas também da estrutura do Direito do Trabalho, seus 
princípios e fundamentos.  

A Lei 13.467/17 entrou em vigor no dia 11.11.17 e modificou mais de 
117 artigos tanto da CLT como das Leis 8.213/91, 8.036/90 e 13.429/17. Na 
prática as alterações impactam em mais de 200 dispositivos legais relativos 
tanto ao direito material como processual. As alterações visaram favorecer o 
empresário, suprimir ou reduzir direitos dos trabalhadores, autorizar a 
ampla flexibilização por norma coletiva e a terceirização. Apenas sete 
novidades são favoráveis aos trabalhadores. 

A chamada “Reforma Trabalhista” reduziu os custos com a mão de 
obra, permitindo a maior lucratividade do empresário, a precarização do 
trabalho, ampliando sensivelmente a flexibilização das rígidas regras 
trabalhistas e enfraqueceu economicamente os sindicatos, tudo sob o falso 
argumento de que estas medidas acarretarão a diminuição do desemprego e 
o crescimento da economia, o que não é verdade, pois a legislação 
trabalhista não tem relação direta com tais fatores. Tanto é verdade, que o 
Brasil vivenciou seu ápice de desenvolvimento e apogeu da economia nos 
anos de 2011 a 2013 com a mesma legislação trabalhista que agora se ataca. 
A legislação trabalhista de fato precisava ser revisitada, atualizada, 
aprimorada, mas não foi o que de fato ocorreu em todos os pontos alterados.    

O conteúdo da Lei 13.467/17 desconstrói o Direito do Trabalho como 
conhecemos, contraria alguns de seus princípios básicos, suprime regras 
favoráveis ao trabalhador, prioriza a norma menos favorável ao empregado, 
autoriza a livre autonomia da vontade individual; permite que o negociado 
individualmente e coletivamente prevaleça sobre o legislado (para reduzir 
direitos trabalhistas), valoriza a imprevisibilidade do trabalho intermitente, 

1 Vólia Bomfim Cassar é Doutora em Direito e Economia pela UGF, Mestre em Direito Público pela 
UNESA, Pós-graduada em Direito do Trabalho pela UGF, Pós-graduada em Processo Civil e Processo do 
Trabalho pela UGF, coordenadora da Pós-graduação de Direito do Trabalho do LFG, professora do LFG e 
do Curso Forum, desembargadora do TRT da 1ª Região e autora. 
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exclui regras protetoras de direito civil e de processo civil ao direito e 
processo do trabalho.   

O presente artigo visa explorar o tema apenas sob o enfoque de uma 
das maiores novidades trazidas pela reforma: o contrato intermitente.  

 
DO CONTRATO INTERMITENTE 

A Lei 13.467/2017 acresceu à CLT os arts. 452-A e seguintes e alterou o 
art. 443 da CLT para criar o contrato intermitente. 

O conceito de contrato intermitente está no p. 3º do artigo 443 da CLT: 
 
Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a 
prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços 
e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 
independentemente do tipo de atividade do empregado e do 
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação 
própria. 

 

O contrato de trabalho pode ser ajustado para trabalho intermitente, 
isto é, para serviços descontínuos, imprevisíveis e transitórios, com 
alternância de períodos de trabalho e de inatividade. Algumas vezes a 
necessidade do serviço é imprevisível e pode variar de tempos em tempos. 
Essa espécie de contrato não se aplica aos aeronautas.   

O período de inatividade será considerado como suspensão do 
contrato de trabalho e, na forma § 5º do artigo 452-A da CLT, não será 
computado como tempo à disposição, podendo o trabalhador prestar 
serviços a outros tomadores. Aliás, poderá o prestador de serviços recusar as 
convocações ao trabalho, pois não será considerado como ato de 
insubordinação. 

A formalidade exigida pelo caput do art. 452-A da CLT (contrato 
escrito e anotação da CTPS) é essencial para validade da cláusula de 
“intermitência”, o que significa que, se o empregado foi contratado 
oralmente ou de maneira tácita para trabalhar desta forma, não será regido 
pelo contrato intermitente e o seu tempo à disposição será contado conforme 
o art. 4.º da CLT, devendo ser aplicadas as demais regras da CLT.  

Não se admite, pela primeira vez de forma expressa na lei, o salário 
complessivo2, pois o § 7º do artigo 452-A da CLT é expresso na exigência de 
que o recibo deverá discriminar cada uma das parcelas pagas. 

2 Complessivo é o salário pago em única rubrica, isto é, que engloba diversas parcelas num único título, 
sem discriminar calores de cada parcela paga. 
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Para a execução do serviço, basta que o empregador convoque o 
empregado intermitente, por qualquer meio eficaz, para a prestação de 
serviços, noticiando a jornada, que não poderá ser superior à legal, sempre 
com a antecedência mínima de três dias corridos (§ 1.º do art. 542-A da CLT).  

Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de vinte e quatro 
horas para responder, presumindo o silêncio como recusa. De acordo com o 
§ 3.º do mesmo artigo, a recusa não descaracteriza a subordinação inerente 
ao vínculo de emprego.  

O empregador deverá conceder férias de um mês, isto é, não deverá 
convocar o “intermitente” para trabalhar no período concessivo das férias. 
Mesmo considerando os períodos de inatividade como de suspensão 
contratual, a contagem do período aquisitivo de férias se faz pela data de 
aniversário do contrato, contrariando toda a lógica da teoria da suspensão 
contratual.   

Sugerimos que a forma de cálculo para pagamento das férias e do 
décimo terceiro seja similar àquela aplicada aos trabalhadores avulsos3, que 
também trabalham de forma intermitente, mas não são empregados. Aliás, 
este tipo de trabalhador se assemelha demais ao intermitente. 

Mais dúvidas: as férias são de 30 dias ou de um mês? A lei (§ 9.º) 
refere-se ao mês. As férias serão usufruídas sem o pagamento nesse 
momento, pois a previsão legal é de quitação das férias proporcionais ao fim 
de cada período. Uma vez quitadas as férias antes de seu gozo, como ficará o 
caso de justa causa, ocasião que tanto as férias proporcionais como o 13º 
proporcional não é devido? Poderá o patrão descontar o que já havia 
quitado? Entendemos que sim. 

O empregado vai gozar férias sem receber e receber férias muito antes 
do gozo, o que é uma inversão e contraria o comando contido no artigo 7º, 
XVII da CF, que determina que o gozo das férias será acrescido do abono de 
1/3. 

Além dos direitos previstos nos incisos I a V do § 6.º do art. 452-A da 
CLT, os demais direitos trabalhistas devem ser estendidos aos empregados 
intermitentes, apesar de não mencionados no § 6.º, como vale-transporte, 
salário família e benefícios estendidos aos demais empregados contínuos. 
Logo, os incisos são exemplificativos, e não taxativos. 

A empregada que engravida no período de inatividade, terá 
estabilidade na inatividade? Deverá ser convocada ao trabalho? De forma 

3 Para os trabalhadores avulsos o percentual, que engloba o quantitativo devido a título de férias +1/3 e 
13º proporcional, incide sobre o M.M.O. (montante de mão de obra = horas, adicionais e RSR) e é 
depositado numa conta corrente bancária para que, na época das férias ou em dezembro, ele possa 
levantar todos os valores depositados a título de férias ou de 13º salário.  
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oposta, se engravida no curso do trabalho efetivo, terá o direito a continuar 
trabalhando, mesmo que a convocação tenha sido expressa limitando o 
período de trabalho em apenas 10 dias? 

Os empregados inativos entram na contagem para fins de contratação 
de aprendizes e deficientes? E aqueles que trabalham apenas uns poucos 
dias do mês? Os mesmos questionamentos podem ser estendidos para a 
criação da CIPA, para obrigatoriedade contida no § 1º do artigo 389 da CLT; 
para a obrigatoriedade do controle de ponto (art. 74 da CLT) etc. 

Recomendamos que deva prevalecer a interpretação decorrente do 
princípio da proteção ao trabalhador, isto é, o princípio interpretativo in 
dubio pro misero, segundo o qual se a norma comportar mais de uma 
interpretação razoável, o exegeta deverá optar por aquela mais favorável ao 
trabalhador. 

Dos pontos alterados da Lei 13.467/17, pela Medida Provisória 808/17, 
o contrato intermitente foi o tema mais modificado. De fato, muitos pontos 
estavam faltando e pouca regulamentação foi apresentada pela Lei 13.467/17, 
daí a necessidade da MP preencher essas lacunas e aprimorar os direitos 
deste trabalhador. 

O caput do artigo 452-A da CLT agora deixa clara a necessidade de 
anotação da CTPS, pois o intermitente é empregado. A redação anterior 
deste artigo mencionava apenas a necessidade de contrato escrito.  

Como todo empregado, se o intermitente trabalhar a noite terá direito 
ao respectivo adicional noturno, regra agora explicitada no inciso II do 
artigo em comento.  

Além disso, o contrato deve apontar a data do pagamento, 
regulamentando o que significa a expressão “pagamento imediato” 
mencionado no § 6º. Será no primeiro dia útil após o último dia da prestação 
de serviços ou dez dias depois? Caberá ao contrato regular tais detalhes.  

De forma correta, o § 11 menciona que se prestação de serviços exceder 
um mês o pagamento do salário deve obedecer a periodicidade máxima 
mensal, contada do primeiro dia de trabalho. Assim, se o empregado 
começar no dia 12/3 e trabalhar até 30/5, o patrão deverá pagar até o dia 12/4 
o salário de março e o de abril até dia 12/5. 

Foi revogada a multa por descumprimento da convocação, antes 
prevista no § 4º do artigo 452-A da CLT. A cláusula penal agora poderá estar 
prevista no contrato (artigo 452-B, IV, da CLT). Logo, a multa deixa de ser 
tarifada pela lei para ser contratual e em valor ajustado pelas partes. 

Se for segurado, pois esta condição depende das suas contribuições 
(911-A da CLT) e preencher o período mínimo de carência, o empregado 
intermitente receberá o auxílio doença desde o 1º dia, não estando o 
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empregador obrigado ao pagamento dos 15 primeiros dias, não se lhe 
aplicando o artigo 60 da Lei 8.213/91 (§ 13 do artigo 452-A da CLT). Regra 
idêntica já existe para os domésticos.  

A licença-maternidade também será paga diretamente pela 
Previdência (§ 14), assim como já ocorre com a empregada doméstica e com 
a mãe adotiva.   

O artigo 452-C da CLT conceitua o período de inatividade como o 
intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente 
haja sido convocado e tenha prestado serviços ao patrão, logo, inatividade é 
o período sem trabalho para aquele empregador. Nada mudou neste 
sentido, pois continua sendo hipótese de suspensão contratual, pois a 
inatividade não é considerada como tempo à disposição e durante seu curso 
não há trabalho, nem pagamento de FGTS, cota previdenciária, salário ou 
qualquer benesse. Aliás, a lei deixa claro que se houver pagamento na 
inatividade, não será um contrato intermitente (§ 2º do artigo 452-C da CLT).  

Por se parecer com um biscateiro, pode o intermitente trabalhar para 
outros tomadores, mesmo que atuem na mesma atividade econômica, isto é, 
que sejam concorrentes da empresa (§ 1º do artigo 452-C da CLT). 

Se o intermitente não for convocado pelo período de um ano, contato 
do último dia de trabalho ou, caso não tenha sido aceita, da última 
convocação, o contrato rompe-se de pleno direito (art. 452-D da CLT). 
Qualquer rompimento deste contrato indeterminado, seja a pedido do 
empregado, por iniciativa do empregador, por implemento do termo final 
do contrato a termo ou de pleno direito gera o direito às mesmas verbas 
rescisórias, salvo nos casos de justa causa do empregado ou do empregador 
(452-E da CLT). Nestas hipóteses são devidos pela metade o aviso prévio 
(sempre indenizado) e a indenização adicional do FGTS (20%). Apenas 80% 
do FGTS será levantado e não terá direito ao seguro desemprego. As demais 
verbas são devidas integralmente. Estranhamente foram igualados os 
direitos rescisórios decorrentes do distrato com os rescisórios do 
intermitente. É a primeira vez que um empregado que pede demissão 
receberá o aviso prévio e levantará parcialmente o FGTS, com acréscimo de 
20%. Da mesma forma, é o único caso de uma extinção natural do contrato 
determinado gerar ao trabalhador o direito à indenização adicional e ao 
aviso prévio, ambos pela metade. Estranha também a regra do empregado 
demitido sem justa causa movimentar apenas 80% do FGTS, acrescidos de 
20%. Acreditamos que foi equivocada da redação da MP. 

O legislador perdeu a oportunidade de disciplinar uma contagem 
diversa do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e, com isso, 
adaptar esta regra ao intermitente. 
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Diversamente do que ocorre com outros trabalhadores (art. 478, § 4º da 
CLT) a média remuneratória para fins de cálculo da rescisão será feita 
apenas com base nos valores efetivamente pagos no intervalo dos últimos 
doze meses ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se 
este for inferior. Assim, se durante os 12 últimos meses o empregado só 
trabalhou alguns dias em quatro meses no ano, a média será a soma destes 
valores dividido pelo número destes meses. 

O artigo 452-G da CLT estabeleceu, até 31/12/2020, uma quarentena de 
18 meses para que o empregador pudesse contratar ex-empregados como 
intermitentes, evitando a dispensa em massa para recontratação de forma 
precária. 

 

CONCLUSÃO 
O contrato intermitente é a formalização do “bico” ou como chamam 

alguns é o “contrato-zero”4, garantido ao trabalhador, por um lado, direitos 
típicos dos empregados e por outro, características dos autônomos, como a 
imprevisibilidade e precariedade do trabalho de um biscateiro, que não sabe 
quando e por quanto tempo irá trabalhar, nem se será chamado. A 
autorização para trabalho “móvel variado” fere de morte os princípios da 
segurança jurídica e a proteção ao trabalhador e normalmente só atende aos 
interesses dos empresários, e não dos prestadores de serviço.  

De acordo com os arts. 2.º e 3.º da CLT, é o empregador quem corre os 
riscos da atividade empresarial. Os dois artigos (art. 443 e art. 452-A) 
pretendem repassar ao trabalhador os riscos inerentes ao empreendimento, 
o que não era possível, até a criação deste tipo de contrato, nas relações de 
emprego. Ademais, o contrato intermitente importa na renúncia ao art. 
4.º,caput, da CLT, que garante aos empregados que o tempo à disposição 
aguardando ordens do patrão e o chamado ao trabalho é tempo de serviço 
efetivo e, portanto, computado no tempo de trabalho. 

Permitir que o trabalho seja executado de tempos em tempos, sem 
garantia mínima de salário mensal e sem previsibilidade de quantidade 
mínima de dias de trabalho por mês ou número de meses de trabalho por 
ano, é equiparar o empregado ao autônomo, repassando ao trabalhador os 
riscos do contrato.  O trabalhador poderá ficar anos a fio sem ser convocado 
para o trabalho, mas manterá o vínculo de emprego suspenso. 
 

4 Contrato-zero quer dizer: zero de garantias: não há garantia de trabalho mínimo nem de quando será 
convocado para trabalhar. O empregado é contratado com o contrato já suspenso desde a admissão. 
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LEI DA REFORMA TRABALHISTA: A INCONSTITUCIONALIDADE 
DA TARIFAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL E DA 

DETERMINAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DO NOVO TÍTULO II-A DA CLT. 

Xisto Tiago de Medeiros Neto1 

 
1 A INCONSTITUCIONALIDADE DA TARIFAÇÃO DO DANO 
EXTRAPATRIMONIAL DECORRENTE DAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

A Lei nº 13.467/2017, ao introduzir o artigo 223-G na CLT, estabeleceu 
em seu § 1º limitação de valores para a reparação dos danos 
extrapatrimoniais decorrentes das relações de trabalho, de acordo com a 
gradação dos efeitos da conduta ilícita do empregador, nos seguintes 
termos: 

 
Art. 223-G (...) 
§ 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 cumulação: 
I – ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário 
contratual do ofendido; 
II – ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário 
contratual do ofendido; 
III – ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário 
contratual do ofendido; 
IV – ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último 
salário contratual do ofendido. 

 

Posteriormente, a Medida Provisória nº 808, editada em 14.11.2017, 
alterou a redação desse dispositivo, substituindo a referência ao salário 
contratual do trabalhador como parâmetro para fixação da indenização pelo 
dano extrapatrimonial pelo valor correspondente ao “limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. Além disso, acrescentou 
o § 5º, excluindo a aplicação desses parâmetros aos danos decorrentes de 
morte do trabalhador.  

 
Art. 223-G (...) 

1 Procurador Regional do Trabalho. Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Membro do Conselho de Administração e Professor da Escola Superior do Ministério Público do 
União (ESMPU). Mestre em Direito Constitucional, Especialista em Direito do Trabalho e Especialista em 
Direito Público. 
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§ 1º Ao julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a 
ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes 
parâmetros, vedada a cumulação: 
I – para ofensa de natureza leve – até três vezes o valor do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; 
II – para ofensa de natureza média – até cinco vezes o valor do 
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social; 
III – para ofensa de natureza grave, até vinte vezes o valor do 
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social; 
IV – para ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o 
valor do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 
(...) 
§ 5º Os parâmetros estabelecidos no §1º não se aplicam aos danos 
extrapatrimoniais decorrentes de morte. 

 

A quantificação do valor correspondente à reparação do dano 
extrapatrimonial constitui aspecto dos mais importantes no campo da 
responsabilidade civil. Representa para o magistrado tarefa que demanda 
atenção maior, pois o arbitramento da parcela há de atender, 
necessariamente, em cada situação concreta, ao objetivo da função 
reparatória peculiar a essa modalidade de dano, que é compensar a vítima, 
proporcionando-lhe uma satisfação possível, e também sancionar o ofensor, 
em medida que reflita a dimensão preventivo-pedagógica do ato de 
responsabilização. 

Não se olvide que a antiga corrente de pensamento que negava a 
possibilidade de reparação do dano extrapatrimonial utilizava, dentre os 
argumentos empunhados para afastar a respectiva tutela, exatamente a 
inexistência do conteúdo econômico da lesão e a impossibilidade de se obter 
um padrão próprio e objetivo de verificação da extensão do dano, alegando 
a inviabilidade de se eleger pautas ou critérios preestabelecidos para a sua 
valoração. 

Em nosso país, no entanto, tem-se o exemplo da Lei de Imprensa (Lei 
nº 5.250/67), que suscitou muitas críticas e questionamentos, desde o início 
da sua vigência, em pleno período do regime militar, ao instituir tabela 
referencial de valores para quantificar a reparação do dano extrapatrimonial 
decorrente de condutas ilícitas, como a publicação de notícia falsa ou 
ofensiva à dignidade de alguém. A referida lei estabeleceu uma gradação de 
dois a vinte salários mínimos para a condenação do jornalista, de acordo 
com o tipo de ofensa praticada (art. 51), e instituiu o limite de dez vezes 
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esses valores para a responsabilização da empresa divulgadora (art. 52). 
  

Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67): Art. 51. A responsabilidade 
civil do jornalista profissional que concorre para o dano por 
negligência, imperícia ou imprudência, é limitada, em cada 
escrito, transmissão ou notícia: I — a dois salários mínimos da 
região, no caso de publicação ou transmissão de notícia falsa, ou 
divulgação de fato verdadeiro truncado ou deturpado; II — a 
cinco salários mínimos da região, nos casos de publicação ou 
transmissão que ofenda a dignidade ou decoro de alguém; III — 
a dez salários mínimos da região, nos casos de imputação de fato 
ofensivo à reputação de alguém; IV — a vinte salários mínimos 
da região, nos casos de falsa imputação de crime a alguém, ou de 
imputação de crime verdadeiro, nos casos em que a lei não 
admite a exceção da verdade. Art. 52. A responsabilidade civil da 
empresa que explora o meio de informação ou divulgação é 
limitada a dez vezes as importâncias referidas no artigo anterior, 
se resulta de ato culposo de algumas das pessoas referidas no art. 
50.  
Art. 5º. (...) V – é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem; X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação. 

 

Essa norma, previsivelmente, foi considerada derrogada pelo Supremo 
Tribunal Federal, e, também, pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do 
reconhecimento da sua não recepção pela Constituição da República de 
1988, à vista dos termos do art. 5º, incisos V e X, que incorporou o princípio 
da reparação integral dos danos, e cuja aplicação é absolutamente 
incompatível com a existência de prefixação legal de limites pecuniários 
para o estabelecimento da parcela de reparação do dano extrapatrimonial. 

 

Art. 5º. (...) V – é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem; X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação. 

 
Observe-se o seguinte acórdão paradigma do STF, correspondente ao 

RE 396.386-4, julgado em 29/06/2004 pela 2ª Turma, de relatoria do Ministro 
Carlos Velloso, que proclama a incompatibilidade com a atual Constituição 
Federal da norma fixadora de limites para a reparação do dano moral: 
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CONSTITUCIONAL. CIVIL. DANO MORAL: OFENSA 
PRATICADA PELA IMPRENSA. INDENIZAÇÃO: 
TARIFAÇÃO. Lei 5.250/56 – Lei de Imprensa, art. 52: NÃO 
RECEPÇÃO PELA CF/88, artigo 5º, incisos V e X. RE 
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEIAS a e b. 
I – O acórdão recorrido decidiu que o art. 52 da Lei 5.250, de 1967 
– Lei de Imprensa – não foi recebido pela CF/88. 
(...) 
II – A Constituição de 1988 emprestou à reparação decorrente do 
dano moral tratamento especial – CF, art. 5º, V e X – desejando 
que a indenização decorrente desse dano fosse a mais ampla. 
Posta a questão nesses termos, não seria possível sujeitá-la aos 
limites estreitos da lei de imprensa. Se o fizéssemos, estaríamos 
interpretando a Constituição no rumo da lei ordinária, quando é 
de sabença comum que as leis devem ser interpretadas no rumo 
da Constituição. 
III – Não recepção, pela CF/88, do art. 52 do Lei 5.250/67 – Lei de 
Imprensa. 
IV – Precedentes do STF relativamente ao art. 56 da Lei 5.250/67: 
RE 348.827/RJ e 420.784/SP, Velloso, 2ª Turma, 1º.6.2004.  

 

Nos fundamentos dessa decisão, a Suprema Corte assim destaca, com 
didatismo: 

 

[...] o que deve ser tomado em linha de conta é que a 
Constituição de 1988 emprestou ao dano moral tratamento 
especial – CF, art. 5º, V e X – desejando que a indenização 
decorrente desse dano fosse a mais ampla. Posta a questão nesses 
termos, considerado o tratamento especial que a Constituição 
emprestou à reparação decorrente do dano moral, não seria 
possível sujeitá-la aos limites estreitos da lei de imprensa. Se o 
fizéssemos, estaríamos interpretando a Constituição no rumo da 
lei ordinária, quando é de sabença comum que as leis devem ser 
interpretadas no rumo da Constituição, já que esta é pressuposto 
de validade e de eficácia de toda a ordem normativa instituída 
pelo Estado. 

 

 No âmbito do STJ, editou-se a Súmula 281, consagrando-se, 
definitivamente, em sintonia com o entendimento do STF, que “a 
indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de 
Imprensa”. 

Em um dos precedentes que serviram de embasamento para a edição 
desse verbete sumulado pelo STJ, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito 
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ressaltou o entendimento quanto à incongruência com a Constituição 
Federal de qualquer disposição de lei fixadora de limites para o 
arbitramento do valor da reparação do dano extrapatrimonial: 

A Constituição de 1988 cuidou dos direitos da personalidade, 
direitos subjetivos privados, ou, ainda, direitos relativos à 
integridade moral, nos incisos V e X do artigo 5º assegurando o 
direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem, declarando, ademais, 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das 
pessoas, assegurando, também, o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente da violação. Assim, o valor da 
indenização do dano moral, depois de vigente a Constituição de 
1988, passou a ser, para todos, condicionado única e 
exclusivamente ao atendimento da reparação plena [...] (Resp. nº 
52.842/RJ, 3ª Turma) 

 
Portanto, diante da não conformidade com a nova ordem 

constitucional, proclamou-se, no plano judicial, a insubsistência de norma 
legal preexistente impondo pauta de valores máximos para o fim de 
estipulação do quantum reparatório dos danos extrapatrimoniais.  

Tanto é assim, que o STF, em abril de 2009, julgou procedente a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130-DF, 
referente à Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67), declarando como não 
recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos 
desse estatuto legal, excluindo-se definitivamente da ordem jurídica, por 
meio de instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, as 
disposições que instituíram a tarifação para a indenização por danos morais. 

A norma constitucional do art. 5º, incisos V e X, teve por efeito afastar 
a possibilidade de qualquer outra iniciativa normativa estabelecer restrição 
ao valor pertinente à reparação de danos, inclusive porque assegura que a 
resposta à lesão deve ser proporcional ao agravo, a garantir que o valor da 
indenização dos danos será fixado de com a gravidade, extensão e 
consequências do dano, sem submissão a um limite prévio. 

Firmou-se, pois, a partir da interpretação da referida disposição 
constitucional, o reconhecimento da inconstitucionalidade e descabimento 
de se instituir, por lei nova, uma tarifação prévia para a definição do valor da 
reparação do dano extrapatrimonial, posição que ganhou consenso no 
pensamento jurídico brasileiro, com respaldo na jurisprudência atual e na 
doutrina. (BITTAR, 1999)  

E essa contrariedade à Constituição Federal está evidenciada no 
quadro estampado no artigo 223-G, § 1º, da CLT, introduzido pela Lei nº 
13.467/2017, e, em seguida, modificado pela Medida Provisória nº 808/2017, 
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ao fixar, como visto, limites de valores para a condenação judicial do 
empregador por dano moral causado ao empregado. 

A tarifação imposta pela nova lei trabalhista representa, sem dúvida, 
inegável violação da norma constitucional do art. 5º, V e X, que incorporou a 
regra-princípio da reparação integral dos danos.  

Limitar-se o valor da reparação efetiva do dano extrapatrimonial 
sofrido pelo trabalhador é inconcebível, notadamente em situações em que o 
arbitramento judicial, diante das condições do evento danoso, 
corresponderia, como forma de se atender ao objetivo constitucional de 
justiça, a uma parcela superior ao patamar máximo fixado pela lei.  

Dessa maneira, a tarifação instituída pela lei implicará, em muitas 
hipóteses, na consagração da negativa do direito à tutela adequada, 
resultando na admissão de uma prestação jurisdicional incompleta e 
inefetiva, distanciada do escopo de justiça e pacificação social, exatamente 
por não permitir assegurar à parte autora a reparação do dano no valor 
reconhecido judicialmente como devido. 

O trabalhador, diante dessa limitação de valor, terá solapado o direito 
constitucional a uma reparação integral, justa e proporcional pelo dano 
infligido. O resultado traduzirá uma reparação parcial, sem correspondência 
com o real alcance, gravidade e repercussão da violação de direitos ínsitos à 
sua dignidade. 

Veja-se que, mesmo considerando-se como valor máximo para a 
indenização do dano extrapatrimonial, o novo parâmetro do “valor do limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”, em 
substituição ao do salário contratual, conforme fixado pela Medida 
Provisória nº 808/2017, apenas se aumentará, em algumas situações, o valor 
da condenação máxima, continuando-se, porém, a se ter um limite máximo 
prefixado de valor, em casos de danos de natureza leve, média, grave ou 
gravíssima.  

Dessa maneira, chama-se a atenção para o fato de que a maior 
reparação possível para o dano extrapatrimonial sofrido por qualquer 
trabalhador brasileiro, em caso de dano de natureza gravíssima, equivalerá, 
em 2018, ao teto de cinquenta vezes o valor de R$ 5.645,80 (valor máximo 
dos benefícios previdenciários), correspondendo, pois, a R$ 282.290,00, 
independentemente do grau de dolo, da reincidência da conduta, da 
extensão da lesão e suas consequências, da idade e das condições do 
trabalhador, e, principalmente, da verificação da capacidade econômica e 
financeira do ofensor.  

Em outros termos, nenhum trabalhador brasileiro, por mais grave e 
lesivo que seja o dano, receberá indenização superior a tal limite de valor. A 
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sua dignidade, em qualquer situação de dano físico ou moral, por mais 
degradante que seja, será reparada com a fixação de no máximo R$ 
282.290,00. 

Assim, a modificação introduzida pela Medida Provisória nº 808/2017 
ao art. 223-G, § 1º, ao substituir o parâmetro do salário contratual da vítima 
pelo valor máximo dos benefícios previdenciários, reitera a mácula da 
inconstitucionalidade do dispositivo, pois o tabelamento continuará a 
padecer da mesma incoerência e impropriedade.    

Acentue-se que a tarifação legal imposta à quantificação da 
indenização por dano extrapatrimonial obsta, inclusive, a que se atenda, no 
arbitramento do valor, à finalidade precípua de ao mesmo tempo compensar 
a vítima pela lesão sofrida e sancionar o infrator, em medida pedagógica de 
desestímulo, função essa reconhecida, atualmente, pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal, conforme se observa da síntese exposta em decisão 
exemplar da lavra do Ministro Celso de Mello: 

 
[...] A jurisprudência dos Tribunais tem consagrado no exame do 
tema, notadamente no ponto em que o magistério jurisprudencial 
põe em destaque a dupla função inerente à responsabilidade civil 
por danos morais, quanto a tal aspecto, a necessária correlação 
entre o caráter punitivo da obrigação de indenizar (punitive 
damages), de um lado, e a natureza compensatória referente ao 
dever de proceder à reparação patrimonial, de outro [...]. 
Essa orientação — também acompanhada pelo magistério 
doutrinário, que exige, no que se refere à função de desestímulo 
ou de sanção representada pela indenização civil por dano 
moral, que os magistrados e Tribunais observem, no 
arbitramento de seu valor, critérios de razoabilidade e de 
proporcionalidade [...] — é igualmente perfilhada pelos 
Tribunais, especialmente pelo E. STJ, cuja jurisprudência, na 
matéria em questão, firmou essa mesma diretriz (REsp n. 
295.175/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; REsp n. 
318.379/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp n. 355.392/RJ, Rel. 
p/ o acórdão Min. Castro Filho, v. g.)  
(STF-AI 455846/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
21/10/2004).   

 

O tabelamento do dano extrapatrimonial imposto pelo novo art. 223-G 
da CLT, teria, ainda, como consequência, reduzir o trabalhador ao nível de 
cidadão de categoria inferior, no que pertine ao direito à reparação devida, 
como se a sua dignidade adquirisse, na esfera laboral, uma “menos valia”, 
ou seja, uma condição inferior à do cidadão comum, em sua participação na 
vida social, como consumidor, contribuinte ou mesmo profissional liberal.  
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Isso porque, de acordo com as regras do Código Civil, em caso de 
ocorrência, nestas áreas, de dano extrapatrimonial que tenha a mesma 
natureza e gravidade da lesão decorrente das relações de trabalho, não há 
valor prefixado para a reparação, cabendo ao magistrado da Justiça estadual 
ou federal comum arbitrá-lo mediante juízo de equidade, pautado pela 
razoabilidade e proporcionalidade, observando as circunstâncias presentes, 
sem nenhuma limitação a um patamar de valor estabelecido em lei.   

 Observa-se, pois, que o Estatuto do direito privado brasileiro, nos 
dispositivos que tratam da responsabilidade civil (arts. 927 a 954), não 
estabelece nenhuma prefixação para o valor da reparação relativa às 
situações de danos extrapatrimoniais. Ao contrário, o art. 944 é explícito ao 
determinar que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, sem prever 
nenhum limite de valor, incorporando o princípio-regra da reparação 
integral, cuja aplicação é absolutamente incompatível com a previsão legal 
de limite de valor para a reparação do dano moral.  

É exatamente por isso que não se fixou patamar valorativo nos casos 
de indenização decorrente de homicídio (art. 948), de lesão ou ofensa à 
saúde (art. 949), de dano que resulta em incapacidade total ou parcial para o 
trabalho (art. 950), de injúria, difamação e calúnia (art. 953) e de ofensa à 
liberdade pessoal (art. 954). 

 

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem 
excluir outras reparações: I –no pagamento das despesas com o 
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II – na 
prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, 
levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 
Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor 
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros 
cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro 
prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. 
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não 
possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a 
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do 
tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, 
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para 
que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a 
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. 
Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia 
consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. 
Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo 
material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da 
indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.  
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Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá 
no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, 
e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no 
parágrafo único do artigo antecedente.   

 

Com efeito, a vingar a malfadada previsão da nova lei trabalhista, 
chegar-se-ia ao seguinte paradoxo, insustentável em um sistema jurídico 
democrático: o cidadão, na condição de trabalhador, que sofrer dano 
extrapatrimonial, terá limitado o valor da reparação aos patamares previstos 
no art. 223-G, § 1º, incisos I a IV, da CLT; esse mesmo cidadão, vítima de 
idêntico dano, porém na condição de consumidor, contribuinte ou 
profissional liberal, poderá ter a parcela da reparação fixada judicialmente 
em valor muito superior ao da limitação imposta na área das relações de 
trabalho, exatamente por não existir o estabelecimento de tarifação da lesão 
no Código Civil.  

Ter-se-ia, pois, a aceitação de uma realidade odiosa e avessa à 
Constituição da República: a dignidade do cidadão, como trabalhador, 
estaria em degrau inferior de respeito e consideração à dignidade a ele 
reconhecida em outras áreas da sua vida social. Nada pode ser mais 
intolerável e ilógico juridicamente do que isso.       

Em outro ângulo, ao se impedir por lei, por força do estabelecimento 
de um limite preestabelecido de valor para a condenação, uma reparação 
integral do dano extrapatrimonial, também se incorre em flagrante negação 
de justiça e infringência clara ao direito fundamental de acesso a uma ordem 
jurídica justa e adequada (art. 5º, XXXV, da CF). 

Reforçando a argumentação exposta, registra-se a excelência da análise 
do Ministro do STJ, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino (2010, p.49. 268-269) 
,em obra específica sobre o princípio da reparação integral: 

 

Os danos causados à vítima devem ser avaliados de tal modo a 
compensar integralmente todos os prejuízos por ela sofridos. 
Estabelece-se, assim, que, na quantificação da indenização, o juiz 
deve considerar a extensão efetiva dos prejuízos decorrentes do 
evento danoso. [...]  
A função concretizadora do princípio da reparação integral 
atende à exigência de que a indenização corresponda, na medida 
do possível, aos prejuízos reais e efetivos sofridos pela vítima, o 
que deve ser objeto de avaliação concreta pelo juiz. [...] 
A jurisprudência brasileira [...] tem-se utilizado implicitamente 
do princípio da reparação integral para a quantificação das 
indenizações por danos extrapatrimoniais, servindo de exemplo 



268

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

a postura firme do STJ no sentido de rejeitar, em diferentes 
situações, os tarifamentos indenizatórios fixados na legislação 
ordinária para quantificação de indenizações por danos morais 
(arts. 1.547 e 1550 do CC/16 e Lei de Imprensa), com base no 
princípio da razoabilidade, além do controle exercido sobre os 
valores arbitrados por tribunais inferiores em quantias 
excessivamente elevados ou muito baixas. [...] 
Valoriza-se, amplamente, o arbitramento judicial da indenização 
correspondente ao dano extrapatrimonial, que deverá ser fixada 
com razoabilidade de molde a satisfazer da forma mais completa 
possível, mas sem exageros, a vítima (direta ou por ricochete) 
pela ofensa recebida, aplicando-se, assim, ainda que de forma 
mitigada, o princípio da reparação integral aos prejuízos 
extrapatrimoniais. 

 

O saudoso professor Carlos Alberto Bittar (1999) já assinalava, ao 
tratar da reparação civil por danos morais, que  

 

[...] prospera, ao lado da tese da reparabilidade, a noção de que 
deve a satisfação do dano ser plena: vale dizer, abranger todo e 
qualquer prejuízo suportado pelo lesado e, de outro lado, situar-
se em níveis que lhe permitam efetiva compensação pelo 
constrangimento ou pela perda sofridos.2,  
 

E afastando de vez qualquer dúvida, o Supremo Tribunal Federal tem 
manifestado com veemência a impossibilidade de a lei estabelecer restrição 
de valor para a reparação do dano moral, em qualquer área de sua 
incidência, conforme se vê dos fundamentos a seguir destacados, constantes 
do acórdão proferido em 28.11.2006 no RE 447.584-7/RJ, de relatoria do 
Ministro Cesar Peluso: 

 

Não é mister grande esforço intelectual por advertir em que o 
valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as 
circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade 
econômica de cada responsável, guardar uma força 
desencorajadora de nova violação ou violações, sendo como tal 
perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a 
vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma 
forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os 
bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a 

2 Fundamentos esses que são incompatíveis com a previsão em lei de valor máximo para se 
reparar o dano extrapatrimonial causado ao trabalhador. 
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intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com 
pretensões de validez universal, de mensuração do dano à 
pessoa. Noutras palavras, a restituição do gravame a tais bens 
não recondutível a uma escala econômica padronizada, análoga à 
das valorações relativas dos danos patrimoniais. [...] 
Limitações prévias, que, despojadas de qualquer justificação 
lógica, desqualificam a importância estimativa da natureza, da 
gravidade e da repercussão da ofensa, bem como dos outros 
ingredientes pessoais do arbitramento, que é sempre obra de 
juízo de equidade [...], tornam nula, ou vã, a proteção 
constitucional do direito à inviolabilidade moral e sacrificam-no 
em concreto. São imposições excessivas e arbitrárias, que mal se 
afeiçoam à vertente substantiva do princípio do justo processo da 
lei (substantive due process of law), que, na visão desta Corte, 
atua como decisivo obstáculo à edição de atos legislativos de 
conteúdo arbitrário ou irrazoável. 

 

À vista dessa posição da Suprema Corte, tem-se, inequivocamente, a 
demonstração da inconstitucionalidade do novo art. 223-G, § 1º, da CLT, a 
evidenciar a erronia com que se houve o legislador reformador da CLT.  

Faz-se também visível a inconstitucionalidade do artigo 223-G, § 1º, da 
CLT, ao adotar em seus incisos, também em razão da alteração imposta pela 
Medida Provisória nº 808/2017, o parâmetro correspondente ao limite 
máximo dos benefícios previdenciários para fixação da reparação do dano 
extrapatrimonial. Ora, com esse referencial, a reparação da lesão decorrente 
da violação da dignidade do trabalhador terá arbitramento condicionado a 
múltiplos do valor do teto dos benefícios pagos pela Previdência Social (de 
três a no máximo cinquenta vezes o respectivo teto, variando de acordo com 
o grau da ofensa, se leve, média, grave e gravíssima).  

Trata-se, a toda evidência, de um critério que despreza a essência da 
dignidade humana (art. 1º da CF), que não pode ser, em caso de sua 
violação, medida ou referenciada, para efeito de reparação, com base na 
expressão do valor máximo pago àqueles que recebem benefícios 
previdenciários. 

 Ora, o respeito à dignidade da pessoa humana, no âmbito de um 
Estado democrático de direito, impõe que a parcela da reparação do dano 
extrapatrimonial seja arbitrada judicialmente, tendo por norte a busca de 
uma reparação integral, considerando-se a gravidade, extensão e 
consequências da lesão (art. 5º, V e X, da CF). 

Com efeito, o arbitramento do valor da reparação do dano 
extrapatrimonial decorrente das relações de trabalho não pode ser coarctado 
por limites prévia e aleatoriamente fixados pelo legislador, pois isso significa 
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impor-se uma forma de reducionismo inaceitável à expressão econômica 
devida como compensação por lesão a direitos personalíssimos do 
trabalhador (honra, imagem, intimidade, privacidade, liberdade, autonomia, 
autoestima, saúde, segurança, sexualidade, integridade física e psíquica, 
consideração social, entre outros), precificando-se, assim, em valores 
máximos, o dano à sua dignidade, o que se mostra execrável. 

É conclusão lógica que, em nosso sistema jurídico-constitucional, o 
estabelecimento do patamar valorativo da reparação do dano 
extrapatrimonial somente cabe ao Poder Judiciário, que, nessa importante 
tarefa, considerará, de um lado, as circunstâncias e os elementos subjetivos e 
objetivos da conduta do infrator, inclusive as suas condições econômicas e 
financeiras, e, de outro, as consequências e efeitos decorrentes da lesão 
causada à vítima, além da repercussão social observada no caso concreto. 

Admitir-se a tarifação instituída pela nova lei como limite para a 
reparação do dano significa, além da impossibilidade de uma justa prestação 
jurisdicional, menoscabar a integridade e a essência da dignidade do 
trabalhador lesionado, confinando a possibilidade de uma tutela adequada 
ao abominoso tabelamento instituído em uma pauta arbitrária de valores. 

No ponto, a crítica de Nehemias Domingos de Melo (2004, p.167) é 
certeira, ao expor que “tarifar se mostra inconveniente até por quebrar o 
princípio da equidade, na medida em que limitará os poderes do juiz para 
aplicação da justiça ao caso concreto”. E questiona o autor, em seguida: 

 
[...] como poder atribuir a cada um o que efetivamente seja de 
seu direito, se este mesmo direito estará previamente tarifado? 
Como considerar as peculiaridades de cada caso de tal sorte a 
que se possa sentenciar com uma perfeita dosimetria do valor 
indenizatório? Como harmonizar o preconizado na Constituição, 
que estabelece a reparação proporcional ao agravo de forma 
integral e sem limitações, com um sistema tarifado?   

 

Em outros termos, a fixação do valor máximo dos benefícios 
previdenciários como critério para o arbitramento judicial do valor da 
indenização do dano extrapatrimonial constitui uma forma gritante de 
discriminação e desrespeito à dignidade humana (art. 5º, caput, CF), 
impeditiva de uma prestação jurisdicional justa e adequada (art. 5º, XXXV), a 
reforçar a inconstitucionalidade do novo artigo 223-G, § 1º, da CLT.      

O arbitramento adequado e legítimo do dano extrapatrimonial, em 
conformidade com o que orienta o sistema jurídico, reitere-se, é outorgado 
ao juiz, que possui liberdade para fixar o valor da condenação, a partir da 
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observação das circunstâncias objetivas e relevantes presentes em cada 
questão analisada, a exemplo da condição econômica do ofensor, da 
natureza e dimensão da lesão, da intensidade dos seus efeitos e do grau de 
culpa ou dolo do infrator, o que será examinado sempre sob o norte da 
equidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Uma outra impropriedade verificada na mencionada disposição 
acrescentada à CLT (art. 223-G, §1º) está na inadequada classificação dos 
danos de acordo com a sua natureza (leve, média, grave e gravíssima), para 
efeito da tarifação do valor. Isso representa, na verdade, uma espécie de 
encapsulamento, em níveis abstratos e subjetivos, da ofensa infligida ao 
trabalhador, como fator de restrição para o arbitramento do valor da 
reparação, situação não mais permitida em nosso ordenamento jurídico.  

A especificação desses níveis, sem nenhum embasamento objetivo, 
remete à exclusiva subjetividade das partes e dos órgãos julgadores o 
enquadramento da lesão em um dos quatro graus, trazendo, na prática, a 
ocorrência de situações em que um mesmo dano analisado por juízes e 
tribunais diversos, tenha classificação contraditória. 

Assim, a classificação imposta – não estivesse atingida e contaminada 
pela inconstitucionalidade do próprio artigo que a contém, e, por isso 
mesmo, fadada a não ter aplicação no âmbito da reparação dos danos 
extrapatrimoniais decorrentes das relações de trabalho – traria, sem dúvida, 
situação de insegurança jurídica e multiplicação de recursos, diante da 
natural divergência de posicionamentos quanto ao enquadramento do nível 
de gravidade do dano extrapatrimonial. 

Em arremate, registra-se o entendimento atualizado do Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria, a demonstrar, de uma vez por todas, a 
inconstitucionalidade patente da disposição do novo art. 223-G, § 1º, da CLT 
onde "toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por dano 
moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da 
indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição da República." 

 

2. A INCONSTITUCIONALIDADE DA DETERMINAÇÃO DE 
EXCLUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO NOVO 
TÍTULO II-A DA CLT À REPARAÇÃO DE DANOS 
EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

O artigo 223-A, introduzido na CLT pela Lei nº 13.467/2017, estabelece 
que se aplicam, com exclusividade, à reparação de danos extrapatrimoniais 
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decorrentes das relações de trabalho, os novos dispositivos que integram o 
Título II-A. 

Trata-se de disposição que padece de inconstitucionalidade, pois o art. 
5º, § 2º, do Estatuto Constitucional, prevê expressamente que “os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

O sistema jurídico brasileiro, dessa maneira, por dicção constitucional, 
é de natureza aberta, abrangendo normas oriundas de fontes diversas, 
nacionais e internacionais (como as Convenções da OIT), que se comunicam 
e dialogam entre si, conformadas numa unidade integrativa. Por isso, é 
vedado o insulamento de leis, para efeito de sua aplicação e interpretação, 
principalmente em áreas e temas que se inserem no âmbito da tutela de 
direitos fundamentais, a exemplo da proteção aos direitos trabalhistas. 

A Constituição Federal exerce, pois, o papel de harmonizar os diversos 
microssistemas legais, conferindo-lhes, por seus princípios e postulados, a 
necessária amálgama para que haja sistematicidade e equilíbrio entre as 
normas.  

Não se concebe, assim, que uma norma trabalhista, em descompasso 
com a abertura e a integração do sistema jurídico-constitucional brasileiro 
(art. 5º, § 2º), determine o afastamento pleno da aplicação de normas 
previstas em outros diplomas legais, no que concerne à reparação dos danos 
extrapatrimoniais. 

Seria absurdo, dessa forma, considerar-se vedada, por força do art. 
223-A acrescido à CLT, a aplicação da norma do parágrafo único do art. 927 
do Código Civil de 2002, que prevê a incidência da responsabilidade objetiva 
do causador do dano, sem a necessidade de demonstração da sua culpa (lato 
sensu), para se impor a reparação devida, nas situações em que a atividade 
desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

Ora, é questão incontroversa a incidência da responsabilidade objetiva 
do empregador em relação aos danos sofridos pelo empregado, quando as 
condições de trabalho ensejam risco para a sua integridade física ou 
psíquica, exatamente com fundamento na aplicação subsidiária do art. 927, 
parágrafo único, do Código Civil.  

Alerta-se que, por absurdo, acaso viesse a prevalecer a interpretação 
literal do dispositivo questionado (art. 223-A da CLT), a consequência seria a 
impossibilidade de condenação do empregador pelo dano extrapatrimonial 
sofrido pelo empregado, em situações de evidente presença de riscos no 
trabalho executado, e de inviabilidade, para a vítima, de provar a culpa do 
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ofensor, não obstante serem omissas, quanto à responsabilização objetiva, as 
regras constantes nos novos arts. 223-A a 223-G. 

O Ministro Maurício Godinho Delgado (2014, p.80), nessa quadra, é 
contundente ao destacar que: 

 
[...] há importantes institutos, regras e princípios do Direito Civil 
que preservam interesse à área justrabalhista. [...] Nesta linha, a 
tendência do novo Código Civil de objetivar, em certa medida e 
em determinadas situações, a responsabilidade do empregador 
perante seu empregado, quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
riscos para os direitos de outrem (parágrafo único do art. 927 do 
CCB/2002). 

 

Igualmente estariam alijados da aplicação às questões envolvendo 
reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes das relações de trabalho, 
diante da redação literal do dispositivo sob crítica, as seguintes importantes 
regras do Estatuto Civil: (a) do art. 948, sobre a composição das parcelas 
indenizatórias devidas em caso de morte da vítima; (b) do art. 949, 
concernente à reparação em caso de lesão ou outra ofensa à saúde da vítima; 
(c) do art. 950, versando sobre a reparação em caso de dano que resulta na 
impossibilidade da vítima exercer o seu ofício ou profissão, ou de 
diminuição da capacidade para o trabalho; e (d) do art. 954, sobre as 
condições da reparação do dano na hipótese de ofensa à liberdade pessoal. 

Outra hipótese inconcebível, a partir de uma impensável interpretação 
gramatical proibitiva da aplicação, no âmbito das relações de trabalho, de 
norma não prevista nos novos artigos da CLT sobre o dano extrapatrimonial, 
seria a exclusão da hipótese de concausa estabelecida no art. 21, I, da Lei nº 
8.213/91, na caracterização de lesão decorrente de acidente de trabalho 
passível de reparação judicial.  

 
Lei nº 8.213/91: Art. 21. Equiparam-se também ao acidente de 
trabalho, para efeitos desta Lei: I – o acidente ligado ao trabalho 
que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído 
diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da 
sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação. 

 
Essa interpretação incongruente também entraria em choque com o 

art. 8º, parágrafo único, da própria CLT, que prevê que “o direito comum 
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será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for 
incompatível com os princípios fundamentais deste”.   

No mesmo diapasão, tem-se o art. 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), determinando que, “quando a lei 
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais do direito”. 

É importante ressaltar que o art. 233-A, ao vedar a utilização de 
normas diversas da CLT à reparação de danos extrapatrimoniais, obstando 
que outras condições ou direitos possam ser aplicados ao âmbito da 
responsabilização do empregador por lesão de natureza não patrimonial 
impingida ao trabalhador, incorre, também, em transgressão do princípio 
constitucional da máxima efetividade da tutela a direito fundamental, quer 
dizer, de obtenção de uma adequada e justa indenização pelo dano causado, 
uma vez que implica em erigir-se um muro impeditivo para a aplicação 
legítima, pelo critério da subsidiariedade (art. 8º, parágrafo único, da CLT), 
de regras jurídicas constantes de estatutos legais diversos e integrativos, 
compatíveis com a responsabilização por danos no âmbito das relações de 
trabalho. 

Dessa maneira, é patente a inconstitucionalidade do art. 223-A no que 
concerne à previsão de exclusividade da aplicação dos artigos integrantes do 
novo Título II-A da CLT à reparação de dano de natureza extrapatrimonial 
decorrente das relações de trabalho, considerando que essa imprópria 
reserva legal viola a natureza do sistema jurídico nacional, de configuração 
aberta e integrativa das suas normas, e infringe, também, o princípio da 
máxima efetividade do direito fundamental de obtenção de uma adequada e 
justa tutela ressarcitória do dano, conforme previsto no artigo 5º, § 2º, da 
Constituição da República. 
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Recurso Ordinário nº 0001040-98.2014.5.21.0007 
Desembargador Relator: ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS 
Recorrentes: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./FELIPE PEDROZA DA 
SILVA 
Advogados: MARCELO ALBUQUERQUE ANDRADE/ ADRIANA 
FRANÇA DA SILVA 
Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL)/ S.A. FELIPE PEDROZA DA 
SILVA 
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 
Advogados: MARCELO ALBUQUERQUE ANDRADE/ ADRIANA 
FRANÇA DA SILVA / MARCELO COSTA MASCARO NASCIMENTO 
Origem: 7ª VARA DO TRABALHO DE NATAL/RN 

 

EMENTA 
Recurso ordinário do reclamado Contratos de 
aprendizagem e estágio. Desvirtuamento. Vínculo 
empregatício com o banco contratante. O reclamante 
desempenhava típicas atividades bancárias, que não 
se coadunavam com a grade acadêmica do curso de 
Ciências Contábeis. Não havia complementação da 
formação escolar, pois o reclamante era meramente 
inserido no modo de produção da agência bancária, 
contribuindo para o alcance de suas metas, como um 
empregado já envolvido e comprometido com o 
ambiente laboral, sem nenhum compromisso com a 
apreensão das noções práticas acerca da teoria 
desenvolvida na universidade. Ademais, a jornada 
máxima era ultrapassada, tanto no período da 
aprendizagem quanto no do estágio, o que corrobora 
a total desnaturação desses contratos e autoriza o 
reconhecimento de fraude à aplicação dos preceitos 
celetistas, como preconizado no art. 9º da CLT, 
gerando a nulidade das avenças celebradas e a 
declaração da existência de vínculo empregatício 
com o reclamado. Assinatura da CTPS. Imposição 
de multa. Descabimento. O objetivo das astreintes 
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim 
coagi-lo ao cumprimento da obrigação na forma 
especificada, uma vez que a cominação tem caráter 
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inibitório para que o devedor entenda que é melhor 
cumprir a obrigação a ter de pagar o valor da multa 
fixada pelo juiz. E elas só se justificam quando não há 
meios de fazer com que o devedor cumpra 
efetivamente a sua obrigação ou quando esta não 
possa ser efetivada de outro modo. Esse não é o caso 
das anotações na CTPS, porque o art. 39 da CLT 
estabelece que, em caso de o empregador não 
proceder às anotações devidas, deve a Secretaria da 
Vara do Trabalho fazê-lo.  
Recurso ordinário do reclamante Embargos de 
declaração. Caráter não procrastinatório. Multa 
indevida. A simples oposição de embargos 
declaratórios, quando ostentadas alegações 
razoáveis, não caracteriza má-fé, mas apenas a 
intenção da parte de impugnar decisão judicial que 
lhe traz prejuízo, o que constitui direito 
constitucionalmente assegurado. Recursos ordinários 
conhecidos e providos parcialmente. 
 

RELATÓRIO 
Vistos etc. 
Trata-se de recursos ordinários interpostos por BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. e por FELIPE PEDROZA DA SILVA contra a sentença 
prolatada pelo Juiz do Trabalho Substituto na 7ª Vara do Trabalho de 
Natal/RN (Id. 04aaa7d), que julgou parcialmente procedentes os pedidos 
deduzidos na reclamação trabalhista proposta em face de BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A. e de ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL 
PROFISSIONALIZANTE, "para declarar a existência de vínculo de emprego entre 
o reclamante e o primeiro reclamado (Banco Santander Brasil S.A.) no período de 
4/2/2011 a 17/6/2013, na função de escriturário, com remuneração correspondente 
ao piso salarial da categoria dos bancários ou valores superiores pagos a título de 
bolsa de estágio", condenando ainda o primeiro reclamado ao pagamento dos 
seguintes títulos: "a) diferenças salariais no período contratual até 16/6/2012 em 
relação ao piso normativo previsto nas convenções coletivas de trabalho para o 
pessoal de escritório, com reflexos sobre horas extras, 13º salário, férias acrescidas de 
um terço e FGTS; b) auxílio refeição, auxílio cesta alimentação e 13ª cesta 
alimentação, observados os valores e demais disposições fixados nas normas coletivas 
vigentes em cada período, limitada a condenação quanto ao auxílio-refeição ao 
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período até julho de 2012; c) horas excedentes à sexta diária como extras, acrescidas 
do adicional de 50%, com reflexos sobre repousos semanais remunerados, férias, 13º 
salário e FGTS,observando-se no cálculo o divisor 150, a Súmula 264 do TST e a OJ 
394 da SDI-1, bem como a jornada de trabalho 10h às 18h30min, com 30min de 
intervalo e, nos cinco primeiros e cinco últimos dias úteis de cada mês, das 10h às 
19h, com 30min de intervalo, sempre em dias úteis de segunda a sexta-feira, 
excluindo-se da condenação os períodos de afastamento comprovados nos autos; d) 1 
hora diária a título de intervalo intrajornada, acrescida do adicional de 50%, 
observando-se os reflexos e demais critérios de cálculo fixados quanto às demais 
horas extras; e) 13º salário referente ao período contratual a partir de 17/6/2012; f) 
férias acrescidas de um terço do período aquisitivo 2011/2012 em dobro, terço de 
férias referente ao período aquisitivo 2012/2013 e férias proporcionais acrescidas de 
um terço; e g) FGTS de todo o período contratual, devendo ser deduzido da 
condenação o valor já recolhido". Determinou-se o recolhimento de 
contribuições previdenciárias, permitindo a dedução da quota-parte do 
empregado, e a incidência do art. 475-J do CPC/1973.  

O reclamante (Id. 06a6172) e a litisconsorte (Id. 0a8a7ed) opuseram 
embargos de declaração, que foram rejeitados consoante sentença sob Id. 
d3c65f8.  

O reclamado principal, em razões de recurso ordinário (Id. 637c818), 
impugna primeiramente a condenação em relação ao período do contrato de 
estágio, alegando que o fato de o reclamante afirmar que continuou fazendo 
as mesmas atividades de antes, não configura a nulidade do contrato de 
estágio, porque a finalidade do estágio é o aprendizado de uma 
profissão/atividade por meio da prática, e esta só se adquire com o tempo e o 
treinamento. Refutatambém a imposição de anotação da CTPS e da multa 
pelo descumprimento da obrigação de fazer, ante a possibilidade de 
assinatura na Secretaria da Vara do Trabalho. E opõe-se ao pagamento das 
verbas decorrentes do vínculo empregatício. Aduz que a ajuda-alimentação 
fornecida por empresa participante do Programa de Alimentação ao 
Trabalhador (PAT), instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. 
Aponta como fidedigno o registro de ponto eletrônico realizado pelo sistema 
de relógios coletores, afirmando que todas as horas extras realizadas pelo 
empregado são registradas, não são passíveis de alteração e, quando não 
passíveis de compensação dentro da mesma semana, são corretamente 
remuneradas, acrescidas do adicional de 50%. Acrescenta que o sistema 
permite que o empregado compense até duas horas extras diárias durante a 
semana, com amparo em acordo individual celebrado entre as partes. 
Impugna, ainda, o reflexo das horas extras no repouso semanal remunerado 
e nas demais verbas. Pleiteia que todas as verbas variáveis não integrem a 
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base de cálculo das horas extras. E aduz que o intervalo intrajornada sempre 
foi gozado na sua integralidade, no correspondente a quinze minutos 
durante o período de estagiário e caixa, refutando também a natureza 
salarial da parcela suprimida. Além disso, contesta o divisor 150, aduzindo 
que a sua utilização afronta o enunciado da Súmula 124, I, do colendo TST, 
bem como o disposto no § 1º da cláusula 8ª da convenção coletiva dos 
bancários. Refuta também a concessão dos benefícios da gratuidade 
judiciária ao reclamante. Por fim, assevera ser inaplicável ao processo do 
trabalho o art. 475-J do CPC/1973.  

O reclamante, em suas razões recursais (Id. f812281), insurge-se 
preliminarmente contra a multa imposta em razão de embargos de 
declaração procrastinatórios, indicando a existência de várias matérias não 
apreciadas na sentença. Pede que seja corrigido o erro material contido na 
inicial quanto ao período do contrato de trabalho, indicando o lapso correto 
de 04.02.2011 a 17.06.2014. Requer também que seja reconhecido o acúmulo 
de funções, alegando que o fato de não possuir subordinados, conforme 
informado em seu depoimento, não implica, necessariamente, a ausência de 
requisitos para a caracterização do acúmulo com as atividades de 
coordenador de atendimento, cargo diverso do originalmente pactuado. E 
diz serem devidos os reflexos da 13ª cesta-alimentação, do auxílio-refeição e 
da cesta-alimentação, por constituírem verbas de natureza salarial, face à 
impossibilidade de haver pactuação e modificação da natureza jurídica de 
qualquer direito referente à alimentação, sob pena de ofensa à norma legal 
(art. 458, CLT). Afirma também que não recebeu o pagamento das parcelas 
denominadas "abono único" e "Participação nos Lucros e Resultados" 
(parcela fixa e variável), durante todo o período contratual. Pleiteia a adoção 
do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as duas primeiras horas 
suplementares e o adicional de 100% (cem por cento) sobre as horas extras 
subsequentes, por efeito dos artigos 59 e 225 da CLT. Outrossim, argumenta 
que, após o reflexo das horas extras sobre o repouso semanal remunerado, 
advém aumento da média remuneratória, o que deve refletir nas férias 
acrescidas de 1/3, nos décimos terceiros salários, nas gratificações semestrais 
e nas verbas rescisórias. Em relação aos cálculos que acompanham a 
sentença, diz primeiramente que a quantidade de horas extras está inferior 
ao montante devido, uma vez que a sentença fixou a jornada das 10h às 
18h30, portanto, além da 6ª hora trabalhada, temos duas horas e trinta 
minutos extras por dia e, nos dias de pico, três horas extras; mas, na 
apuração, foram contabilizadas apenas duas horas extras por dia nos dias 
normais e duas horas e trinta minutos nos dias de pico,abatendo, assim, o 
intervalo parcialmente usufruído de 30 minutos, o que está em desacordo 
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com o art. 71, § 2º, da CLT e com a Súmula 437 do colendo TST. Alega 
também que o cálculo da contadoria deve ser retificado, em razão da não 
inclusão dos sábados como dias de descanso semanal remunerado. Requer a 
dedução dos valores pagos a título de contribuições previdenciárias (quota-
parte do empregado), sob o argumento de que já recolheu as contribuições 
durante o período contratual, como comprovado nos contracheques. E 
pleiteia a mudança do índice de correção monetária, haja vista o novo 
entendimento do colendo TST, segundo o qual o índice de correção 
monetária a ser aplicado nos créditos das ações trabalhistas deve ser o IPCA-
E, a partir de 30.06.2009. Pugna pelo deferimento de honorários advocatícios, 
aduzindo que o advogado é imprescindível à efetivação da prestação 
jurisdicional. Além disso, refuta a repartição do encargo previdenciário, 
argumentando que, de acordo com o art. 33, § 5º, parte final, da Lei nº 
8.212/91, o empregador deve ficar diretamente responsável pelo valor da 
contribuição previdenciária que não reteve de modo oportuno e regular, 
devendo também ser retirados os juros da incidência tributária sobre os 
rendimentos pagos no cumprimento da decisão judicial, em conformidade 
com o inciso I do art. 46 da Lei nº 8.541/92. Por fim, sustenta que a 
atualização monetária deve ser feita segundo o percentual devido no próprio 
mês da prestação dos serviços, por não ser justo que a atualização ocorra no 
mês seguinte ao vencido, já que o reclamado pagava a remuneração dentro 
do mês correspondente.  

Contrarrazões pelo reclamante (Id. 7c0c04a) e pelo reclamado principal 
(Id. 5eb7560).  

É o relatório.  
 

VOTO 
 

1. ADMISSIBILIDADE 
1.1. Recurso Ordinário do Reclamado 
 
O reclamado tomou ciência da sentença em 
24.02.2016, nos termos da Súmula 197 do colendo TST, e interpôs seu 

recurso ordinário em 03.03.2016 (Id. 637c818), tempestivamente, vez que 
interrompido o prazo pela oposição de embargos declaratórios pelo 
reclamante (Id. 06a6172) em 26.02.2016 e pela reclamada litisconsorte (Id. 
0a8a7ed) em 29.02.2016. Custas processuais recolhidas (Id. bc4e430). 
Depósito recursal efetuado (Id. fc57fd4). Representação regular pelo 
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advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (Id. 99ef49f; 47e177b). 
Conheço. 

 
1.2. Recurso Ordinário do Reclamante 
O reclamante tomou ciência da sentença dos embargos em 21.03.2016, 

por meio de publicação no DEJT (Id. 6aa3785), conforme informação lançada 
no sistema do PJe. Interpôs o recurso em 29.03.2016 (Id. f812281), termo final, 
tempestivamente, portanto. Preparo inexigível. Representação regular pela 
advogada Adriana França da Silva (Id. ad0a245; be2827a). Conheço.  

 
2. MÉRITO 

 2.1. Recurso Ordinário do Reclamado 
O reclamado recorrente impugna primeiramente a condenação em 

relação ao período do contrato de estágio, alegando que o fato de o 
reclamante recorrido afirmar que continuou fazendo as mesmas atividades 
de antes, não configura a nulidade do contrato de estágio, porque a 
finalidade do estágio é o aprendizado de uma profissão/atividade por meio 
da prática, e esta só se adquire com o tempo e o treinamento.  

Ao exame.  
De acordo com o que consta do instrumento de mandato (ID ad0a245), 

o reclamante nasceu em 15.09.1991. Assim, na época da primeira 
contratação, ocorrida em 04.02.2011, contava com 19 anos de idade. O autor 
pretende o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 
04.02.2011 a 17.06.2014. Aponta a existência de duas modalidades de 
contratação, primeiramente como aprendiz e depois como estagiário, o que 
foi reconhecido na contestação do banco reclamado, nos seguintes termos: 

 
"Inicialmente, o reclamado esclarece ao Juízo que o reclamante, 
durante o período de 04/02/2011 a 16/06/2012 exerceu a função 
de APRENDIZ, sendo que no período posterior, 10/07/2012 à 
17/06/2014, se ativou como ESTAGIÁRIO. No primeiro 
período, ou seja, 04/02/2011 a 16/06/2012, o reclamante laborou 
como aprendiz, conforme contrato celebrado entre o primeiro 
reclamado e a instituição ESPRO - Sociedade de Ensino 
Profissionalizante, na intenção de capacitar jovens menor de 
idade para os serviços bancários, o que de fato ocorreu. No 
segundo período, ou seja, 10/07/2012 à 17/06/2014, 
incontroversa a existência de TERMO DE COMPROMISSO 
para Estágio de complementação Educacional, firmado entre o 
reclamante e o Reclamado como unidade concedente, com a 
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interveniência da Instituição de Ensino a qual a reclamante 
esteve vinculado" (Id. ec52408, p. 4). 
 

Incontroverso, nos autos, o delineamento fático da demanda, cabe 
perquirir acerca do desvirtuamento dos contratos de aprendizagem e 
estágio, para a pretensa transmudação em vínculo de emprego.  

Encontra-se nos autos o contrato de capacitação em aprendizagem 
firmado entre o banco reclamado e a sociedade de ensino (reclamada 
litisconsorte). A cláusula primeira do referido contrato assim dispõe:  

 

" DO OBJETO 
 1° Comprometem-se as partes a conjugar seus melhores esforços no 
sentido de oferecer condições aos inscritos no programa de 
aprendizagem realizado pelas Instituições Colaboradoras, visando 
capacitá-los em serviços bancários, através de atividades teóricas e 
práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade 
progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho (cf. art. 428, 
parágrafo 4º, da CLT.) § 1º As Instituições Colaboradoras, no 
desenvolvimento de seu programa de aprendizagem, observarão o 
disposto no Protocolo de Intenção para Implementação de Programa de 
Jovem Aprendiz no Setor Bancário e respectivo Termo de Referência 
celebrados entre o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por 
intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE e a 
Federação Nacional dos Bancos - FENABAN, em 14.10.2003. § 2° As 
Instituições Colaboradoras inscreverão em seu programa aprendizes, 
cuja contratação será efetivada pela ESPRO, observadas as regras 
dispostas no Art. 428 e parágrafos da CLT" (Id. 3a8961f, p. 1). 

 

O art. 4º, por seu turno, estipula: 

 

"4° A falta de correlação entre as atividades do aprendiz e as do 
programa de aprendizagem configura desvio de sua finalidade" 
(Id. 3a8961f, p. 1). 
 
Vejamos a previsão legal contida no artigo 428 da clt:  
 
"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho 
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o 
empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 
(quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em 
programa de aprendizagem formação técnico-profissional 
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e 
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psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as 
tarefas necessárias a essa formação."  

 
Outrossim, o reclamante e o reclamado principal firmaram termo de 

compromisso de estágio, com vigência inicialmente estipulada entre 
18.06.2012 e 17.06.2013, depois renovado até 17.06.2014, conforme termo 
aditivo anexo aos autos (Id. 88bc6ed).  

O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial 
firmado com adolescentes ou jovens, no qual o empregador deve 
proporcionar aos contratados formação técnico-profissional metódica, 
condizente com seu nível de desenvolvimento físico, moral e psicológico. De 
acordo com o art. 428 da CLT, são requisitos do referido contrato que o 
contratado tenha entre 15 e 23 anos e esteja inscrito em programa de 
aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em 
formação técnico-profissional metódica. Para os aprendizes que não 
concluíram o ensino médio, deve haver ainda a comprovação de matrícula e 
frequência na escola, exceto nas localidades onde não houver oferta de 
ensino médio (caso em que a exigência consiste na conclusão do ensino 
fundamental). E deve também ser um contrato de trabalho temporário, com 
duração máxima de dois anos e jornada não excedente de seis horas, sendo 
vedadas as horas extras e sua compensação - contudo, esse limite pode ser 
aumentado para até oito horas diárias no caso de aprendiz que já tiver 
concluído o ensino fundamental, mas apenas se na jornada forem 
computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. A idade máxima e 
o prazo máximo do contrato não se aplicam ao caso de aprendiz portador de 
deficiência. Em todas as hipóteses deve haver a anotação do contrato na 
CTPS. 

A contratação do aprendiz pode ser feita pela própria empresa em que 
ocorrerá a aprendizagem (caso em que o empregador deve matricular o 
aprendiz nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, de escolas 
técnicas de educação ou de outros entes compatíveis) ou por entidades sem 
fins lucrativos, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, as quais tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à 
educação profissional. Neste último caso, não há formação de vínculo 
empregatício com a empresa tomadora dos serviços.  

Uma das principais diferenças entre o contrato de aprendizagem e o 
estágio consiste no fato de este não gerar vínculo de emprego, desde que 
observados certos requisitos como a matrícula e a frequência do educando 
em curso regular; a celebração de termo de compromisso entre o educando, 
a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; e a compatibilidade 
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entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 
compromisso. O estágio, segundo a Lei 11.788/2008, é um "ato educativo 
escolar supervisionado", não se destinando à formação profissional, mas sim 
à complementação prática das atividades de ensino, estando previsto em um 
contexto curricular. Não há limitações quanto à idade ou percentual mínimo 
de estagiários no âmbito da empresa. Apesar de não caracterizar vínculo 
empregatício, a nova lei garantiu aos estagiários alguns direitos como o 
recebimento de contraprestação remuneratória (bolsa) e o recesso de 30 dias 
após um ano de estágio, bem como a jornada não superior a quatro horas.  

O cerne da controvérsia é o desvio de finalidade no exercício das 
atividades executadas pelo reclamante, as quais reputa estarem não 
consonantes com os objetivos dos contratos de aprendizagem e de estágio, 
firmados entre as partes.  

Os depoimentos prestados em audiência (Id. 8791eb3) são bem 
elucidativos dos fatos que permearam a presente ação. In litteris (grifos 
acrescentados): 

 

"Depoimento pessoal do(a) autor: fazia atendimento a clientes, 
venda de produtos, abastecimento de máquinas de 
autoatendimento, recolhia envelopes das máquinas, fazia 
fechamento de malotes, ajudava na tesouraria; eram apenas essas 
as suas funções; tinha uma mesa onde trabalhava; fazia 
atendimentos nessa mesa e na área externa do banco, próximo ao 
autoatendimento; nunca teve subordinados a quem desse 
ordens;recebia ordens do gerente administrativo e do gerente 
geral do banco; trabalhava das 10h às 18h30, com 15min a 30min 
de intervalo; em dias de pico 19h30min; no tempo de aprendiz, 
no começo, registrava ponto, mas não estava correto; os dias de 
pico ocorriam nos dez primeiros e nos cinco últimos dias do mês; 
perguntas das reclamadas: tinha senha do sistema, com acesso à 
conta dos clientes; com a sua senha fazia consultas a saldo e 
extrato; usava senha de funcionários do banco para cadastrar 
produtos e abastecer máquinas; não abria o banco; após o 
encerramento do expediente do banco, o sistema continuava 
funcionando para os coordenadores, gerente administrativo e até 
outros funcionários se houve autorização; a senha de cada 
funcionário abria o sistema em apenas um computador de cada 
vez; usava a senha do gerente administrativo enquanto ele fazia 
outras coisas. 
 
Primeira testemunha do autor: "trabalhou para o banco 
reclamado de janeiro de 2012 a abril de 2013, como estagiária; 
trabalhava na mesma agência que o reclamante; trabalhava das 
8h às 19h, com 15min de intervalo; o reclamante saía por volta 
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das 18h30min ou 19h; não havia dias no mês em que o 
reclamante saia e a depoente continuava trabalhando; 
eventualmente, de 3 em 3 meses, ou o reclamante ou a depoente 
faziam campanhas universitárias fora da agência; o reclamante 
entrava no trabalho por volta de 9h30min ou 10h; o reclamante 
também tirava de 15 a 20min de intervalo para almoço; as 
funções do reclamante eram atendimento ao público, suporte à 
gerência, abastecimento de máquinas, recebimento e envio de 
malotes, cancelamento de cartões de crédito no sistema, 
destruição e relatório de cheques não buscados, arquivos de 
documentos, suporte ao caixa, retirada de envelopes dos caixa 
eletrônicos, venda de produtos, abertura de contas; esses 
produtos contavam para a meta da agência; tinham uma senha 
de estagiário para consulta de dados cadastrais básicos; não 
tinham acesso com essa senha a saldo e extrato dos clientes; para 
outros serviços, usavam a senha dos gerentes; não dava para 
acessar os computadores com a mesma senha ao mesmo tempo; 
usavam senhas de pessoas diferentes para isso; recebiam ordens 
do gerente de atendimento do banco; perguntas do reclamante: 
quando entrou, fez processo seletivo no banco reclamado; depois 
aprovada, o banco pediu para a depoente ir ao CIEE para fazer o 
contrato; os funcionários do banco vendiam os produtos que os 
estagiários também vendiam; os estagiários auxiliavam o 
cumprimento da meta da agência; quando entrou, apenas a 
depoente era estagiária; o reclamante era aprendiz; depois o 
reclamante também virou estagiário; a depoente fazia curso de 
administração; o reclamante fazia curso de contábeis; o setor de 
contabilidade do banco fica em SP; quem orientava os estagiários 
era o gerente de atendimento; acredita que referida pessoa era 
formado em marketing; eventualmente fazia relatórios para o 
CIEE; colocavam atividades que estavam no contrato, e não as 
efetivamente exercidas; sempre registraram ponto manualmente; 
o horários registrado não estava correto; havia promessa de 
contratação se o estagiário tivesse um desempenho;perguntas da 
reclamada: os estagiários não tinham mesa; o gerente de 
atendimento podia autorizar o funcionamento do sistema após o 
expediente; faziam trabalho de arquivamento. 
 
Primeira testemunha do réu: "trabalha para o reclamado desde 
2007 atualmente como gerente de empresa 1; sempre trabalhou 
na mesma agência que o reclamante; quem coordenava o 
trabalho do reclamante era o gerente de atendimento Valder; o 
reclamante fazia atendimento ao cliente, auxílio aos caixas 
automáticos e à fila, arquivo de documentação, venda de 
produtos, por exemplo, débito automático, capitalização, 
parcelamento de faturas, entre outros; na tesouraria o reclamante 
trabalhava apenas no arquivo de documentos; o reclamante 
começava a trabalhar às 10 horas e saía geralmente às 16 horas; 
poderia acontecer de o reclamante sair mais tarde ou chegar mais 
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cedo; perguntas do reclamante: o depoente trabalhava no 
primeiro andar e o reclamante no térreo; algumas vezes via 
quando o reclamante saía ou chegava; o reclamante fruía de 15 a 
30 minutos de intervalo; não sabe se os estagiários tinham 
controle de horário; os produtos vendidos pelos estagiários eram 
cadastrados por um funcionário da agência; não sabe se os 
estagiários utilizavam senha dos funcionários". 
 

Como se vislumbra, o autor desempenhava típicas atividades 
bancárias, que não se coadunavam com a grade acadêmica do curso 
de Ciências Contábeis. Em outras palavras, não havia 
complementação da formação escolar, pois o reclamante era 
meramente inserido no modo de produção da agência bancária, 
contribuindo para o alcance de suas metas, como um empregado já 
envolvido e comprometido com o ambiente laboral, sem nenhum 
compromisso com a apreensão das noções práticas acerca da teoria 
desenvolvida na universidade. Ademais, a jornada máxima era 
ultrapassada, tanto no período da aprendizagem quanto no do estágio, o que 
corrobora a total desnaturação desses contratos e autoriza o reconhecimento 
de fraude à aplicação dos preceitos celetistas, como preconizado no art. 9º da 
CLT, gerando a nulidade das avenças celebradas e a declaração da existência 
de vínculo empregatício com o banco. 

 Destarte, os contratos de aprendizagem e estágio são inválidos, 
segundo os elementos probatórios dos autos. Devidas, assim, as verbas 
decorrentes do reconhecimento da relação empregatícia, especialmente 
aquelas constantes dos instrumentos coletivos pertinentes à categoria dos 
bancários. 

 O reclamado recorrente refuta também a imposição de anotação da 
CTPS e da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, ante a 
possibilidade de assinatura na Secretaria da Vara do Trabalho. 

 Uma vez reconhecido o vínculo empregatício, impõe-se a retificação 
da CTPS do empregado, para que conste o banco demandado como 
verdadeiro empregador. Entendo, todavia, assistir razão à empresa ré no 
tocante ao não cabimento das astreintes na hipótese de obrigação de 
anotações na CTPS. 

 Ora, o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da 
multa, mas sim coagi-lo ao cumprimento da obrigação na forma 
especificada, uma vez que a cominação tem caráter inibitório para que o 
devedor entenda que é melhor cumprir a obrigação a ter de pagar o valor da 
multa fixada pelo juiz. E elas só se justificam quando não há meios de fazer 
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com que o devedor cumpra efetivamente a sua obrigação ou quando esta 
não possa ser efetivada de outro modo.  

Esse não é o caso das anotações na CTPS, porque o art. 39 da CLT 
estabelece que, em caso de o empregador não proceder às anotações devidas 
na CTPS do empregado, deve a Secretaria da Vara do Trabalho fazê-lo, 
tornando, assim, desnecessária essa imposição com aplicação de multa diária 
pelo seu descumprimento.  

Reforma-se a sentença, portanto, nesse particular. 
O reclamado recorrente aduz que a ajuda-alimentação fornecida por 

empresa participante do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), 
instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. 

É patente a falta de interesse recursal quanto ao tema, já que consta, 
com clareza, da decisão impugnada que são "indevidos os reflexos sobre outras 
parcelas, uma vez que as convenções coletivas trazidas aos autos pela própria 
reclamante, nas cláusulas em que está previsto o pagamento das parcelas auxílio-
refeição, auxílio cesta-alimentação e 13ª cesta-alimentação, estabelecem 
expressamente a natureza não remuneratória dos valores pagos a tal título, natureza 
essa que deve ser respeitada em face do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal" (Id. 
04aaa7d, pp. 6/7).  

No pertinente às horas extras, o banco demandado recorrente aponta 
como fidedigno o registro de ponto eletrônico realizado pelo sistema de 
relógios coletores, afirmando que todas as horas extras realizadas pelo 
empregado são registradas, não são passíveis de alteração e, quando não 
passíveis de compensação dentro da mesma semana, são corretamente 
remuneradas, acrescidas do adicional de 50%. Acrescenta que o sistema 
permite que o empregado compense até duas horas extras diárias durante a 
semana, com amparo em acordo individual celebrado entre as partes.  

Neste tópico, o recorrente deduziu argumento genérico, posto que não 
cuidou de impugnar especificamente o fundamento da sentença, no sentido 
de que "a reclamada não trouxe aos autos cartões de ponto válidos com o registro da 
jornada de trabalho do reclamante, de modo que se presumem verdadeiros os horários 
alegados na inicial (Súmula nº 338, I, do TST). Os poucos registro apresentados no 
ID 03d360e e seguintes, retratam horários de entrada e saída uniformes, alinhados 
com a jornada prevista em contrato, o que os invalida como meio de prova (Súmula 
nº 338, III, do TST)" (Id. 04aaa7d, p. 7 - sic). Ademais, o depoimento da 
testemunha trazida a juízo pelo reclamante  recorrido ratifica a jornada 
fixada pelo julgador de primeira instância. 

O reclamado recorrente impugna, ainda, o reflexo das horas extras no 
repouso semanal remunerado e nas demais verbas.  

Sem razão.  
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Sendo habituais as horas extras e possuindo natureza salarial, devem 
as mesmas integrar a remuneração para todos os efeitos legais, incidindo 
sobre 13º salário, férias acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado e 
FGTS.  

Embora o repouso esteja embutido na remuneração mensal, se houver 
extrapolação da jornada diária de forma habitual, como ficou caracterizado 
in casu, obviamente também deve haver a repercussão no repouso semanal 
remunerado, visto que originalmente ele é atrelado à remuneração pactuada, 
que não era composta pelo pagamento das horas extras integradas. 
 Nesse sentido, preconiza o enunciado da Súmula 172 do c. TST:  

 

"Nº 172 - REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. 
CÁLCULO. 
Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras 
habitualmente prestadas. Ex-prejulgado nº 52. 
" Assim, indefere-se o pedido. 
 Também pleiteia, o recorrente, que todas as verbas variáveis não 
integrem a base de cálculo das horas extras. 
 

 No dispositivo da sentença (Id. 04aaa7d, p. 10), ficou determinada a 
aplicação da Súmula nº 264 do colendo TST, segundo a qual "a remuneração 
do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas 
de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, 
convenção coletiva ou sentença normativa". 

O banco requer a incidência da cláusula 8ª, § 2°, das convenções 
coletivas dos bancários, a qual estipula que "o cálculo do valor da hora extra 
será feito tomando-se por base entre outras, ordenando, o somatório de todas as 
verbas salariais fixas, adicional por tempo de serviço, gratificação de caixa e 
gratificação de compensador". Nesse diapasão, o pleito recursal é inepto, pois, 
impugnando os cálculos que acompanham a sentença (Id. f448ddb), o 
recorrente não indica quais parcelas variáveis entende inseridas nos 
referidos cálculos. 

Aduz o banco reclamado recorrente que o intervalo intrajornada 
sempre foi gozado na sua integralidade, no correspondente a quinze 
minutos durante o período de estagiário e caixa, refutando também a 
natureza salarial da parcela suprimida. Contudo, não tem razão o recorrente, 
haja vista que, reconhecido o vínculo empregatício com a anulação do 
contrato de estágio, é devido o intervalo intrajornada mínimo de uma hora, 
estabelecido no art. 71 da CLT. O referido dispositivo dispõe ser obrigatória 
a concessão de, no mínimo, uma hora a título de intervalo intrajornada 
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quando a jornada de trabalho for superior a seis horas. Nos termos do § 1º 
desse mesmo artigo, o trabalhador faz jus a um intervalo de quinze minutos, 
quando a prestação de trabalho ultrapassar quatro horas e for inferior a seis 
horas. Em ambos os casos, é devido o pagamento do período total destinado 
ao intervalo quando o trabalhador usufruiu menos do que o lapso temporal 
estabelecido, de acordo com o item I da Súmula nº 437 do colendo TST. 

Tal parcela tem induvidosa natureza salarial, como já amplamente 
reconhecido na jurisprudência pátria e preconizado no item III desta mesma 
Súmula, in litteris:  

 
"Súmula nº 437 
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, 
com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, 
quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo 
intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no 
cálculo de outras parcelas salariais."  
 

Além disso, o recorrente contesta o divisor 150 para o cálculo das 
horas extras, aduzindo que a sua utilização afronta o enunciado da Súmula 
124, I, do colendo TST, bem como o disposto no § 1º da cláusula 8ª da 
convenção coletiva dos bancários. 

Examina-se. 
 Como expresso na Súmula nº 124 do c. TST, o divisor aplicável para o 

cálculo das horas extras do bancário, se houver ajuste individual expresso ou 
coletivo no sentido de considerar o sábado como dia de descanso 
remunerado, será 150 para os empregados submetidos à jornada de seis 
horas, prevista no caput do art. 224 da CLT; e 200 para os empregados 
submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT. 
Não havendo norma sobre o sábado, o divisor utilizado será 180 para os 
empregados submetidos à jornada de seis horas, prevista no caput do art. 224 
da CLT, e 220 para os 

empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do 
mesmo dispositivo celetista.  

Como regra, o sábado do bancário é considerado dia útil não 
trabalhado (Súmula nº 113 do c. TST). Para utilização dos divisores 150 e 200 
no cálculo das horas extras, portanto, de acordo com o estatuído no item I da 
Súmula, é necessária a existência de ajuste individual expresso ou coletivo 
no sentido de considerar o sábado como dia de repouso remunerado. 

No caso em apreço, ficou pactuado, nas normas coletivas de trabalho 
dos bancários (Id. 34c90c2; f86ee05; 2148baf; c062017; 7de10df; d2df0c0), em 
sua cláusula 8ª, ajuste no sentido de considerar o sábado como dia de 
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descanso remunerado, razão pela qual deve ser mantido o divisor 150, tal 
como fixado no decisum de origem. O banco recorrente refuta também a 
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao reclamante recorrido. 

Mais uma vez, sem razão.  
No pertinente à gratuidade judiciária, é ausente o binômio 

necessidade-utilidade do pleito requerido, já que, no caso, o pagamento das 
custas ficou sob responsabilidade do reclamado, ante a procedência parcial 
dos pedidos, não havendo nenhuma despesa processual a cargo do 
reclamante. 

Por fim, o reclamado recorrente assevera ser inaplicável ao processo 
do trabalho o art. 475-J do CPC/1973.  

No tocante à aplicação do art. 475-J do CPC/1973, entendo que a nova 
sistemática da execução civil de sentença judicial, que impõe a obrigação do 
pagamento de quantia, inaugurada pela Lei n° 11.232/2005, que inseriu no 
CPC/1973 o art. 475-J, é plenamente compatível com o processo do trabalho.  

Isso porque atende de forma eficaz ao postulado constitucional da 
duração razoável do processo na medida em que simplifica o rito 
procedimental da execução trabalhista, isto é, extirpando do sistema a 
necessidade de citação pessoal do executado para o início dos atos 
executivos, forçando-o a cumprir  espontaneamente a obrigação, sob pena de 
acréscimo de multa pecuniária incidente sobre o valor da condenação. Em 
caso do não cumprimento, o Juízo, de ofício, determina o início dos atos 
executivos, pois vigora no subsistema processual trabalhista a técnica 
processual da execução de ofício de suas decisões (art. 878 da CLT). 

Esta conclusão também foi acolhida pela 1ª Jornada de Direito Material 
e Processual do Trabalho, consubstanciada nos enunciados que passo a 
transcrever: 

 
"Enunciado n° 66. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE NORMAS DO 

PROCESSO COMUM AO PROCESSO TRABALHISTA. 
OMISSÕES ONTOLÓGICAS E AXIOLÓGICA. 
ADMISSIBILIDADE. Diante do atual estágio de desenvolvimento do 
processo comum e da necessidade de se conferir aplicabilidade à garantia 
constitucional da duração razoável do processo, os artigos 769 e 889 da 
CLT comportam interpretação conforme a Constituição Federal, 
permitindo a aplicação de normas processuais mais adequadas à 
efetivação do direito. Aplicação da instrumentalidade, efetividade e não 
retrocesso social." 
"Enunciado n° 71. A aplicação subsidiária do art. 475-J do CPC atende 

às garantias constitucionais da razoável duração do processo, 
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efetividade e celeridade, tendo, portanto, pleno cabimento na execução 
trabalhista". 

Logo, mantenho a aplicação do art. 475-J do CPC/1973 (em vigor na 
data da publicação da sentença) ao processo do trabalho, pois facilita a 
satisfação do crédito trabalhista e, por conseguinte, a consecução de um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da  
pessoa humana. Recurso ordinário conhecido e provido parcialmente.  

 

2. 2 Recurso Ordinário do Reclamante 
O reclamante recorrente insurge-se preliminarmente contra a multa 

imposta em razão de embargos de declaração procrastinatórios, indicando a 
existência de várias matérias não apreciadas na sentença.  

Assiste-lhe razão. 
A multa imposta em decorrência de intuito procrastinatório nos 

embargos de declaração teve aplicação inadequada, visto que o embargante 
buscou tão só o esclarecimento acerca de matérias impugnáveis pela via 
recursal escolhida. É preciso observar, outrossim, que a simples oposição de 
embargos declaratórios, quando ostentadas alegações razoáveis, não 
caracteriza má-fé, mas apenas a intenção da parte de impugnar decisão 
judicial que lhe traz prejuízo, o que constitui direito constitucionalmente 
assegurado. Demais disso, é patente que o reclamante, maior interessado na 
solução rápida do litígio, não tem interesse no retardamento do feito, não se 
podendo inferir, no caso, aspiração a prejuízo próprio! 

A respeito do tema, já decidiu esta egrégia 2ª Turma, in verbis:  
 

"O equívoco da parte no pertinente ao conceito de omissão ou 
contradição a ensejar embargos declaratórios não pode ser tomado, por 
si só, como má-fé, assim como não pode ter aplicação banalizada a multa 
estabelecida no art. 538 do CPC, porque ela constitui uma exceção, uma 
punição contra o evidente abuso da parte que, por exemplo, limita-se a 
repetir, nos embargos, alegações já feitas; ou não aponta nenhum vício 
na decisão embargada; ou reitera embargos anteriores, em que a matéria 
foi examinada. A boa fé dos litigantes é sempre presumida, até que o 
contrário se comprove ou se torne inequívoco nos autos." (RO 86800-
86.2012.5.21.0006; Rel.ª Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti; j. 
17.09.2014; divulgado no DEJT nº 1572, em 02.10.2014, e 
publicado em 06.10.2014).  

 
Dessa forma, denotado que a insurgência trazida nos embargos 

declaratórios do reclamante foi razoável e pertinente, deve ser excluída a 
multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.026, § 2º, do novo 
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CPC). Do mesmo modo, é incabível a multa por ato atentatório ao exercício 
da jurisdição (art. 14, parágrafo único, do CPC), no percentual fixado de 20% 
sobre o valor corrigido da causa, vez que clara e sabidamente não 
acumulável com aquela estabelecida no art. 538, que tem aplicação específica 
aos embargos declaratórios. 

O reclamante recorrente pede que seja corrigido o erro material 
contido na inicial quanto ao período do contrato de trabalho, indicando o 
lapso correto de 04.02.2011 a 17.06.2014. 

De fato, o período do contrato de trabalho restou incontroverso, pois 
tanto a petição inicial (Id. fe0ae1a, p. 2) quanto a contestação (Id. ec52408, p. 
4) apontam prestação de serviços no período de 04.02.2011 a 17.06.2014, não 
havendo nem mesmo discrepância quanto à época dos contratos de 
aprendizagem e estágio. 

Assim, defere-se o pleito, para declarar a existência da relação 
empregatícia no período entre 04.02.2011 e 17.06.2014. 

Requer também o reclamante recorrente que sejareconhecido o 
acúmulo de funções, alegando que o fato de não possuir subordinados, 
conforme informado em seu depoimento, não implica, necessariamente, a 
ausência de requisitos para a caracterização do acúmulo com as atividades 
de coordenador de atendimento, cargo diverso do originalmente pactuado. 

Sem razão.  
O reclamante recorrente foi originalmente contratado como aprendiz e, 

depois, como estagiário, vindo a ser reconhecido o vínculo empregatício 
nesta Justiça Especializada. Não existe nos autos, relativamente ao ato de 
contratação, prova concreta sobre a delimitação das atividades que o autor 
iria desempenhar, tampouco elemento que comprove o exercício de 
atividades de coordenadoria no curso do contrato, circunstância que 
impossibilita o reconhecimento do perseguido acúmulo de função, impondo 
a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 456 da CLT, que assim 
preconiza:  

"Art. 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas 
anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito 
e suprida por todos os meios permitidos em direito.  
 
Parágrafo único. À falta de prova, ou inexistindo cláusula expressa e tal 
respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer 
serviço compatível com a sua condição pessoal". 
 

Com efeito, a simples alegação obreira de que exercia tarefas inerentes 
à função de coordenador de atendimento não autoriza o reconhecimento do 
acúmulo de funções sem prova cabal acerca da atividade acumulada e da 
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existência do cargo pretendido na empresa, bem como da delimitação das 
atividades deste. 

Dessa forma, mantenho o indeferimento das diferenças salariais e 
reflexos pleiteados em decorrência do alegado acúmulo de funções, devendo 
permanecer inalterada a sentença neste aspecto.  

Além disso, o reclamante recorrente diz serem devidos os reflexos da 
13ª cesta-alimentação, do auxílio-refeição e da cesta-alimentação, por 
constituírem verbas de natureza salarial, face à impossibilidade de haver 
pactuação e modificação da natureza jurídica de qualquer direito referente à 
alimentação, sob pena de ofensa à norma legal (art. 458, CLT). 

É indevido o pleito. 
 Nos autos da RT nº 0000243-34.2014.5.21.0004, da qual fui Relator, 

ficou comprovado que o Banco Santander é inscrito no Programa de 
Alimentação do Trabalhador - PAT, ocorrendo a sua adesão em 26.05.2004. 

O Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT é regulamentado 
pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, sendo instituído como incentivo 
fiscal às empresas que mantiverem serviço próprio de refeições aos 
empregados, distribuírem alimentos ou firmarem convênios com entidades 
fornecedoras de alimentação coletiva. As pessoas jurídicas inscritas no 
referido programa poderão beneficiar-se da dedução prevista na Lei nº 
6.321/76, estabelecendo o art. 6º do citado Decreto que "a parcela paga in 
natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para  
quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento 
tributável do trabalhador". 

No caso dos presentes autos, a situação é contemplada pela Orientação 
Jurisprudencial nº 133 da SDI-1/TST, que assim dispõe, in verbis: 

 
"AJUDA ALIMENTAÇÃO. PAT. NÃO INTEGRAÇÃO. 
 
 A ajuda alimentação fornecida por empresa participante doprograma de 
alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem 
caráter salarial. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito 
legal".  
 

Vê-se, a partir daí, que a parcela em questão, ao ser comprovadamente 
fornecida por empresa participante do PAT, não tem caráter salarial, sendo 
utilizada em função do labor. Portanto, não pode ser incorporada ao salário, 
nem, consequentemente, repercutir sobre os títulos postulados.  

Não bastando o fato de o reclamado recorrido ser inscrito no programa 
em comento, constam dos presentes autos cópias das normas coletivas da 
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categoria, nas quais há a expressa menção de que a verba ora em discussão 
não terá natureza remuneratória (vide, por exemplo, CCT 2011/2012,  
Cláusulas 14ª, 15ª e 16ª - Id. c062017, pp. 6 e 7).  

 Sendo as normas coletivas afloradas por meio daautonomia privada, 
resta evidente que o caráter indenizatório e a natureza não salarial do 
auxílio-alimentação decorreram de tese convencionada neste sentido. 

Acerca da indiscutível natureza jurídica indenizatória daverba 
"alimentação", não é demais trazer a lume o posicionamento do colendo TST, 
através dos seguintes arestos exemplificativos: 

 
AJUDA-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-CESTA - ALIMENTAÇÃO. 
INTEGRAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PREVISÃO EM 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 
Existindo previsão em cláusula de convenção  coletiva de trabalho, em 
que ficou estipulado que as verbas ajuda-alimentação e auxílio-cesta 
alimentação ostentam natureza indenizatória, não há falar em 
integração dessas parcelas ao salário. Recurso de revista não conhecido.  
 
(RR - 806018/2001, 1ª T., Rel. Min. Lélio Bentes Corrêa, DJ  
22/06/2007). 
AJUDA ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 
PREVISÃO  
EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 
O art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, é claro ao consagrar a 
proteção às convenções e acordos coletivos de trabalho. Se o acordo 
celebrado entre o reclamado e o sindicato da categoria do reclamante 
expressamente estipulava a natureza indenizatória da ajuda 
alimentação, deve ele ser prestigiado, por ser fruto de livre negociação 
entre as partes e, bem assim, por não configurar, na hipótese, qualquer 
desrespeito aos princípios mínimos de proteção ao trabalho. Embargos 
não conhecidos. 
(E-RR-368807/1997, SBDI-1, Rel. Min. José Luciano de Castilho 
Pereira, DJ 13/12/2002). 
 

Ademais, ressalte-se que o reclamante recorrente não comprovou o 
recebimento dos títulos em análise em período anterior à inscrição da 
empresa recorrida no PAT, razão por que não há como aplicar ao presente 
caso o entendimento consubstanciado na OJ nº 413 da SDI-1 do c. TST, 
devendo permanecer intacta a sentença no particular. 

O reclamante recorrente afirma também que não recebeu o pagamento 
das parcelas denominadas "abono único" e "Participação nos Lucros e 
Resultados" (parcela fixa e variável), durante todo o período contratual. 

Todavia, o empregado apelante deduz alegação genérica, sem 
fundamento jurídico, tendo em vista que não impugna a motivação adotada 
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na decisão recorrida, no sentido de que a parte autora não comprovou a 
existência de nenhum instrumento negociado que preveja o pagamento das 
verbas pretendidas aos empregados do banco reclamado.  

Pleiteia o reclamante recorrente, ademais, a adoção do adicional de 
50% (cinquenta por cento) sobre as duas primeiras horas suplementares e o 
adicional de 100% (cem por cento) sobre as horas extras subsequentes, por 
efeito dos artigos 59 e 225 da CLT.  

Também não merece prosperar essa pretensão recursal, tendo em vista 
a inexistência de amparo legal, estipulação normativa ou contratual. 
Observe-se que nenhum dos artigos indicados pelo recorrente para embasar 
o seu pedido, seja o art. 59 ou o art. 225 da CLT, determina a aplicação do 
adicional de 100% para as horas suplementares laboradas além da segunda. 

Assim, é indevido o pleito. 
Outrossim, argumenta o autor recorrente que, após o reflexo das horas 

extras sobre o repouso semanal remunerado, advém aumento da média 
remuneratória, o que deve refletir nas férias acrescidas de 1/3, nos décimos 
terceiros salários, nas gratificações semestrais e nas verbas rescisórias. 

Igualmente, é descabido o pedido. O atendimento do pleito, nos 
moldes expostos, daria azo a um novo valor do salário-hora, que refletiria no 
pagamento das horas extras e reflexos, o que, por sua vez, geraria a alegada 
nova média remuneratória pretendida pelo reclamante, gerando uma 
progressão infinita de reflexos sobre reflexos. Esse bis in idem remuneratório 
já foi rechaçado na jurisprudência majoritária do c. TST, cuja SDI-1, acerca 
do tema, editou a Orientação Jurisprudencial nº 394, nos seguintes termos: 

 

394. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - RSR. 
INTEGRAÇÃODAS HORAS EXTRAS. NÃO REPERCUSSÃO NO 
CÁLCULO DAS FÉRIAS, DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO 
AVISO PRÉVIO E DOS DEPÓSITOS DO FGTS. (DEJT divulgado 
em 09, 10 e11.06.2010). 
A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da 
integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no 
cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, 
sob pena de caracterização de "bis in idem". 
 

Pretensão, portanto, que se rejeita.  
 

Em relação aos cálculos que acompanham a sentença, o reclamante 
recorrente afirma primeiramente que a quantidade de horas extras está 
inferior ao montante devido, uma vez que a sentença fixou a jornada das 10h 
às 18h30, portanto, além da 6ª hora trabalhada, temos duas horas e trinta 



299

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

minutos extras por dia e, nos dias de pico, três horas extras; mas, na 
apuração, foram contabilizadas apenas duas horas extras por dia nos dias 
normais e duas horas e trinta minutos nos dias de pico, abatendo, assim, o 
intervalo parcialmente usufruído de 30 minutos, o que está em desacordo 
com o art. 71, § 2º, da CLT e com a Súmula 437 do colendo TST. 

Ora, como o próprio reclamante recorrente afirma, ele usufruía de 30 
minutos para refeição e repouso, intervalo esse que não é computado na 
duração do trabalho, consoante é estipulado no art. 71, § 2º, da CLT. 

Na sentença, foi deferido o pagamento do intervalo intrajornada em 
sua totalidade, ou seja, uma hora, o que vai de encontro ao entendimento 
contido na Súmula nº 437 do colendo TST. Esse intervalo de uma hora está 
contemplado na planilha de cálculos (Id. f448ddb, p. 3), em substituição aos 
trinta minutos usufruídos. Nada a deferir, portanto. 

Alega também o reclamante recorrente que o cálculo da contadoria 
deve ser retificado, em razão da não inclusão dos sábados como dias de 
descanso semanal remunerado. A afirmação do reclamante é equivocada, já 
que na planilha de cálculos é utilizado o divisor 150 (Id. f448ddb, p. 3), como 
determinado na sentença, o que é fruto do reconhecimento do sábado como 
dia de repouso remunerado, em decorrência dos instrumentos coletivos. 

O demandante recorrente requer a dedução dos valores pagos a título 
de contribuições previdenciárias (quota-parte do empregado), sob o 
argumento de que já recolheu as contribuições durante o período contratual, 
como comprovado nos contracheques. O argumento, entretanto, não 
procede,  uma vez que as contribuições previdenciárias já recolhidas no 
curso do contrato de trabalho não incidiram sobre as verbas ora deferidas na 
ação trabalhista.  

Além disso, o autor recorrente refuta a repartição do encargo 
previdenciário, argumentando que, de acordo com o art. 33, § 5º, parte final, 
da Lei nº 8.212/91, o empregador deve ficar diretamente responsável pelo 
valor da contribuição previdenciária que não reteve de modo oportuno e 
regular, devendo também ser retirados os juros da incidência tributária 
sobre os rendimentos pagos no cumprimento da decisão judicial, em 
conformidade com  o inciso I do art. 46 da Lei nº 8.541/92. 

No tocante às contribuições previdenciárias, deve ser mantida a 
condenação da empresa recorrida e a responsabilização de ambas as partes, 
empregado e empregador, pelos recolhimentos das suas respectivas quotas, 
visto que é decorrência direta dos créditos trabalhistas reconhecidos em 
juízo. 

Nesse sentido, impõe-se observar o entendimento consubstanciado na 
OJ n° 363 da SDI-1 do colendo TST, que assim dispõe:  
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"DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. 
CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR EM RAZÃO DO 
INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. 
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO PELO 
PAGAMENTO. ABRANGÊNCIA. 
 
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições social e 
fiscal, resultante de condenação judicial referente a verbas 
remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total da 
condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo 
inadimplemento das verbas remuneratórias não exime a 
responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de 
renda e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua 
quotaparte." 
 

 A teor do disposto na OJ nº 363 da SDI-1 do c. TST, a responsabilidade 
pelo recolhimento das contribuições sociais e fiscais, resultante de 
condenação judicial, é do empregador e incide sobre o total da condenação, 
sendo o empregado responsável pelo pagamento do imposto de renda 
devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre a sua quota-parte.  

A responsabilidade do empregado pela quitação de sua quota-parte, 
relativamente à contribuição fiscal e previdenciária, prevista na citada 
Orientação Jurisprudencial, abrange o débito em sua integralidade, inclusive 
juros e multa eventualmente devidos em face do atraso no recolhimento, 
ônus que, por falta de amparo legal, não pode ser imputado ao empregador. 
Assim, ainda que não tenha sido o reclamante recorrente quem tenha dado 
causa ao atraso no pagamento das contribuições previdenciárias e fiscais, 
será dele a obrigação quanto ao pagamento integral de sua quota-parte, 
inclusive com o cômputo dos juros e multa eventualmente devidos. 

Nesse sentido, merece transcrição o seguinte julgado proferido pelo c. 
TST:  

 

"CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - ENCARGOS 
LEGAIS - JUROS DE MORA,  CORREÇÃO MONETÁRIA E 
MULTAS.  
A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas 
trabalhistas não exime a responsabilidade do empregado pelo 
pagamento da sua quota-parte na contribuição previdenciária, 
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nem dos encargos legais alusivos a juros de mora, correção 
monetária e multas. Incidem a Súmula nº 368, II e III, do TST e 
a Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-1, todas do TST. 
Recurso de revista conhecido e provido."  
(RR - 58800-84.2009.5.21.0005; Data de Julgamento - 
29/04/2014; Relator Ministro - Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho; 7ª Turma, Data de Publicação - DEJT 
05/05/2014). 

Dessa forma, mantenho a responsabilização do reclamante, ora 
recorrente, no pagamento integral da sua quota-parte das contribuições 
previdenciárias, inclusive com o cômputo dos juros e multa eventualmente 
devidos. O reclamante recorrente pleiteia a mudança do índice de correção 
monetária, haja vista o novo entendimento do colendo TST, segundo o qual 
o índice de correção monetária a ser aplicado nos créditos das ações 
trabalhistas deve ser o IPCA-E, a partir de 30.06.2009. 

Não tem cabimento a pretensão, posto que o reclamante recorrente 
olvidou que o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar nos 
autos da Reclamação n° 22.012, ajuizada pela Federação Nacional dos 
Bancos, suspendeu a decisão do colendo TST quanto à aplicação do IPCA-E 
como parâmetro de atualização monetária a partir de 30.06.2009, como se vê 
nos seguintes excertos jurisprudenciais da Corte Superior: 

 

RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. CORREÇÃO 
MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE 
APLICÁVEL. 
 
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nos 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, 
reconheceu a inconstitucionalidade da regra inserida no art. 100 
da CF, por força da Emenda Constitucional n° 62, 
especificamente do seu § 12, no concernente à expressão "índice 
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" nele 
abrigada. 2. Esta Corte Superior, em sua composição plenária, 
nos autos do processo n° TST - ArgInc - 479 - 
60.2011.5.04.0231, analisou a constitucionalidade da diretriz 
insculpida no caput do art. 39 da Lei n° 8.177/91, na parte em 
que determina a utilização da variação acumulada da TRD para 
fins de atualização monetária, à luz da interpretação dada pelo 
Supremo Tribunal Federal, consoante suso mencionado. Na 
ocasião, declarou-se a inconstitucionalidade, por arrastamento, 
da expressão "equivalentes à TRD", contida no caput do art. 39 
da Lei n° 8.177/91; adotou-se a técnica da interpretação 
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conforme a Constituição para manter o direito à atualização 
monetária dos créditos trabalhistas mediante a incidência do 
índice que reflita a variação plena da inflação; definiu-se a 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E) como fator de atualização a ser utilizado na tabela de 
atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do 
Trabalho; e determinou-se a modulação dos efeitos para que, nos 
processos em curso, incidisse a aplicação do IPCA-E como 
parâmetro de atualização monetária a partir de 30 de junho de 
2009. 3. Entretanto, posteriormente à decisão plenária desta 
Corte Superior trabalhista, o Supremo Tribunal Federal, em 
14/10/2015, por meio de decisão monocrática da lavra do 
Ministro Dias Toffoli, nos autos da Reclamação n° 22.012, 
ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos, deferiu liminar 
para suspender os efeitos da decisão proferida por esta Corte na 
Arguição de Inconstitucionalidade n° TST-ArgInc-479-
60.2011.5.04.0231, bem como da tabela única editada pelo 
Conselho Superior  da Justiça do Trabalho. Segundo a referida 
liminar, a decisão do TST extrapolou o entendimento do STF nos 
julgamentos das ADINs supramencionadas, correlatas à 
sistemática de pagamentos de precatórios introduzida pela 
Emenda Constitucional n° 62/2009, pois a posição adotada por 
esta Corte Superior usurpou a competência do Supremo para 
decidir, como última instância, controvérsia com fundamento na 
Constituição Federal, mormente porque o art. 39 da Lei n° 
8.177/91 não fora apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade, nem 
submetido à sistemática da repercussão geral. 4. Logo, tem-se 
que o art. 39 da Lei n° 8.177/91 permanece em plena vigência, 
razão pela qual deve ser mantida a Taxa Referencial como índice 
de atualização dos créditos trabalhistas. 
Recurso de revista conhecido e provido. 
 (Processo: RR - 96500-47.2009.5.04.0012 Data de 
Julgamento: 30/11/2016, Relatora Ministra: Dora Maria da 
Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/12/2016).  
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS 
TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. 
 
Ante o reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do 
art. 100, § 12, da Constituição da República no que tange à 
expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança", nos autos das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, o 
Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do processo n° TST-
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ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, declarou inconstitucional a 
expressão "equivalentes à TRD", prevista no art.39, caput, da 
Lei n° 8.177/91 e definiu a variação do IPCA-E como fator de 
atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos 
débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Todavia, o STF 
deferiu liminar para suspender os efeitos desta decisão, bem como 
da tabela única editada pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, por entender que o art. 39 da Lei nº 8.177/91não fora 
apreciado pelo STF em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, razão pela qual o referido dispositivo 
permanece em plena vigência, impondo-se a manutenção da TR 
como índice de atualização dos créditos trabalhistas. Julgados. 
Recurso de revista não conhecido . 
(Processo: RR - 4-20.2014.5.12.0056 Data de Julgamento: 
30/11/2016, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, 
8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/12/2016). 

O reclamante recorrente pugna também pelo deferimento de 
honorários advocatícios, aduzindo que o advogado é imprescindível à 
efetivação da prestação jurisdicional.  

Na Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios são limitados à 
hipótese da assistência gratuita ao obreiro necessitado, nos termos dos arts. 
14 e 16 da Lei nº 5.584/70 e conforme a jurisprudência já pacificada do c. TST 
(Súmulas nº 219 e nº 329). 

In casu, não estando a parte autora assistida por qualquer sindicato, 
quiçá o da sua categoria profissional, a teor do que dispõem as Súmulas 219 
e 329 do colendo TST, não há como ser acolhida a sua pretensão ao 
deferimento de honorários advocatícios. 

Por fim, o reclamante recorrente sustenta que a atualização monetária 
deve ser feita segundo o percentual devido no próprio mês da prestação dos 
serviços, por não ser justo que a atualização ocorra no mês seguinte ao 
vencido, já que o reclamado recorrido pagava a remuneração dentro do mês 
correspondente. 

O pleito vai de encontro ao entendimento contido na Súmula nº 381 do 
c. TST, que determina o índice de correção monetária do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços, a partir do dia 1º, o que foi observado na planilha 
de cálculos. 

Recurso ordinário conhecido e provido parcialmente.  
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3. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, conheço dos recursos ordinários e, no mérito, dou 

provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado, para excluir da 
condenação a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de 
fazer consistente no registro do contrato de trabalho na CTPS do reclamante; 
e dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante, para excluir a 
incidência da multa decorrente de embargos de declaração procrastinatórios 
(art. 538 do CPC/1973) e da multa por ato atentatório ao exercício da 
jurisdição (art. 14, parágrafo único, do CPC/1973), bem como para estipular a 
duração do vínculo empregatício no período compreendido entre 04.02.2011 
e 17.06.2014. Novo quantum a ser apurado em liquidação. Arbitro à 
condenação acrescida (decorrente do novo período contratual) o montante 
de R$ 5.000,00 e custas processuais correspondentes a R$ 100,00, para efeitos 
processuais, a cargo do reclamado. É como voto. 

 

Acórdão 

Isto posto, em Sessão Extraordinária realizada nesta data, sob a 
Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Ronaldo 
Medeiros de Souza, com a presença do(a) (s) Excelentíssimo(a)(s) 
Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s) Federal(is) Eridson João Fernandes 
Medeiros (Relator), Carlos Newton Pinto e da Juíza Convocada Elizabeth 
Florentino Gabriel de Almeida, e do(a) Representante da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a). Xisto Tiago de Medeiros Neto, 
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e o(a)(s) 
Juíz(a)(es) Convocado(a)(s) da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conhecer dos 
recursos ordinários. Mérito: por unanimidade, dar provimento parcial ao 
recurso ordinário do reclamado, para excluir da condenação a imposição de 
multa pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente no registro do 
contrato de trabalho na CTPS do reclamante. Por unanimidade, dar 
provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante, para excluir a 
incidência da multa decorrente de embargos de declaração procrastinatórios 
(art. 538 do CPC/1973) e da multa por ato atentatório ao exercício da 
jurisdição (art. 14, parágrafo único, do CPC/1973), bem como para estipular a 
duração do vínculo empregatício no período compreendido entre 04.02.2011 
e 17.06.2014. Novo quantum a ser apurado em liquidação. Arbitro à 
condenação acrescida (decorrente do novo período contratual) o montante 
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de R$ 5.000,00 e custas processuais correspondentes a R$ 100,00, para efeitos 
processuais, a cargo do reclamado. 

Obs.: Ausente, justificadamente, a Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, em razão 
de convocação para o Egrégio TST através do Ato GVP/TST nº 01/2016. 
Convocada a Excelentíssima Senhora Juíza Elizabeth Florentino Gabriel de 
Almeida, consoante ATO TRT/GP nº 077/16. 

Natal, 16 de maio de 2017. 
 

 

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS 
Desembargador Relator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





307

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

Recurso Ordinário n.º 0000979-67.2016.5.21.0041 
Desembargador Relator: JOSÉ RÊGO JÚNIOR 
Recorrente: TRANSLOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. 
Advogado: KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 
Recorrido: UNIÃO (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE TRABALHO E 
EMPREGO DO RN) 
Procuradora: LÍVIA XIMENES MOURÃO CARVALHO 
Origem: 11ª VARA DO TRABALHO DE NATAL 
 

EMENTA: 
APRENDIZES . CONTRATAÇÃO 
OBRIGATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. 
MOTORISTAS E AJUDANTES. FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. 

Nos termos do artigo 429 da CLT devem as 
empresas contratar aprendizes na proporção de 5% a 
15% da quantidade de empregados "cujas funções 
demandem formação profissional". A função de 
motorista de caminhão demanda efetiva formação 
profissional, exigindo habilitação específica nos 
moldes do Código Brasileiro de Trânsito - CBT, de 
modo que cabível o cômputo desses empregados na 
base de cálculo da cota obrigatória de aprendizes, 
não havendo que se falar em incompatibilidade da 
atividade com a condição pessoal dos aprendizes, 
haja vista que a CLT autoriza a contratação de 
aprendiz com até 24 anos de idade, não se 
justificando a pretendida exclusão. O mesmo 
raciocínio não se aplica aos ajudantes de motorista, 
pois esta função não demanda qualquer formação 
profissional, não se incluindo - portanto - na previsão 
expressa do artigo 429 da CLT, merecendo reforma a 
decisão que manteve seu computo da base de cálculo 
da cota legal obrigatória. 
Recurso Ordinário conhecido e parcialmente 

provido. 
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I - RELATÓRIO 
Vistos, etc. Trata-se de Recurso Ordinário interposto por 
TRANSLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. em face da decisão 

proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Natal, que resolveu julgar 
improcedente a Ação Declaratória ajuizada em desfavor da UNIÃO 
(Superintendência Regional de Trabalho e Emprego do RN) buscando a 
exclusão dos empregados motoristas de caminhão e seus ajudantes da cota 
de aprendizagem prevista no artigo 429 da CLT. 

Nas razões do recurso (Id. 7fc9115), a autora impugna a sentença, 
sustentando que a atividade de motorista de caminhão é incompatível com a 
condição do aprendiz, pois exigiria habilitação específica vedada aos 
menores de 18 anos, além de se desenvolver sob condições prejudiciais ao 
seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, não podendo essa atividade 
ser considerada no número total de empregados para efeito de cálculo da 
cota de aprendizagem prevista no artigo 429 da CLT e na Lei n.º 10.097/2000 
e Decreto n.º 5.598/2005. Afirma que a atividade de motorista de caminhão 
exige também cumprimento de estágio profissional de 12 meses, tornando-se 
então motorista profissional segundo o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, 
circunstância que inviabilizaria, por outro lado, sua contratação como 
aprendiz. Tece considerações sustentando a incompatibilidade entre as 
atividades do motorista de caminhão e do ajudante de motorista e a 
condição pessoal dos aprendizes, concluindo se fazer necessária a exclusão 
destes empregados da base de cálculo da quota de aprendizagem. Alega, 
ainda, contar com 136 empregados, sendo 122 motoristas e ajudantes e 24 
empregados no setor administrativo, o que exigiria a contratação de apenas 
1,2 aprendizes (5% dos empregados administrativos), restando atendida a 
obrigação legal, pois haveria na empresa dois menores aprendizes. 

Por fim, postula sucessivamente a redução proporcional do percentual 
legal, minorando-o para 1,5% dos empregados. Ao final, requer o 
provimento do recurso, para se reformar a sentença e deferir os pleitos 
deduzidos na inicial, na forma das razões expendidas. 

Contrarrazões sob Id. 0e93364, sustentando a legalidade do Auto de 
Infração lavrado pela SRT/RN e a regularidade do cômputo  dos 
trabalhadores na cota de aprendizes, pretendendo, em suma, a manutenção 
da sentença. Mediante Parecer sob Id. 075c377 o Ministério Público do 
Trabalho conclui ser computável na base de cálculo também os empregados 
motoristas de caminhão e ajudantes de motoristas, opinando pelo 
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. 
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II - FUNDAMENTAÇÃO 
1. Admissibilidade 

Ciente da publicação da sentença em 19/09/2016 (Id. 8dd3ee1), a autora 
apresentou seu recurso em 04/10/2016, dentro do prazo legal. Representação 
regular (Id. 618c833). Custas recolhidas (Id. 2900d1c). Depósito recursal 
inexigível. Conheço do Recurso Ordinário. Contrarrazões tempestivas e com 
representação regular. Recebo-as. 

2 - Mérito 
Insurge-se a autora sustentando que a atividade de motorista de 

caminhão é incompatível com a condição pessoal do aprendiz, não podendo 
ser considerada no número total de empregados para efeito de cálculo da 
cota de aprendizagem prevista no artigo 429 da CLT e na Lei n.º 10.097/2000, 
aduzindo contar com 24 empregados no setor administrativo, restando 
atendida a obrigação legal, pois contratados dois menores aprendizes. 

Vejamos. 
A insurgência se refere à improcedência da Ação Declaratória ajuizada 

em face da União buscando excluir os empregados motoristas de caminhão e 
seus ajudantes da base de cálculo da contratação obrigatória de aprendizes, 
aspecto que fora objeto de notificação inicial pelo órgão de fiscalização do 
trabalho. Conquanto a matéria trazida pela autora não seja - a rigor - típica 
do manejo de Ação Declaratória, pois não se trata de declarar a simples 
existência ou inexistência de relação jurídica, pretendendo a parte autora, na 
verdade, a condenação da Fiscalização do Trabalho em obrigação de não-
fazer, entendo que a demanda está apta à apreciação por esta Corte revisora, 
pois regularmente procedida a instrução processual, tendo o Juízo "a quo" 
declarado inexistir qualquer inviabilidade no cumprimento da lei de 
regência ou mesmo justificativa para redução do percentual fixado na CLT. 

Com efeito, nos termos do artigo 429 da CLT e do Decreto n.º 
5.598/2005, dispositivos que regulam a matéria, a obrigação imposta à 
empresa se refere à contratação e matrícula em cursos profissionalizantes do 
percentual de aprendizes apurado com base no número de empregados 
"cujas funções demandem formação profissional", inexistindo previsão expressa 
de vinculação entre a atividade do aprendiz e aquelas atividades que 
demandam formação profissional. A redação do dispositivo consolidado é 
inequívoca nesse sentido: 

 

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são 
obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente 
a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, 
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dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas 
funções demandem formação profissional. (NR)  
 
a) revogada; 
 
b) revogada. 
 
§ 1o-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o 
empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por 
objetivo a educação profissional. (AC)  
 
§ 1o As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que 
trata o caput, darão lugar à admissão de um aprendiz. (NR)"  

 

Em outras palavras, a legislação não impõe a atuação dos aprendizes 
nas mesmas funções exercidas pelos empregados considerados na base de 
cálculo, bastando que o jovem aprendiz esteja matriculado em programa de 
formação técnico-profissional, restando irrelevante a alegada 
incompatibilidade entre a atividade dos motoristas de caminhão e dos 
ajudantes de motorista e a condição pessoal dos aprendizes. Assim, não se 
confundem o critério de cálculo da cota obrigatória e a atividade prática dos 
aprendizes na empresa, pelo que não se vislumbra incompatibilidade entre a 
exigência legal e a atividade preponderante da empresa, para fins específicos 
de determinação da cota de aprendizes a serem contratados. 

Note-se que o artigo 431 da CLT autoriza a contratação do aprendiz 
por intermédio de entidade sem fins lucrativos dedicada à assistência à 
adolescência e à formação profissional, por meio de contrato celebrado entre 
a empresa e a instituição, o que confirma a distinção entre as atividades 
empresariais e a prática dos aprendizes, esvaziando a tese da inviabilidade 
de se computar os caminhoneiros na cota de aprendizes.  

Nesse sentido veja-se a regulamentação trazida no Decreto n.º 
5.598/2005: 

 
"Art. 15. A contratação do aprendiz deverá ser efetivada 
diretamente pelo estabelecimento que se obrigue ao 
cumprimento da cota de aprendizagem ou, supletivamente, pelas 
entidades sem fins lucrativos mencionadas no inciso III do art. 8º 
deste Decreto. § 1º Na hipótese de contratação de aprendiz 
diretamente pelo estabelecimento que se obrigue ao 
cumprimento da cota de aprendizagem, este assumirá a condição 
de empregador, devendo inscrever o aprendiz em programa de 
aprendizagem a ser ministrado pelas entidades indicadas no art. 
8º deste Decreto. § 2º A contratação de aprendiz por intermédio 
de entidade sem fins lucrativos, para efeito de cumprimento da 
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obrigação estabelecida no caput do art. 9o, somente deverá ser 
formalizada após a celebração de contrato entre o 
estabelecimento e a entidade sem fins lucrativos, no qual, dentre 
outras obrigações recíprocas, se estabelecerá as seguintes: 
I - a entidade sem fins lucrativos, simultaneamente ao 
desenvolvimento do programa de aprendizagem, assume a 
condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, 
assinando a Carteira de Trabalho e Previdência Social do 
aprendiz e anotando, no espaço destinado às anotações gerais, a 
informação de que o específico contrato de trabalho decorre de 
contrato firmado com determinado estabelecimento para efeito 
do cumprimento de sua cota de aprendizagem; e II - o 
estabelecimento assume a obrigação de proporcionar ao aprendiz 
a experiência prática da formação técnico-profissional metódica a 
que este será submetido."  
 

Ademais, cabe lembrar que o contrato de aprendizagem abrange 
aprendizes com até 24 anos de idade, de modo que até mesmo para o 
aperfeiçoamento do ofício de motorista de caminhão poderá o jovem 
aprendiz a partir de 21 anos atuar no estabelecimento, caso seja esta a opção 
da empresa obrigada a contratar aprendizes. Nesse passo, a argumentação 
trazida pela TRANSLOG não se mostra suficiente para se deixar de 
computar os empregados motoristas na base de cálculo dos aprendizes, pois 
a tese se funda na incompatibilidade da atividade preponderante da 
empresa com as atribuições dos aprendizes, aspecto que se reputa superado.  

Postas estas considerações, observa-se que a função de motorista de 
caminhão demanda efetiva formação profissional, exigindo habilitação 
específica nos moldes do Código Brasileiro de Trânsito - CBT, como 
argumentado pela própria recorrente, o que está corroborado na 
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (Ocupação 7825-10), que 
considera expressamente a atividade para fins de cálculo do número de 
aprendizes a serem contratados pelas empresas. Anote-se que embora a 
atividade do motorista de caminhão exija habilitação específica, esta não 
corresponde à habilitação profissional de nível técnico ou superior, que 
compreende a profissão regulamentada que exige graduação acadêmica, não 
se incluindo, portanto, na exceção prevista no artigo 10, §1º, do Decreto n.º 
5.598/2005. 

Por fim, acrescente-se aqui a existência do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, instituição criada 

por lei para atuar na formação e qualificação de profissionais para o 
mercado, por onde se constata a necessidade de formação profissional destes 
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trabalhadores e, por consequência, sua inclusão na previsão do artigo 429 da 
CLT. 

Sob este aspecto não merece acolhida o recurso. Contudo, o mesmo 
raciocínio não se aplica quanto aos empregados "ajudante de motorista", 
pois esta atividade não necessita, "data venia", de formação profissional, 
uma vez que lhes compete prestar auxilio ao motorista durante o trajeto da 
entrega, fazendo descarga e entrega de mercadorias, auxiliando na 
orientação de manobras e tarefas semelhantes, que não requerem qualquer 
qualificação especial. Nesse sentido, consta na CBO (Ocupação 7832-25) que 
nenhum curso de qualificação é exigido para o labor dos ajudantes de 
motorista, exceto quando se trata de ajudante em capatazia portuária, 
quando é exigido curso básico de 200 horas. 

Registre-se que embora a CBO estabeleça singelamente que esta 
ocupação demanda "formação profissional para efeitos do cálculo do número de 
aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT", reputa-se tal previsão insuficiente 
para sua inclusão, haja vista inexistir na descrição da ocupação qualquer 
amparo jurídico para tal obrigatoriedade. Não se pode olvidar, ainda, que a 
própria Classificação Brasileira de Ocupação - CBO possui natureza 
administrativa, com caráter informativo e orientador, não se destinando a 
regular efetivamente as relações de trabalho. 

Portanto, nesse ponto merece acolhida as alegações da recorrente, 
devendo ser reformada a decisão recorrida, para se afastar da base de 
cálculo da cota de aprendizes os empregados ajudantes de motoristas  
caminhoneiros. Incabível se falar em redução proporcional da cota de 
aprendizes , tendo em vista a expressa previsão legal determinando o 
percentual variável de 5% a 15% dos trabalhadores (artigo 429 da CLT), 
sequer havendo nos autos imposição de determinado percentual pelo órgão 
da Fiscalização do Trabalho. 

Diante deste quadro, merece parcial provimento o recurso, para se 
reconhecer a inaptidão dos trabalhadores ajudantes de motorista para 
compor a base de cálculo da cota de aprendizes, determinando-se a 
abstenção do órgão fiscalizador quanto ao cômputo destes trabalhadores, em 
eventual apuração de infração ao artigo 429 da CLT. 

Recurso parcialmente provido.  
Inversão das custas processuais, agora pela UNIÃO, no importe de R$ 

20,00, porém isentadas na forma legal. 
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III - CONCLUSÃO 
Ante o exposto, conheço do Recurso Ordinário e, no mérito, dou-lhe 

parcial provimento, para reconhecer a inaptidão dos trabalhadores ajudantes 
de motorista para compor a base de cálculo da cota de aprendizes, 
determinando-se a abstenção do órgão fiscalizador quanto ao cômputo 
destes trabalhadores, em eventual apuração de infração ao artigo 429 da 
CLT. Inversão das custas processuais, agora pela UNIÃO, no importe de R$ 
20,00, porém isentadas na forma legal.  

 

 

Acórdão 
 

Isto posto, em sessão ordinária realizada nesta data, sob a Presidência 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Rêgo Júnior, com a presença 
dos Excelentíssimos Senhores Desembargador Ricardo Luís Espíndola 
Borges e Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti e do(a) Representante da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo 

Almeida Andrade, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores e Juíza Convocada da Primeira Turma de Julgamento do 
Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por 
unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por unanimidade, dar 
provimento parcial ao recurso ordinário, para reconhecer a inaptidão dos 
trabalhadores ajudantes de motorista para compor a base de cálculo da cota 
de < aprendizes, determinando-se a abstenção do órgão fiscalizador quanto 
ao cômputo destes trabalhadores, em eventual apuração de infração ao 
artigo 429 da CLT. Inversão das custas processuais, agora pela UNIÃO, no 
importe de R$ 20,00, porém isentadas na forma legal. 

Obs.: O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente votou no 
presente processo para compor o "quorum". Ausentes, justificadamente, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Barbosa  

Filho e Joseane Dantas dos Santos, por se encontrarem em gozo de 
férias regulamentares. Convocada a Excelentíssima Senhora Juíza Isaura 
Maria Barbalho Simonetti, conforme Resolução Administrativa nº 025/2017. 

Natal, 19 de setembro de 2017. 
 

 
JOSÉ RÊGO JÚNIOR 

Relator 
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Processo nº 0000739-19.2017.5.21.0017 
Juíza Prolatora: RACHEL VILAR DE OLIVEIRA VILLARIM 
Reclamante: JOANA D'ARC DE ALMEIDA SANTOS  
Reclamado: CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÇAO DE MÃO DE 
OBRA 
Origem: VARA DO TRABALHO DE CAICÓ -RN 

 

Aos 31 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 12:50 horas, 
estando aberta a audiência na Vara do Trabalho de Caicó - RN, situada na 
Av. Dom José Adelino Dantas, s/n, Cidade Judiciária, Bairro Maynard, com a 
presença da MM Juíza Titular, DRA. RACHEL VILAR DE OLIVEIRA 
VILLARIM, foram apregoados os litigantes,  JOANA D'ARC DE ALMEIDA 
SANTOS reclamante e CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÇAO DE 
MÃO DE OBRA reclamada. 
Ausentes as partes. 
Instalada a audiência e relatado o processo, o Juízo proferiu a decisão: 
Vistos, etc. 

JOANA D'ARC DE ALMEIDA SANTOS, qualificada nos autos, 
ajuizou reclamação trabalhista em face da CRIART SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÇAO DE MÃO DE OBRA, igualmente qualificada nos 
autos.  Requer os benefícios da justiça gratuita. A reclamada trabalha como 
terceirizada junto à UFRN. A reclamante foi admitida em 02.01.17. Era 
Encarregada Operacional, e desempenhava suas funções junto à 
UFRN/CERES de Caicó/RN, nas dependências da Estação Climatológica do 
Seridó, sendo responsável pelo agendamento das visitas externas à referida 
unidade de pesquisa. Sua jornada de trabalho era de segunda a sexta-feira, 
das 07h às 11h30 da manhã, com 01h30 de intervalo para almoço, e das 13h 
às 17h30 da tarde, tendo sido sua última remuneração no mês de junho de 
2017 no importe de R$ 1.448,85 (hum mil, quatrocentos e quarenta e oito 
reais e oitenta e cinco centavos). A reclamante foi negligente na realização de 
um agendamento, tendo sido instaurado processo administrativo contra seu 
companheiro, que era servidor efetivo, resultando em sua aposentadoria. Foi 
vítima de assédio. Desenvolveu problemas psicológicos pelo sentimento de 
culpa que lhe foi atribuído pela instituição. Em face do não agendamento da 
visita. Passou a tratar-se com psiquiatra e psicólogo, tendo sido 
diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo. Apresentou 
atestados médicos. Foi ameaçada de demissão. A reclamante protocolou seu 
último atestado médico para afastamento de 15 dias em 10 de agosto de 
2017, razão pela qual, a reclamada cancelou o aviso prévio emitido em 19 de 
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julho de 2017 e emitiu novo aviso prévio em 1º de setembro de 2017, 
entretanto, a autora não realizou o exame demissional nem fora 
encaminhada à Previdência Social como determinação a legislação aplicada 
ao caso. Foi demitida sem realizar o exame demissional. Não foi 
encaminhada à Previdência Social, nem reintegrada às suas funções. Não 
poderia ter sido demitida diante da patologia adquirida em razão das 
atividades laborativas. O contrato se deu entre 02.01.17 e 01.09.17. Não 
houve a homologação da rescisão contratual. Entende fazer jus à 
indenização por danos morais. Seria credora ainda de  indenização por 
danos materiais, a título de pensão mensal, em face da perda efetiva  da 
capacidade laboral da reclamante. A reclamada demitiu o reclamante por 
justa causa em 08 de Julho de 2016. No entanto, a reclamada não homologou 
a rescisão contratual nem fez as devidas anotações na CTPS do autor, já que 
este se dirigiu até o escritório da reclamada para entregar sua Carteira de 
Trabalho e solicitou um recibo de entrega, o que de pronto foi negado, razão 
pela qual o reclamante ainda não a entregou. Entende ainda fazer jus a  
férias integrais e proporcionais, a título de indenização, referente ao período 
contratual e estabilizatório (incluso o aviso prévio), bem como ao 13o Salário 
integral e proporcional e ao aviso prévio, à multa do artigo 477 DA clt, ao 
seguro desemprego, à multa do artigo 523, parágrafo 1o do CPC, à multa do 
artigo 467 da CLT e a honorários advocatícios. Requereu em tutela de 
urgência que seja determinado à empresa reclamada que se abstenha de 
realizar a demissão da reclamante, bem como a baixa da CTPS e a 
homologação do referido ato e, sucessivamente, promova a sua reintegração 
e, posteriormente encaminhe-a à Previdência Social para que sejam tomadas 
as medidas cabíveis. Busca a baixa na ctps. Deu à causa o valor de R$ 
100.000,00. Juntou procuração e documentos. 
A Criart apresenta contestação. A reclamante foi admitida em 02/01/2017, 
para exercer o cargo de encarregado operacional, tendo como remuneração 
mensal o valor de R$ 1.448,85. A  reclamante labora de segunda a sexta 08hrs 
às 12hrs e de 13hrs às 17hrs. Ocorre que quando de sua contratação a 
Reclamante omitiu da empresa que possuía vinculo com servidor da UFRN. 
Ocorre que após certo período a empresa foi cientificada da existência de 
vinculo entre sua funcionária e servidor da UFRN, conforme a mesma 
confirma em sua inicial e documentos anexados. Diante de tal irregularidade 
a empresa cientificou a Reclamante de sua demissão, devendo para tanto a 
mesma cumprir aviso prévio trabalhado. Tal aviso foi dado em 19/07/2017, 
porém em 10/08/2017 a Reclamada apresentou atestado de 15 dias, tendo a 
empresa de pronto acatado e suspendido o aviso em curso. Após seu retorno 
a Reclamante novamente foi cientificada de sua demissão, tendo como data 



319

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

de início o aviso em 01/09/2017. A Reclamante continuou a laborar e apenas 
em 25/09/2017, apresentou novo atestado médico, dessa vez com 
afastamento de 07(sete) dias com o mesmo CID do atestado anterior a 
empresa encaminhou a Reclamante ao INSS. Para ratificar as informações 
pontuadas a Reclamada apresenta requerimento de Benefício junto ao INSS 
e os atestados apresentados a empresa. Em momento algum houve a 
demissão da Reclamante, estando seu contrato ativo, apenas aguardando 
retorno da Reclamante a empresa para cientificar do resultado da perícia que 
foi marcada para o dia 16/10/2017, aguardando o resultado para as devidas 
providencias. Não houve a demissão da reclamante. Indevida a reintegração, 
bem como a indenização por danos morais e materiais. Pede a 
improcedência da ação e a condenação da reclamante em litigância de má-fé. 

Na audiência marcada para o dia 24.10.17, presentes as partes, 
acompanhadas de seus advogados.  

Em virtude de pedidos relacionados à doença ocupacional, foi 
determinada a realização de prova pericial. 

A expert apresentou o laudo pericial. 
Em 13.12.2017, em audiência de instrução, a reclamante não 

compareceu à audiência. 
Encerrada a instrução processual. 
Razões finais reiterativas pela reclamada. 
Conciliação final impossibilitada. 
É o relatório. 

 
1 FUNDAMENTAÇÃO 

1.1 Da confissão ficta. Dos pleitos. 

A reclamante deveria ter comparecido à audiência para prestar 
depoimento pessoal e produzir as provas que entendesse necessárias. Diante 
de sua ausência, aplico-lhe a pena de confissão ficta, na forma do artigo 844 
da CLT e da Súmula 74 do TST. 

Diante disso, considero não provados os fatos narrados na petição 
inicial. Tenho como verdadeira a tese da reclamada. O contrato de trabalho 
se deu entre 02/01/2017 e 16/10/2017, autorizando a rescisão do contrato de 
trabalho sem justa causa.  

Quanto à doença psiquiátrica assseverada pela autora, temos que a 
legislação pátria considera que doenças adquiridas pelo labor são 
consideradas como acidente de trabalho. Apesar de conceitos diferentes, no 
plano jurídico, o acidente de trabalho e a enfermidade se equivalem. 
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O artigo 20 da Lei 8.113/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências, assim estabelece: 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, 
as seguintes entidades mórbidas: 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante 
da relação mencionada no inciso I. 
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: 
a doença degenerativa; 
a inerente a grupo etário; 
a que não produza incapacidade laborativa; 
a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região 
em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante 
de exposição ou contato direto determinado pela natureza do 
trabalho. (grifos acrescidos). 
 
 

No tocante aos pedidos de salários e de verbas rescisórias oriundos do 
período de estabilidade aduzido na inicial, é imperioso assinalar que a 
interpretação conjugada dos arts. 60, §3º e 118, ambos da Lei 8.213/91, e da 
súmula 378, I e II do TST revela que se constituem como requisitos 
necessários para o reconhecimento da estabilidade acidentária:  

 
a) ter ocorrido um acidente de trabalho ou doença a ele 
equiparado;  
b) a existência de afastamento superior a 15 dias e a conseqüente 
percepção do auxílio-doença acidentário;  
c) Obtenção de alta médica pelo obreiro. 

 
Passada essa exposição da legislação sobre o tema, vejamos as considerações 
feita pela expert.  

A doença ocupacional não foi provada. O laudo pericial concluiu que a 
reclamante não possui doença psiquiátrica (ID. 1e3dfe7). Não foi infirmado 
por qualquer meio de prova, considerando perfeito e acabado e acolhendo, 
este Juízo, suas conclusões. 

Em síntese, o laudo pericial destinado a apurar a doença alegada em 
anamnese específica revelou-se inconteste quanto à inexistência de nexo de 
causalidade e de concausalidade entre o labor desempenhado e a doença 
afirmada pelo demandante. 
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Registre-se, ademais, que a impugnação apresentada pela reclamante 
em relação ao laudo revela-se desamparada de elementos técnicos capazes 
de desconstituir a validade da conclusão da perita. É que, enquanto matéria 
de ordem médica, a análise sobre qualquer doença e sua suposta relação 
com o trabalho demanda análise por médico habilitado, de modo que 
qualquer refutação à perícia incumbe a profissional da área, o que não se 
observa nos autos, já que a impugnação se deu por fundamentos levantados 
por advogado, sem qualquer orientação de assistente técnico habilitado, não 
emergindo, portanto, dos argumentos que embasaram a irresignação ao teor 
do laudo pericial qualquer pertinência técnica capaz de refutar a robustez e 
consistência da análise pericial. 

Ora, conforme acima já analisado, a doença da reclamante não 
apresenta qualquer vinculação com o trabalho desempenhado, não se 
constituindo, portanto, como doença ocupacional. Dessa forma, com 
espeque nos arts. 60, §3º e 118, ambos da Lei 8.213/91, e na súmula 378, I e II 
do TST, não se evidenciam configurados os requisitos necessários para a 
estabilidade provisória aduzida face a ausência de relação de causalidade 
entre a patologia da autora e o exercício do labor em favor da reclamada, daí 
porque este Juízo não reconhece a estabilidade provisória decorrente de 
doença ocupacional, o que impõe a improcedência do pedido de 
reintegração e das indenizações e pedidos concernentes ao pedido de 
garantia de emprego vindicada. 

Em face do não reconhecimento da doença ocupacional alegada, 
improcedem os pleitos de estabilidade, indenização por danos morais e 
materiais. 

Corrobora este entendimento o comportamento negligente da 
reclamante, que não veio a Juízo produzir suas provas orais, tendo-lhe sendo 
aplicada a confissão ficta. 

Extrai-se do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa a definição para 
o vocábulo discriminação, dentre outras acepções, como sendo “tratamento 
pior ou injusto dado a alguém por causa de características pessoais; 
intolerância, preconceito” (Márcia Maria Vasconcelos Ângelo, A 
DISCRIMINAÇÃO NO CONTRATO DE TRABALHO. Monografia do 
Curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, 
2009). 

Na acepção jurídica do termo, Maurício Godinho Delgado (2008, pg. 
774) leciona que discriminação é “a conduta pela qual se nega a pessoa, em 
face de critério injustamente desqualificante, tratamento compatível com o 
padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada.”  
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A Convenção nº 111 da OIT – Organização Internacional do Trabalho 
traz em seu art. 1º, rol não taxativo do que considera discriminação, verbis: 

 
“1. Para os fins desta Convenção, o termo “discriminação” inclui: 
a) toda distinção, exclusão ou preferência, feita com base em raça, 
cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou 
origem social, que tenha por efeito anular ou impedir a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou na 
ocupação; 
 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha 
por efeito anular ou impedir a igualdade de oportunidades ou 
tratamento no emprego ou na ocupação, conforme pode ser 
definido pelo Membro em questão, após consultar organizações 
representativas de empregadores e de trabalhadores, se as 
houver, e outros organismos convenientes.” 

 
A igualdade e não-discriminação encontram-se na própria origem do 

Direito do Trabalho, que surge como elemento compensador das 
desigualdades reais existentes entre empregados e empregadores nas 
relações de trabalho. 

E as minorias sociais são aquelas que mais são atingidas pelo fator 
discriminatório na relação de trabalho. Minorias são em termos gerais 
definidas por atributos de status, tais como raça, sexo, cor, condição 
econômica, deficiência física ou doença, dentre outros. Quanto mais evidente 
for a característica que define a posição da minoria, mais difícil fica remediar 
os termos da desigualdade social que se reflete em todos os campos da 
sociedade, inclusive na relação de trabalho. Isso gera um estigma, porque o 
indivíduo que não se enquadra no modelo de empregado ideal é visto como 
inferior, menos qualificado para o trabalho. 

Daí surge o estigma, um rótulo socialmente empregado às pessoas, 
que possui um elemento objetivo e outro subjetivo. O elemento objetivo é a 
marca (sexo, raça, condição social, defeito físico, religião, etc.) e o subjetivo é 
a valoração negativa ou depreciativa. 

Na atual ordem constitucional, tem-se como exemplo de norma 
protetora de discriminação o art. 10, alínea “a” do ADCT, para resguardar o 
mercado de trabalho da mulher, que não raras vezes tem como fator 
determinante para permanência nos quadros de algumas empresas a 
comprovação de não estar em estado gravídico ou de haver feito 
esterilização, nada obstante a vedação legal. 

Para coibir estes abusos, veio a Lei n. 9.029/95, que visa proteger o 
trabalhador de práticas discriminatórias nas relações de trabalho. Com 



323

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

fundamento no art. 7º, XXXI, da CF/88, bem como nos artigos 1º e 4º, da Lei 
nº 9.029/95, que proíbem as práticas discriminatórias para efeitos de 
permanência da relação jurídica de trabalho, em caso de comprovada 
dispensa discriminatória, é possível o trabalhador ser reintegrado ao 
emprego, com o pagamento dos salários e benefícios do período de 
afastamento, sem embargo de fazer jus à indenização por danos morais a 
tanto. 
A respeito do tema, em setembro/12, o TST publicou a Súmula n. 443, que 
veda a dispensa discriminatória, verbis: 

 
"DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO 
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU 
PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, 
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Presume-se 
discriminatória a despedida de empregado portador do vírus 
HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou 
preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à 
reintegração no emprego." 

 
Com efeito, no estado democrático de direito, não há lugar para 

discriminação e tratamento desigual, a teor do que dispõem os arts. 3º, inciso 
IV; 5º, caput e 7º, inciso XXX, todos da Constituição Federal de 1988. Além 
disso, a dignidade da pessoa humana foi erigida a princípio constitucional 
pelo art. 1º, inciso III, da CRFB. 
Todavia, esse verbete sumular, no afã de dar proteção ao trabalhador contra 
atos discriminatórios na relação de emprego, trouxe outros problemas que o 
magistrado, na casuística, deve enfrentar. 

O contrato de emprego por prazo indeterminado pode ser rescindido 
por ato voluntário de qualquer das partes, tanto empregado quanto 
empregador, imotivadamente e a qualquer tempo, desde que paga a 
indenização e concedido o aviso prévio, na dicção do art. 487 e seguintes, da 
CLT. 

No entanto, como todo direito, deve ser exercido de acordo com os 
princípios da razoabilidade e boa-fé que regem os contratos.  
O Código Civil, no art. 186, determina que todo aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, 
comete ato ilícito. De igual modo, comete ato ilícito aquele que age com 
abuso de direito, excedendo os limites econômicos, sociais ou impostos pela 
boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187, CC). Em qualquer caso, o causador 
do dano é obrigado a indenizar a vítima, na exata medida do prejuízo moral 
ou material experimentado (art. 944, CC). 
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Pois bem. 
De acordo com a legislação em vigor (Lei n. 9.029/95), a dispensa 

discriminatória em virtude de doença grave do empregado que suscite 
estigma ou preconceito enseja reparação civil. 

Contudo, a Súmula n. 443 do TST não versa sobre pagamento de 
indenização, mas determina, de imediato, a reintegração do empregado, com 
todos os direitos inerentes, devendo o empregador pagar os salários 
correspondentes ao período de afastamento, que deverá ser computado para 
todos os efeitos legais como tempo à disposição do empregador. 

Cabe, então, perquirir se o Judiciário teria essa prerrogativa de criar 
uma nova hipótese de estabilidade no emprego para o portador de vírus 
HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. 

O art. 5º, inciso II, da Constituição Federal consagra o princípio da 
legalidade, segundo o qual, ninguém será compelido a fazer ou deixar de 
fazer algo senão em virtude de lei. 

Por sua vez, o art. 7º, inciso I, também da Constituição Federal, garante 
aos trabalhadores a proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, 
nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 
dentre outros direitos. 
Até o momento, esta lei complementar não foi editada, nem qualquer outra 
que garanta estabilidade ao portador de vírus HIV ou outra doença grave. 

Por outro lado, a Súmula não traz o rol das moléstias que seriam 
consideradas graves ou causadoras de estigma ou preconceito. 

De acordo com o art. 818, da CLT, e art. 373, incisos I e II, do CPC, o 
ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo do seu direito, 
cabendo ao réu, por sua vez, a prova de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.  

Analisando os fatos apresentados, não se vislumbra a caracterização 
de dispensa discriminatória ventilada pela parte autora. Isso porque o 
reclamante não produziu qualquer prova robusta hábil a demonstrar a tese 
da inicial no sentido de que a sua dispensa foi motivada pelo fato de sofrer 
de alcoolismo, não se desvencilhando, assim, do ônus que lhe incumbe 
quanto à prova dos fatos constitutivos do direito alegado neste particular. 

Dessa forma, conclui-se que a reclamada atuou nos estritos limites do 
direito potestativo que lhe é assegurado no sentido de proceder à dispensa 
imotivada do empregado.  

Nessa perspectiva, este Juízo reputa hígida a dispensa do reclamante e 
como tal destituída de qualquer medida ou comportamento de cunho 
discriminatório. Paralelamente, não restam configurados os requisitos 
expressos no art. 7º, XXVIII, da CF e nos arts. 186 e 927 do CC, necessários 
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para a reparação indenizatória resultante de doença ocupacional, por 
evidenciar-se inequívoca a inexistência de nexo causal entre a doença da 
reclamante e o exercício do trabalho em favor da empresa, o que impõe a 
improcedência das indenizações postuladas, a título de danos morais e 
materiais. 
Como já reconhecido acima, o contrato foi rescindido sem justa causa. Faz 
jus a autora, portanto, às seguintes verbas: aviso prévio indenizado, 
projetando o contrato de trabalho para 16.11.17, devendo a empresa 
proceder à baixa da ctps nesta data, sendo devidos ainda férias 
proporcionais + 1/3, 13o Salário proporcional, FGTS + 40% e seguro 
desemprego, através de alvará judicial. As multas dos artigos 467 e 477 da 
CLT são indevidas, pois a controvérsia acerca do despedimento só foi 
dirimida em juízo. 
Indevida a multa do artigo 523 do CPC, por inaplicável ao processo do 
trabalho. 

Não há qualquer comportamento que denote deslealdade processual, 
sendo indevida a pena por litigância de má-fé.  

 

2. DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 
A mera declaração do obreiro de que não se encontra em condições 

para arcar com o ônus de demanda judicial aliado ao fato ser o seu salário 
inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS é suficiente para 
conferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, por força do art. 790, §3º, da 
CLT. Por conseguinte, defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. 
 

3. DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. 
Nos termos do caput do art. 790-B, a responsabilidade pelo pagamento 

dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da 
perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 

Ressalte-se, contudo, que o §4º do dispositivo legal supracitado 
pondera o teor do caput, ao asseverar que a União responderá pelo encargo 
se o beneficiário da justiça gratuita não obtiver em juízo créditos capazes de 
suportar a despesa referente aos honorários periciais. 

Cumpre frisar, ainda, que o TRT da 21ª Região, por intermédio do 
Provimento TRT/CR nº 07/2017 dispõe sobre a solicitação, a fixação, 
antecipação e o pagamento de honorários periciais, sendo o seu art. 2º 
inequívoco ao prever que a responsabilidade da União pelo pagamento de 
honorários periciais, em caso de concessão do benefício da justiça gratuita 
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que não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa. está 
condicionada ao atendimento simultâneo dos seguintes requisitos:  

I - Fixação judicial de honorários periciais;  
II - Sucumbência da parte na pretensão objeto da perícia;  
III - Trânsito em julgado da decisão. 
 

Em face das disposições supracitadas e considerando que não consta 
qualquer ação neste juízo proposta pelo reclamante com crédito suficiente a 
assegurar o pagamento dos honorários periciais, é de responsabilidade da 
União Federal proceder ao seu pagamento, nos termos do §4º do art. 790-B 
da CLT. 

Ressalvo que, acaso verificadas dificuldades orçamentárias ou 
procedimentais para o ressarcimento ora determinado, nos moldes da 
Resolução n. 66/2010 do CSJT, o Juízo da execução adotará as providências 
necessárias por meio de execução indireta, na forma do art. 100 da 
Constituição Federal, na modalidade de Requisição de Pequeno Valor – 
RPV, após prévia citação da União. 
Ademais, mantido o teor desta sentença após a implementação do trânsito 
em julgado, determino que seja expedida requisição de pagamento de 
honorários a este Egrégio Regional, mediante Formulário de Solicitação de 
Honorários Periciais, a ser anexado via PROAD, conforme art. 7º do 
Provimento TRT/CR nº 07/2017, o qual deverá proceder à 
liberação/transferência do valor da perícia no importe de R$ 2.000,00, mais 
acréscimos legais, para a Conta Corrente nº. 2204-7, Agência nº. 4847-X, 
Banco do Brasil SA, titularizada por Isabelle Pereira Soares, CPF n.º 
567.288.404-00. 

 

4 DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
O artigo 791-A da CLT passou a ter a seguinte redação (Lei 13467/17): 

 
" 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; 
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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." 
 
 

Por conseguinte, face a sucumbência recíproca e considerando o grau 
de zelo dos advogados, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a 
importância da causa e o trabalho realizado pelos advogado, bem como o 
tempo exigido para o seu serviço, arbitram-se em: 10% (dez por cento) de 
honorários advocatícios em favor dos advogados da reclamante e da 
reclamada, calculados sobre o valor da condenação. 
 
DECISÃO 

 Diante do exposto, a Vara do Trabalho de Caicó/RN julga 
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos contidos na reclamação 
trabalhista proposta por JOANA D'ARC DE ALMEIDA SANTOS contra 
CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÇAO DE MÃO DE OBRA, para 
condenar a reclamada principal e este, subsidiariamente, 15 dias após o 
trânsito em julgado da presente decisão, a pagar a(o) reclamante, os 
seguintes títulos: aviso prévio indenizado, projetando o contrato de trabalho 
para 16.11.17, devendo a empresa proceder à baixa da ctps nesta data, sendo 
devidos ainda férias proporcionais + 1/3, 13o Salário proporcional, FGTS + 
40% e seguro desemprego, através de alvará judicial. Devidos ainda 10% 
(dez por cento) de honorários advocatícios em favor dos advogados da 
reclamante e da reclamada, calculados sobre o valor da condenação. 

 A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 
 Mantido o teor desta sentença após a implementação do trânsito em 

julgado, determino que seja expedida requisição de pagamento de 
honorários a este Egrégio Regional, mediante Formulário de Solicitação de 
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Honorários Periciais, a ser anexado via PROAD, conforme art. 7º do 
Provimento TRT/CR nº 07/2017, o qual deverá proceder à 
liberação/transferência do valor da perícia no importe de R$ 2.000,00, mais 
acréscimos legais, para a Conta Corrente nº. 2204-7, Agência nº. 4847-X, 
Banco do Brasil SA, titularizada por Isabelle Pereira Soares, CPF n.º 
567.288.404-00. 
Sobre as verbas deferidas incidem juros de mora de um por cento ao mês, 
calculados a partir do ajuizamento da reclamação (artigo 883 da 
Consolidação das Leis do Trabalho) e correção monetária nos termos do art. 
39 da Lei nº 8177/91 e Súmula nº 381 do Colendo TST. 

 Recolhimentos previdenciários na forma da Orientação 
Jurisprudencial nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho Seção de Dissídios 
Individuais (Subseção I) e observando-se o inciso I da Súmula 368 do C. TST, 
de acordo com a planilha em anexo, que é parte integrante desta decisão 
como se aqui estivesse transcrita, observando-se que o termo inicial da 
aplicação de juros de mora e multa é o dia 02 do mês seguinte ao da 
liquidação da sentença. Tendo em vista o que determina o art. 832, § 3º, da 
CLT, as contribuições previdenciárias incidirão sobre as parcelas de natureza 
salarial, na forma do art. 28, da Lei nº 8.212/91. 

 Nos termos do art. 832, § 1º da CLT, a presente decisão deve observar 
procedimento de cumprimento da sentença, dispondo a parte ré do prazo de 
15 dias a contar da do trânsito em julgado da presente decisão, para pagar o 
quantum condenatório devido a(o) autor(a) da ação, sob pena de ser 
realizada constrição judicial através das ferramentas eletrônicas à disposição 
deste Juízo, para os fins de cumprimento do presente título executivo. 

 Custas pela reclamada , na forma da planilha anexa. 
 A parte autora deverá requerer o início da execução, em caso de não 

pagamento voluntário dos valores determinados nesta sentença. Inteligência 
do artigo 878 da CLT. 

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 
 Intimem-se. 

 

RACHEL VILAR DE OLIVEIRA VILLARIM 

Juíza Titular 
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Processo nº 0000707-96.2016.5.21.0001 
Juíza Prolatora: MARCELLA ALVES DE VILAR 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO) E FEDERACAO 
NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL  
Terceiro Interessado: SINDICATO DOS ATLETAS DE FUTEBOL 
PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Réu:  CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL 

 

SENTENÇA 

 

I. RELATÓRIO 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO (Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região) e 
FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE 
FUTEBOL, em face da CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL. 

O Ministério Público do Trabalho aduz que o agendamento dos jogos 
pela CBF em período do dia entre 11h e 14h, ocorre a despeito da 
comprovação científica da nocividade da prática esportiva em altas 
temperaturas. Alega que os jogos realizados em tais horários é prejudicial à 
saúde dos atletas. 

Postula, ao final, que a CBF se abstenha de agendar jogos oficiais de 
futebol no lapso temporal entre 11h e 14h do dia, no Estado do Rio Grande 
do Norte ou cujos partícipes sejam clubes de futebol norte-riograndenses, 
além de pleitear a suspensão e modificação dos horários de jogos já 
aprazados para o mencionado período do dia. 

Em sede de antecipação de tutela, fora proferia decisão por este Juízo 
no sentido de que a ré se abstivesse de realizar novas partidas oficiais nos 
horários das 11h às 14h envolvendo no Estado do Rio Grande do Norte ou 
envolvendo os clubes norte-riograndenses. 

A parte ré apresentou defesa eletronicamente, em momento anterior à 
audiência inaugural. 

Na audiência inicial, presentes as partes, o objeto da pretensão foi 
ampliado para todo território nacional e clubes de futebol de todas as séries 
e demais competições promovidas pela parte ré, em razão da superveniente 
integração ao polo ativo da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de 
Futebol - FENAPAF. Após, foi colhido o depoimento da testemunha 
arrolada pela parte ré. 



330

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

Na audiência de continuação, presentes as partes, foram rejeitadas as 
propostas conciliatórias, foi formalmente concedido prazo de 15 dias para a 
parte ré apresentar defesa ao pedido formulado pela FENAPAF.  

Na audiência final, as partes rejeitaram mais uma vez as propostas de 
acordo e informaram não mais ter provas a apresentar e foi encerrada a 
instrução processual. 

As razões finais foram remissivas, com acréscimos escritos pela parte 
autora. 

Frustradas as propostas de conciliação. 
É o relatório. 
 

II. FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL 

A parte ré suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça do 
Trabalho, sob argumento de que o art. 207 da CF supostamente exige o 
esgotamento das instâncias da justiça desportiva.  

À Justiça do Trabalho compete conhecer e dirimir controvérsia 
decorrente da relação de emprego em demanda que visa a preservação da 
saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores, nos termos do inciso 
I do artigo 114 da CF/1988 ,sendo o imperativo da lei inderrogável pela 
vontade das partes ou pela competência prévia da Justiça Desportiva. 

Salienta-se que, a teor do §1º do art. 217 da Constituição da República, 
a previsão de exaurimento das instâncias da Justiça desportiva se limita a 
questões de natureza disciplinar e administrativa relativas às competições de 
desporto. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar. 
 

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÕES 
A parte ré suscita preliminar de nulidade das citações, alegando que 

todos os mandados certificados como supostamente cumpridos (ID c1e7bdd, 
ID 811aa17, ID f9c127b) foram entregues ao representante da Federação 
Norte Riograndense de Futebol, entidade desportiva distinta da ré, e não ao 
representante da Confederação Brasileira de Futebol. 

O caso deve ser interpretado em consonância com o princípio do 
prejuízo ou transcendência, inspirado no sistema francês (pas de nullité sans 
grief) e albergado no art. 794, da vigente CLT, segundo o qual nos processos 
sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando 
resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. 
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Analisando o caso concreto, observo que, não obstante a citação de fato 
tenha se dado na pessoa do representante da Federação Norte Riograndense 
de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol se habilitou nos autos, se 
manifestou sobre a decisão liminar proferida, bem como se fez presente na 
primeira audiência, aduzindo, na oportunidade, em peça contestatória, toda 
a matéria de defesa pertinente à presente lide. 

Ora, não sobressaindo qualquer prejuízo processual à parte ré, 
aplicável à espécie o princípio da transcendência (art. 794 da CLT), segundo 
o qual as nulidades somente deverão ser declaradas quando ensejar prejuízo 
manifesto à parte que a alega. 

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade da citação. 
 

3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO 

A parte ré alega que o chamamento prévio do particular para firmar 
termo de ajustamento de conduta é pressuposto processual da ação civil 
pública. Ressalta que tal requisito processual "é textualmente previsto na Lei 
que disciplina a Ação Civil Pública". 

Entretanto, não há amparo jurídico para tal alegação que, inclusive, 
atenta contra a boa-fé processual, haja vista que a Lei 7.347 de 1985 (Lei da 
Ação Civil Pública) somente se refere ao compromisso de ajustamento de 
conduta uma única vez no art. 5º, inciso V, alínea b, § 6º, expressamente 
como mera faculdade dos Órgãos Públicos legitimados. 

Assim sendo, rejeito a preliminar. 
 

4. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DOS 
PEDIDOS 

Em primeiro lugar, observa-se que a integração da Federação Nacional 
dos Atletas Profissionais de Futebol na lide se deu de modo superveniente, 
na primeira audiência, em razão de sua intervenção voluntária. 

In casu, se mostra clara a conexão da causa de pedir e pedidos entre os 
litisconsortes ativos, situação em que o art. 113 do NCPC autoriza a 
formação do litisconsórcio 

Vale salientar que a presença do Ministério Público do Trabalho e da 
Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol no polo ativo da 
presente lide é classificada como litisconsórcio facultativo, compreendido 
esse como a presença simultânea de pessoas que adquiriram a qualidade de 
autores no mesmo processo, não havendo para tal cumulação exigência, mas 
tão-somente admissão da lei.  
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No caso em apreço, é imperioso destacar que no bojo do requerimento 
de integração à lide feito oralmente em audiência, a FENAPAF formulou, 
além do pedido de ampliação subjetiva da lide, também a ampliação 
objetiva da demanda para território nacional e "em todas as séries e demais 
competições promovidas pela demandada". Todavia quanto a tais 
requerimentos, oportunamente, a parte ré não ofereceu qualquer oposição, 
ao contrário, indagada por esta Juíza em audiência, a CBF manifestou 
expressa anuência, quanto aos requerimentos da FENAPAF, o que resulta 
na preclusão temporal e lógica de se manifestar, posteriormente, de forma 
contrária ao aditamento dos pedidos da exordial. 

Ressalta-se, por fim, que conforme o art. 329, inciso II, do NCPC a 
causa de pedir e pedido poderão ser alterados até saneamento do processo, 
desde que com isso concorde a parte ré, assegurado o contraditório, tendo a 
última parte do referido dispositivo legal sido integralmente observada, uma 
vez que foi concedido à parte ré formalmente prazo de 15 dias para 
contestar, conforme ata de audiência de fl. 324. 

Por essas razões, rejeito a preliminar. 
 

5. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO 
A parte ré suscita preliminar de perda do objeto da ação, sob o 

argumento de que a tutela jurisdicional deixou de ter utilidade e 
necessidade, uma vez que já foi integralmente cumprida a determinação 
liminar deste Juízo, bem como por ter manifestado seu compromisso em 
manter por tempo indeterminado o não agendamento de jogos no Estado do 
Rio Grande do Norte e de times oriundos do Rio Grande do Norte, no 
horário de 11h as 14h. 

Primeiramente,  o citado "compromisso" da parte ré, na verdade se 
apresentou como proposta de acordo formulada por escrito, que não foi 
aceita pelos autores da presente demanda, justamente porque com a 
formação do litisconsórcio ativo, como dito acima, ampliou-se o objeto da 
pretensão para todo território nacional e todas as séries de competições da 
parte ré, incluindo-se portanto também todos os clubes de futebol. 

Assim sendo, não há o que se falar em perda do objeto da ação por 
ausência de interesse de agir. Rejeito a preliminar. 

 

6. MÉRITO 
O Ministério Público do Trabalho, inicialmente, formulou pedido de 

provimento mandamental para que a Confederação Brasileira de Futebol - 
CBF, ora ré, se abstenha de agendar jogos oficiais de futebol no lapso 
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temporal entre 11h e 14h do dia, no Estado do Rio Grande do Norte ou cujos 
partícipes sejam clubes de futebol norte-riograndenses, além de pleitear a 
suspensão e modificação dos horários de jogos já aprazados para o 
mencionado período do dia. 

Com a superveniente formação do litisconsórcio, em razão da 
integração da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol - 
FENAPAF no polo ativo da presente lide, o objeto da pretensão foi ampliado 
para todo território nacional e clubes de futebol de todas as séries e demais 
competições promovidas pela parte ré. 

O MPT, em síntese, fundamenta sua pretensão em notícia de fato 
formulada pelo Sindicato dos Atletas de Futebol Profissional do Estado do 
Rio Grande do Norte, na qual denunciou o aprazamento de partidas de 
futebol, às 11h da manhã, envolvendo a participação de times potiguares - 
ABC Futebol Clube e América Futebol Clube - em jogos válidos pelo 
Campeonato Brasileiro 2016 – Série C, organizado pela ré. Aduz que o 
agendamento dos jogos pela CBF em período matutino ocorre a despeito da 
comprovação científica da nocividade da prática esportiva em altas 
temperaturas. Cita elementos técnicos que corroboram sua tese com base no 
Laudo Técnico intitulado “Avaliação do impacto fisiológico da sobrecarga térmica 
e das pausas de hidratação em jogadores de futebol profissional em ambientes de 
temperatura elevada” e no Estudo Internacional "Current Knowledge on Playing 
Football in Warm Enviroments", publicado na revista científica especializada 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, ambos colacionados aos 
autos. Alegam que a marcação de jogos no horário no horário em referência 
ignora ainda a vontade dos jogadores, conforme comprova os abaixo-
assinados organizados pelo Sindicato dos Atletas de Futebol Profissional do 
Estado do Rio Grande do Norte e declarações de técnicos de futebol e 
jogadores publicadas na imprensa citadas na peça exordial. Por fim, sustenta 
que a realização de jogos no mencionado horário precariza o meio ambiente 
de trabalho, colocando em risco a saúde dos atletas, em troca de maior 
retorno financeiro para a parte ré. 

Por sua vez, a Confederação Brasileira de Futebol afirma que organiza 
seus campeonatos em absoluta observância às normas e padrões 
internacionais de segurança do trabalhador, inclusive seguindo 
recomendações da FIFA. Aduz que  nenhum jogo do Campeonato Brasileiro 
de Futebol realizado em qualquer dos horários previstos (11h, 16h, 21h, 22h) 
ultrapassou os critérios adotados pela FIFA que atendem à medida de 
temperatura conhecida como WBGT (ou IBUGT, em português) para que 
ocorra a chamada "parada médica". Informa que a parada médica nos jogos 
de seus campeonatos passou a ocorrer quando a temperatura ambiente 
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atingiu 28oC, índice bem abaixo do recomendado por estudos médicos 
desenvolvidos e divulgados pela FIFA, que determinam que se o WBGT 
atingir 32 graus, deve ser feita a parada médica para resfriamento corporal e 
hidratação. alegam que os treinos dos clubes de futebol são de praxe  
realizados em horário diurno. sem nenhuma queixa daqueles mesmos 
atletas. Defende que o agendamento de jogos para os horário em questão 
tem como objetivo proporcionar mais segurança às famílias de seu público, 
que comparece em maior número aos jogos quando realizados entre 11h e 
14h, uma vez que os índices de violência são menores de dia do que à noite. 
E, por fim, na segunda peça contestatória, argumenta que a autonomia da 
CBF para gerir a organização e o funcionamento de seus campeonatos é 
protegida constitucionalmente, não cabendo intervenção do Poder 
Judiciário. 

À analise. 
Em primeiro lugar, é imperioso que se diga que o princípio da 

dignidade humana é o centro axiológico do nosso ordenamento jurídico 
pátrio e, portanto, todas as demais normas jurídicas devem convergir no 
sentido da sua mais ampla proteção e materialização. 

A nossa Constituição Federal em seu Título I confere ao princípio da 
dignidade da pessoa humana o caráter de norma constitucional e o erigiu a 
macro-princípio, ou seja, o Estado tem como objetivo máximo garantir e 
prover dignidade à pessoa, não havendo espaço para questionamentos sobre 
a sua normatividade.  

Para Sarlet, uma vez que os direitos e garantias fundamentais 
encontram seu fundamento direto e imediato: 

 

“na dignidade da pessoa humana, do qual seriam concretizações, 
constata-se que os direitos e garantias fundamentais podem ser 
reconduzidos de alguma forma à noção de dignidade da pessoa 
humana, já que todos remontam à idéia de proteção e 
desenvolvimento das pessoas" (SARLET, Ingo Wolfgang. 
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2004, p. 
79) " 
 

 
O caso concreto tem como enfoque o direito fundamental à saúde do 

trabalhador, espécie da qual o direito a saúde é gênero. E o conteúdo 
essencial do direito a saúde do trabalhador se identifica na interdependência 
e complementariedade dos direitos à vida (com suas projeções exteriores – a 
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integridade físico-funcional e moral), à saúde em sentido estrito e ao meio 
ambiente equilibrado. 

Além do art. 5º ter incluído no sistema as Convenções Internacionais 
que tratam do meio ambiente do trabalho e dos os arts. 6º e 7º, inciso XXII, 
considerarem a saúde e a redução dos riscos inerentes ao trabalho como 
direito fundamental, a Constituição Federal do Brasil estabeleceu no inciso 
VIII do art. 200, que ao Sistema Único de Saúde compete colaborar na 
proteção do meio ambiente “nele compreendido o do trabalho”, enquanto o 
art. 225 atribui a todos o direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida, assim incluindo o meio ambiente do trabalho. 

Nesse passo, para garantir um meio ambiente saudável e equilibrado 
no trabalho, resguardando-se a vida e a higidez da saúde do trabalhador, é 
necessário se edificar uma nova mentalidade do "agir antes", ou seja, atuar 
positivamente com precaução e prevenção. Assim, as ideias de precaução e 
prevenção entram no ordenamento como princípios que regem a construção 
de um novo modelo normativo, pois têm por escopo evitar que lesões aos 
mencionados direitos fundamentais ocorram, uma vez que danos à vida, à 
saúde e ao meio ambiente, em muitos casos, são irreversíveis. 

Explica Germana Parente Neiva Belchior (BELCHIOR, Germana 
Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011. 
p. 208 e seguintes) que o princípio da prevenção exsurge expressamente do 
constante dos incisos II, III, IV e V do § 1º do art. 225 da CF/88. Consiste na 
adoção antecipada de medidas definidas que possam evitar a ocorrência de 
um dano provável, numa determinada situação, reduzindo ou eliminando 
suas causas, quando se tem conhecimento de um risco concreto. Já o 
princípio da precaução consiste na adoção antecipada de medidas amplas, 
que possam evitar a ocorrência de possível ameaça à saúde e segurança. 
Aponta para a necessidade de comportamento cuidadoso, marcado pelo 
bom-senso, de abrangência ampla, direcionado para a redução ou 
eliminação das situações adversas à saúde e segurança. 

Ainda, esclarece Marcelo Abelha Rodrigues (RODRIGUES, Marcelo 
Abelha. Elementos de Direito Ambiental. Parte geral. São Paulo: RT, 2005, p. 
207 ) que, enquanto “a prevenção relaciona-se com a adoção de medidas que 
corrijam ou evitem danos previsíveis, a precaução também age prevenindo, 
mas antes disso, evita-se o próprio risco ainda imprevisto”. 

Vale salientar que, a partir da Declaração do Rio resultado da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento  
RIO/92, o princípio da precaução assume o papel de regra internacional, 
sendo considerado por muitos autores como um princípio fundamental do 
direito ambiental internacional, assim disposto: 
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"Princípio 15: Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os 
Estados devem aplicar amplamente o critério da precaução 
conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano 
grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá 
ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para 
prevenir a degradação ambiental." 
 

As normais internacionais na seara trabalhista também incorporam em 
suas normas a principiologia da precaução e da prevenção. A Convenção nº 
155 da OIT, que trata da segurança e saúde trabalhadores e o meio ambiente 
de trabalho, foi aprovada pelo Brasil (Decreto-Legislativo nº 2/92 e Decreto 
nº 1.254/94). O disposto em seu art. 3º, alínea e, estabelece que a saúde não 
pode ser definida apenas como “ausência de doenças”, abrangendo também 
os “elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente 
relacionados com a segurança e higiene no trabalho”. Em seu art. 4º, item 2, 
determina que a política estatal deve ser direcionada para  

“prevenir os acidentes e os danos à saúde que forem consequência 
do trabalho, tenham relação com a atividade de trabalho, ou se 
apresentarem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na 
medida em que for razoável e possível, as causas dos riscos 
inerentes ao meio ambiente de trabalho.” 

A Convenção nº 161 da OIT, também aprovada pelo Brasil (Decreto-
Legislativo nº 86/89 e Decreto nº 127/91), caminha neste mesmo sentido, ao 
priorizar em seu art. 1º, I e II, as funções essencialmente preventivas dos 
serviços de saúde no trabalho, que devem orientar o empregador, os 
trabalhadores e seus representantes na empresa sobre os: 

“I – requisitos necessários para estabelecer e manter um 
ambiente de trabalho seguro e salubre, de molde a favorecer uma 
saúde física e mental ótima em relação com o trabalho;  
II – a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, 
levando em conta seu estado de sanidade física e mental.” 
 

Importante salientar que, desde o julgamento do RE 466.343-SP, o STF 
vem adotando as razões de decidir exaradas no voto do Ministro Gilmar 
Mendes, no sentido de que, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 
5º da CF/88, os preceitos internacionais ratificados pelo Brasil antes da EC nº 
45 entram no ordenamento jurídico nacional como norma supralegal, caso 
das citadas Convenções da OIT. 

É de se ressaltar ainda que em sede infraconstitucional na seara laboral 
também existe um grande arcabouço para sustentação deste modelo 
precautório. 
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Com efeito, o inciso I do art. 157 da CLT imputa às empresas a 
obrigação de “cumprir e fazer cumprir” as regras de segurança, enquanto o 
item II do mesmo artigo, a de “instruir os empregados, através de ordens de 
serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do 
trabalho ou doenças ocupacionais”, e o art. 158 atribui aos empregados o 
encargo de “observar as normas de segurança e medicina do trabalho, 
inclusive as instruções” acima referidas. 

Também os institutos do embargo e da interdição, colocados à 
disposição da Inspeção do Trabalho pelo art. 161 da CLT, se dirigem à 
prevenção e precaução para evitar lesão à saúde do trabalhador. Nos termos 
do item 1º da Norma Regulamentadora nº 3, com redação dada pela Portaria 
SIT nº 199/2011, são o “embargo e [a] interdição (...) medidas de urgência 
adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize 
risco grave e iminente ao trabalhador”. Por risco grave e iminente entende-
se, com fulcro no art. 2º, § 1º, da mesma Portaria MTE nº 40/2011, tratar-se de 
“toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença 
relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador”. 

Já o Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, que dispõe sobre 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST, prioriza as 
ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, 
reabilitação e reparação, apontando para a necessidade de eliminação ou 
redução dos riscos nos ambientes de trabalho. 

No que diz respeito a legislação específica que rege o trabalho dos 
atletas profissionais de futebol destaca-se os seguintes dispositivos da Lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998, conhecida como Lei Pelé (com grifos 
acrescidos): 

"Art. 1o O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-
formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos 
fundamentos constitucionais do Estado Democrático de 
Direito" 
(...) 
"§ 3o  Os direitos e as garantias estabelecidos nesta Lei e 
decorrentes dos princípios constitucionais do esporte não 
excluem outros oriundos de tratados e acordos internacionais 
firmados pela República Federativa do Brasil." 
"Art. 2o O desporto, como direito individual, tem como base os 
princípios: 
(...) 
XI - da segurança, propiciado ao praticante de qualquer 
modalidade desportiva, quanto a sua integridade física, mental 
ou sensorial;" 
(...) 
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"Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto 
profissional constituem exercício de atividade econômica 
sujeitando-se, especificamente, à observância dos princípios: (...) 
III - da responsabilidade social de seus dirigentes;" 
"Art. 28. 
§ 4º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da 
legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as 
peculiaridades constantes desta Lei, especialmente as seguintes: 
(...)" 
 

Toda essa digressão se faz importante e necessária, pois é a partir 
dessas diretrizes principiológicas, normativas e doutrinárias que o presente 
caso será examinado adiante. 

Pois bem, com o fito de fundamentar a tese de que a realização de 
jogos no período do dia entre 11h e 14h representa risco para a saúde e 
integridade física dos atletas profissionais de futebol, o MPT trouxe ao autos 
Laudo Técnico intitulado “Avaliação do impacto fisiológico da sobrecarga térmica 
e das pausas de hidratação em jogadores de futebol profissional em ambientes de 
temperatura elevada”. Segundo consta no referido documento, foram 
avaliados 44 (quarenta e quatro) jogadores de futebol profissional 
voluntários em partidas realizadas em quatro cidades-sede da Copa do 
Mundo de 2014: Brasília, Fortaleza, Manaus e São Paulo. O objetivo do 
estudo foi descrito como: "- Avaliar a sobrecarga térmica e a influência das 
pausas para hidratação durante jogos de futebol em altas temperaturas; -
Verificar se a competição realizada no horário previsto provoca elevação da 
temperatura central acima dos limites de tolerância; -Avaliar o benefício da 
pausa e da ingestão de líquidos na redução da temperatura central." E, ao 
final, conclui o estudo: 

 

"1. Nos 4 jogos realizados nos horários definidos pela FIFA 
para as respectivas capitais, observamos elevações acentuadas 
de temperatura corporal, várias vezes ultrapassando limites 
considerados críticos para a preservação da saúde dos atletas, 
com manifestação típica de hipertermia. 
 
2. Os atletas profissionais, voluntários do estudo, eram 
habitantes das respectivas cidades e, portanto aclimatados ao 
calor e umidade relativa do ar dessas regiões. Podemos 
pressupor que indivíduos originários de países de temperatura 
média anual típica de clima frio deverão apresentar um impacto 
ainda maior do ponto de vista térmico. 
 
3. As pausas para hidratação mostraram-se bastante eficientes 
para atenuar a elevação tanto da temperatura corporal, quanto 
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do desconforto térmico durante cada período de 45 minutos. As 
pausas contribuíram ainda para menores índices de 
desidratação, uma vez que constituem uma oportunidade mais 
adequada para a hidratação dos atletas. 
 
4. A hidratação nas pausas deve ser considerada obrigatória, pois 
observamos que alguns atletas parecem ter menor sensibilidade 
ao calor e à desidratação, entretanto sua temperatura central é 
mantida elevada, representando sério risco de hipertermia. 
(grifos acrescidos)". 
 

O estudo evidencia portanto a importância das pausas para hidratação 
dos jogadores, nas partidas ocorridas no horário em questão. 

Em relação à classificação do risco da temperatura e calor ambiental à 
saúde dos jogadores, o MPT trouxe aos autos estudo estrangeiro 
denominado Current Knowledge on Playing Football in Warm Enviroments, 
publicado na revista científica especializada Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports2. Sobre o estudo, o MPT dispõe:  

 

"recomendam os pesquisadores, que a organização dos jogos 
observe os riscos individuais e observe sinais e sintomas 
apresentados pelos jogadores, quando seu estresse térmico, 
calculado pelo índice IBUTG (em inglês, WBGT) for superior a 
28ºC – FAIXA DE MÉDIO RISCO – adicionando pausas para 
hidratação quando for superior a 30ºC (ALTÍSSIMO RISCO) e 
revendo a realização da partida quando o índice IBUTG 
ultrapassar 32ºC".  

Reconhecendo a dificuldade prática de se utilizar o índice IBUTG, cuja 
medição requer equipamento específico individualizado, o estudo fornece 
um gráfico que traz aproximações do referido índice, com base na 
temperatura e umidade ambientes. O estudo ressalta que o índice IBUTG é 
diretamente proporcional à umidade e à temperatura. Nesse sentido, uma 
região de clima quente e úmido, como é o caso das cidades litorâneas do 
Nordeste, por exemplo, tem uma maior probabilidade de oferecer condições 
climáticas capazes de provocar um aumento nocivo do IBUTG" (grifos 
acrescidos). 

Ainda sobre o tema, foram colhidas as seguintes declarações do Sr. 
Jorge Roberto Pagura, presidente da comissão nacional de médicos de 
futebol (CNMF), única testemunha ouvida na audiência instrutória: 

"que a comissão nacional de médicos de futebol com 
assessoramento do subcomitê de performance e recuperação, 
reuniram-se com o diretor de arbitragem e o diretor de 
competições e uma série de profissionais qualificados 
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envolvidos, por volta de setembro de 2015, onde foi discutido a 
integridade física e segurança da saúde dos atletas, e foi definido 
com base em trabalhos científicos que se estabeleceriam critérios 
para prática do futebol nesse horário; que foi definido por esse 
grupo que: todos os jogos deveriam receber a monitorização 
pelo termômetro chamado WBGT, aos 28º de WBGT o jogo é 
interrompido para uma parada médica para hidratação dos 
atletas, que aos 32º de WBGT a orientação é de interrupção do 
jogo para aguardar tempo razoável para temperatura voltar ao 
normal, caso contrário, a remarcação do jogo; que esse critérios 
são altamente rígidos e abaixo do que preconiza a literatura 
mundial; que não houve registro de caso de atleta que necessitou 
de tratamento médico de hipertermia, em jogo realizado no 
período de 11h as 14h; que a partir de 28º WBGT é recomendo 
pela comissão nacional de médicos de futebol parada médica de 
3 minutos aos 30min e aos 75min de jogo, para hidratação; que 
nessa parada médica os atletas se hidratam com água, isotônicos, 
raspas de gelo e resfriamento com toalha úmida na nuca e nas 
mãos; que cada clube tem o seu critério para fazer a hidratação 
e resfriamento dos seus atletas; (...) que o aparelho de 
monitorização WBGT é disponibilizado pela Confederação ré em 
todos os  jogos realizado às 11h, em todo território nacional; (...) 
que a recomendação é que na persistência de jogos realizados 
no turno da manhã seja realizada a monitorização por 
termômetro WBGT ou não sejam realizados os jogos, não 
havendo a monitorização adequada; (...) que a recomendação da 
CNMF de monitorização dos jogos com termômetro WBGT foi 
colocada em prática pela CBF na série A e parcialmente na série 
B; (...)que se não há o monitoramento dos jogos realizados as 
11h, de acordo com a recomendação da CNMF, seja de que série 
for, é importante que não ponha em risco os atletas, de modo 
que os jogos não se realizem nesse horário;" 
 

Vale salientar ainda que a CBF anexou aos autos fotos que mostram 
termômetro específico com medições de temperatura em WBGT de jogos 
realizados, indicando "28.4" e "27.3" WBGT, além de relatório com as 
medições do jogo " SÉRIE A3 -SERTÃOZINHO X RIO PRETO - 08/05/2016 - 
10:30", ocorrido em cidade do interior de São Paulo, segundo email de fl. 194, 
onde foram registradas temperaturas que variaram entre "21.9º" e "30.3º" 
WBGT. 

Com efeito, da análise das provas que constam nos autos, conforme 
exposição acima, é de se concluir que a prática de jogos de futebol no horário 
entre 11h e 14h do dia, de fato, implica em uma série de riscos à saúde dos 
atletas profissionais, no entanto é possível minimizar tais riscos, sendo a 
realização de tais jogos condicionada a parâmetros como pausas para 
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hidratação e respeito a limites de tolerância de temperatura e calor, de modo 
a assegurar a higidez física desses trabalhadores 

Em petição com proposta conciliatória, o MPT defende que o limite da 
exposição ocupacional do jogador de futebol ao calor deve ser de 25,0 
WBGT. Fundamenta: "Para um exemplo simples do risco de exposição dos 
jogadores de futebol, podemos tomar os parâmetros fixados pela NHO06 - 
Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor, da FUNDACENTRO, que 
estabelece que para “Esportes correndo”, para a faixa de 9km/h a taxa do 
metabolismo aceitável é de 435W/m2, e para 12Km/h, é 485W/m2. (2002,pag. 
38). A taxa metabólica de 485 W/m2 significa 750 Kcal/h. A taxa metabólica 
de 437 W/m2 significa 675 Kcal/h. Em seguida a NHO 06 - Avaliação da 
Exposição Ocupacional ao Calor, da FUNDACENTRO, estabelece que, no 
Quadro 2 - limite de exposição ocupacional ao calor, como taxa de referência 
o seguinte: IBUTG máximo permitido para índice igual a 500 Kcal/h de taxa 
metabólica é de 25,0 IBUTG médio." 

É de se destacar que Norma Regulamentadora nº 15 do MTE, em seu 
Anexo 3, especifica algumas condições em que o ambiente, exposto ao calor, 
é considerado acima da tolerância para a saúde do trabalhador. Para regimes 
de trabalho intermitentes com períodos de descanso no próprio local de 
prestação de serviço, para 45 minutos trabalhados a cada 15 minutos de 
descanso, como é o caso das partidas de futebol, a atividade é classificada 
como "pesada" (Quadro 3 da NR 15, Anexo 3) quando varia de "25,1 a 25,9" 
IBUTG (WBGT). 

Por seu turno, a NR 09 determina que devem ser adotadas as medidas 
necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos 
riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes 
situações: (...) “c) Quando os resultados das avaliações quantitativas da 
exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na 
NR 15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional 
adotados pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists 
- ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva 
de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais 
estabelecidos;”. 

Em relação à argumentação da parte ré de que os jogos realizados no 
horário em questão atrai um maior público, com maior participação de 
famílias nos estádios, em razão da segurança, e de que a CBF possui 
autonomia para gerir a organização e o funcionamento de seus 
campeonatos, temos de um lado, em tese, a segurança do público e a livre 
iniciativa e de outro a saúde dos trabalhadores, ambos direitos protegidos 
constitucionalmente. 



342

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nº 18, 2018 

Sendo certo que os direitos fundamentais não são absolutos e 
ilimitados, encontrando seus limites em outros direitos fundamentais, 
também consagrados pela Magna Carta, a proteção à saúde de cada jogador 
profissional não pode ser sacrificada em benefício exclusivo de um maior 
público pagante ou de maior segurança nos estádios. Trata-se da verificação 
da relação custo-benefício da medida, isto é, da ponderação entre os danos 
causados e os resultados a serem obtidos (princípio da proporcionalidade). 
Logo, realizando-se partidas oficiais de futebol no horário entre 11h e 14h do 
dia, a fim de se garantir maior público e/ou maior segurança, esses jogos 
devem ocorrer dentro de condições favoráveis à segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

Na mesma linha de raciocínio, o princípio da livre iniciativa também 
está sujeito a restrições em decorrência de outros valores de maior expressão 
para a vida em comum, como a saúde dos trabalhadores, sobretudo se 
considerarmos que este princípio foi consagrado na Constituição Federal 
textualmente ao lado do princípio do valor social do trabalho, devendo-se 
portanto buscar a harmonia entre ambos, no caso concreto. 

Ainda, haja vista o artigo apresentado no II Congresso Brasileiro de 
Energia Solar e III Conferência Regional Latino-Americana da ISES 
intitulado "VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE RADIAÇÃO SOLAR 
ULTRAVIOLETA EM NATAL-RN ENTRE 2001 E 2007", anexado aos autos 
pelo Parquet, a cerca dos males causados pela radiação ultravioleta, e a 
declaração do Dr. Jorge Pagura no sentido de que não foram avaliados pela 
CNMF os riscos dos raios solares, a prática de jogos de futebol no horário 
entre 11h e 14h deve ser desestimulada e sempre que possível evitada, a fim 
acautelar os atletas profissionais de riscos ainda imprevistos, medida que se 
impõe juridicamente com amparo no princípio da precaução. 

Por fim, a opinião e vontade dos trabalhadores também merece ser 
ouvidas, tendo os abaixo-assinados e notícias jornalísticas colacionados aos 
autos mostrado que a realização dos jogos no período do dia em questão, 
sem qualquer delimitação de parâmetros, contraria a vontade dos atletas, 
por implicar em demasiado desgaste físico, cansaço e queda de rendimento, 
tendo alguns jogadores citado eventos de comprometimento da saúde, tais 
como: escurecimento de vista, tontura, dores nas pernas, câimbras etc., 
conforme notícias veiculadas nos jornais Diário de Pernambuco, Estadão e 
no site da Rádio Jovem Pan (referências completas na exordial). 

Assim sendo, a luz dos princípios da prevenção e da precaução, cujos 
conceitos foram amplamente desenvolvidos acima, considerando que os 
atletas de futebol não podem ser expostos a nível de temperatura e calor 
considerado de alto risco; considerando que o estudo Current Knowledge on 
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Playing Football in Warm Enviroments, trazido à baila pelo MPT, que 
classificou o limite de 30 WBGT como de “altíssimo risco”; e considerando 
os demais dados técnicos presentes nos autos, inclusive as declarações do 
médico presidente da Comissão Nacional dos Médicos de Futebol, Dr. Jorge 
Roberto Pagura, é de se ter em conta que o limite de temperatura a que 
devem se expor os atletas profissionais de futebol para que os jogos 
transcorram dentro de um médio e portanto aceitável risco é de 28º WBGT. 
Ainda, é medida de importância fundamental as pausas para hidratação 
quando os jogos ocorrerem em temperatura ambiental de 25º WBGT (limite 
de exposição ocupacional ao calor, conforme NHO06 da FUNDACENTRO), 
com o objetivo essencial de reduzir a temperatura corporal dos 
trabalhadores. Para tanto, por óbvio, se faz necessário a monitorização da 
temperatura ambiental, por meio de termômetro específico (em WBGT), em 
todas as partida de futebol realizadas no lapso temporal entre as 11h e 14h 
do dia, com o devido acompanhamento de profissionais qualificados. 

Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para DETERMINAR 
que a parte ré se abstenha de agendar jogos oficiais de futebol no lapso 
temporal entre 11h e 14h do dia, em todo território nacional, incluídos os 
campeonatos de todas as séries, salvo comprovação dos seguintes 
requisitos: a) monitoramento da temperatura ambiental, em todos as 
partidas realizadas entre 11h e 14h do dia, com índices componentes do 
IBUTG (WBGT), por profissionais qualificados para tanto; b) a partir de 
25º WBGT, realização de duas paradas médicas para hidratação de 3 
minutos, aos 30min e aos 75min do jogo; c) a partir de 28º WBGT, 
interrupção do jogo pelo tempo necessário à redução da temperatura 
ambiental ou a sua suspensão total. A parte ré fica sujeita a multa no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada jogo realizado em desacordo 
com o presente provimento mandamental. 

A parte ré deverá ainda encaminhar os relatórios das medições ao 
Sindicato da Categoria da região, no prazo máximo de 15 dias, após 
realização do jogo, para acompanhamento, sob pena de multa diária no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

III. DISPOSITIVO 
Ante o exposto, REJEITO as preliminares de incompetência material, 

nulidade processual, ausência de procedimento administrativo, 
impossibilidade de aditamento dos pedidos, e de perda do objeto da ação; e,  
no mérito julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na 
presente reclamação trabalhista pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
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TRABALHO e Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol - 
FENAPAF para DETERMINAR que a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE FUTEBOL se abstenha de agendar jogos oficiais de futebol no lapso 
temporal entre 11h e 14h do dia, em todo território nacional, incluídos os 
campeonatos de todas as séries, salvo comprovação dos seguintes 
requisitos: a) monitoramento da temperatura ambiental, em todos as 
partidas realizadas entre 11h e 14h do dia, com índices componentes do 
IBUTG (WBGT), por profissionais qualificados para tanto; b) a partir de 
25º WBGT, realização de duas paradas médicas para hidratação de 3 
minutos, aos 30min e aos 75min do jogo; c) a partir de 28º WBGT, 
interrupção do jogo pelo tempo necessário à redução da temperatura 
ambiental ou a sua suspensão total. A parte ré fica sujeita a multa no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada jogo realizado em desacordo 
com o presente provimento mandamental. 

A parte ré deverá ainda encaminhar os relatórios das medições ao 
Sindicato da Categoria da região, no prazo máximo de 15 dias, após 
realização do jogo, para acompanhamento, sob pena de multa diária no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Tudo conforme fundamentação supra, que passa a integrar o presente 
dispositivo sentencial. 

Custas pela reclamada no percentual de 2% sobre o valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ora arbitrado à causa. 

Cientes as partes, conforme despacho de fl. 378. 
Nada mais. 
Natal (RN), 13 de dezembro de 2016. 

 

MARCELLA ALVES DE VILAR 
Juíza do Trabalho Substituta 
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 - SÚMULA nº 1 - DURAÇÃO DO TRABALHO SEMANAL. QUARENTA 
HORAS. DIVISOR APLICÁVEL. 
Os empregados sujeitos à duração normal do trabalho correspondente a 8 
horas por dia e 44 por semana, submetidos à carga horária semanal  de 40 
horas, terão aplicados o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do 
salário- hora, afastando-se a incidência de norma convencional que 
estabeleça divisor superior. (IUJ-0000084-35.2016.5.21.0000- Desembargador 
Relator: Ronaldo Medeiros de Souza - Processo de origem: 0210320-
79.2014.5.21.0017. Publicação DJET: 08.07.2016, 11.07.2016 e 12.07.2016) . 
 - SÚMULA nº 2 - REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. 
GUARARAPES CONFECÇÕES. 
É válida a redução do intervalo intrajornada adotada pela Guararapes 
Confecções, por decorrer de autorização do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e está inserida em Acordos Coletivos de Trabalho da categoria, 
desde que constatadas também a inexistência de prestação de horas extras e 
o atendimento das exigências relativas à organização dos refeitórios. (IUJ-
0000073-06.2016.5.21.0000- Desembargador Relator: Ricardo Luís Espíndola 
Borges - Processo de origem: 0000179-06.2014.5.21.0010. Republicada DJET: 
19.07.2016, 20.07.2016 e 21.07.2016). 
- SÚMULA nº 3 - CAIXA EXECUTIVO. CEF. GRATIFICAÇÃO DE CAIXA 
E GRATIFICAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA. CUMULAÇÃO. 
O empregado que desempenha operações típicas de caixa tem direito à 
percepção cumulativa da gratificação de 'quebra de caixa', prevista em 
normativo interno do empregador e destinada a cobrir eventuais prejuízos 
decorrentes do risco da função, com o valor da função comissionada paga. 
(IUJ-000082-65.2016.5.21.0000- Desembargador Relator: Eridson João 
Fernandes Medeiros - Processo de origem: 0000228-59.2014.5.21.0006. 
Publicação DJET: 08.07.2016, 11.07.2016 e 12.07.2016)  
- SÚMULA nº 04 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DE QUARTOS E BANHEIROS DE USO PÚBLICO EM 
MOTEL. EQUIPARAÇÃO A LIXO URBANO. 
Os empregados que executam os serviços de higienização e limpeza das 
instalações sanitárias, de uso público ou coletivo de grande circulação, e a 
respectiva coleta de lixo, em motel, desde que apuradas as condições 
insalubres mediante prova técnica,fazem jus ao adicional de insalubridade 
em grau máximo, por equiparação aos trabalhadores que lidam com lixo 
urbano, incidindo o disposto no anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 
3.214/78. (IUJ-0000083-50.2016-5-21-0000 - Desembargadora Redatora: Maria 
Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues - Processo de origem: 0000832-
35.2014.5.21.0001. Publicação: DJET: 08.07.2016, 11.07.2016 e 12.07.2016). 




