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GREVE 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 854856

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o
acórdão, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A justiça comum, federal ou estadual, é competente
para julgar  a abusividade de greve de servidores  públicos celetistas  da Administração pública direta,
autarquias e fundações públicas”. Vencidos os Ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2017.

Segunda-feira, 31 de julho de 2017 
Suspensas decisões que impediam governo do Amapá de parcelar salários do funcionalismo

Liminar deferida pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, suspende
os efeitos de duas decisões judiciais que impediam o governador do Amapá de parcelar os salários dos
servidores. Na decisão tomada na Suspensão de Segurança (SS) 5191, ajuizada pelo Executivo estadual, o
ministra explicou que ficou demonstrado o risco concreto de grave lesão à economia pública do Amapá,
especialmente diante da grave situação fiscal em que se encontra o estado.

Consta dos autos que, diante de alegada grave crise financeira, o estado optou por parcelar o salário do
funcionalismo, adiantando 60% dos valores até o último dia do mês e pagando o restante do salário até o
dia 10 do mês subsequente. O governo sustenta que o fracionamento da folha é uma medida excepcional e
temporária,  que  irá  vigorar  apenas  enquanto  não  forem  normalizados  os  repasses  do  Fundo  de
Participação dos Estados e demais receitas.

No STF, o pedido foi para suspender a decisão no Tribunal de Justiça do Amapá (TJ-AP), em mandado de
segurança, que determinou ao governador que se abstivesse de parcelar as remunerações dos policiais
civis, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, e a decisão do juízo da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de
Macapá, tomada em ação civil pública, que proibiu o chefe do Executivo de parcelar os salários de ativos,
inativos e pensionistas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Ambas determinaram o pagamento dos
servidores públicos até o quinto dia útil de cada mês.

O governo alega ser inegável que o Brasil enfrenta a mais drástica crise econômica de sua história, e que
a situação do Amapá não é mais amena. Diz que, apesar disso, tem se esforçado para preservar os direitos
de todos servidores ativos, inativos e pensionistas, em verdadeiro processo de engenharia administrativa”.
A proposta do ente federado tem sido o pagamento de 60% da remuneração dos servidores do Poder
Executivo estadual até o último dia do mês, e remanescente até o dia 10 do mês subsequente. Se for
obrigado a quitar o pagamento integral do funcionalismo, ficará impossibilitado de garantir o pagamento
de outras despesas obrigatórias, como transferências constitucionais, serviço da dívida e outros.

Apontando  constantes  frustrações  de  arrecadação  no estado,  sustenta  que  o  atendimento  às  decisões
atacadas  causaria  lesão ao ente  público,  notadamente a suas finanças,  uma vez que seu atendimento
impossibilitará  a  aplicação  de  recursos  em  políticas  públicas  essenciais  à  população,  “instaurando
verdadeiro caos no estado”.

Gravidade

Em sua decisão, a ministra salientou ser indiscutível o direito dos servidores à remuneração de natureza
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especial alimentar. Contudo, frisou, a gravidade exponencial da situação vivida pelo estado é comprovada
pelos  valores  descritivos  da  situação financeira  e  fiscal  do  ente  federado  e  pelos  demonstrativos  de
desequilíbrio entre despesas e receitas trazidos em nota técnica juntada aos autos.

A ministra  ressaltou que o Poder  Judiciário  deve levar  em consideração a contingência estadual  que
conduziu ao atraso no pagamento da remuneração dos servidores em razão da comprovada exaustão
orçamentária  do  estado.  “Não  há  como  deixar  de  se  reconhecer  verdadeiro  estado  de  necessidade
econômico-financeira  a  determinar,  temporária  e  motivadamente,  de  modo  formal,  a  absoluta
impossibilidade de se atender ao calendário de pagamentos”, afirmou.

A ministra também considerou gravosas as sanções (multas) impostas ao governador,  que,  segundo a
presidente  do  STF,  não  parece  querer  descumprir  as  decisões  judiciais.  No  caso,  frisou  a  ministra,
comprova-se que o governador não tem como cumpri-las na forma como foram definidas pelo Judiciário,
não se mostrado portanto revestida de legalidade e da razoabilidade a imposição da multa. A liminar
deferida pela ministra vale até o trânsito em julgado das decisões questionadas ou até a superveniência de
demonstração de mudança no quadro apresentado pelo estado.

ADI sobre cortes orçamentários da Justiça do Trabalho

Por maioria, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Fux, no sentido de que não cabe ao Judiciário
interferir na função do Poder Legislativo de debater e votar as leis orçamentárias. O ministro Celso de
Mello  divergiu  do  relator  e  votou  pela  procedência  da  ADI.  Seu voto  fundamentou-se  na  afronta  à
autonomia do Judiciário.

Terça-feira, 25 de julho de 2017 

Questionada lei do RJ sobre registro de acidentes de trabalho em delegacia de polícia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 5739), com pedido de liminar, para questionar lei do Estado do Rio de Janeiro
que obriga o registro policial de acidentes de trabalho que causarem lesão ou morte de trabalhador. O caso
está sob relatoria do ministro Edson Fachin.

A Lei estadual 7.524/2017, questionada pela entidade, diz que os acidentes de trabalho que causarem
lesão, ferimento ou morte de trabalhador devem ser, obrigatoriamente, registrados na delegacia de polícia
da respectiva circunscrição. A norma foi editada sob a justificativa de garantir ao trabalhador uma prova
documental, no caso de acidente de trabalho, para fins de obtenção de seguro acidentário, DPVAT e para
ajuizamento de ações com pedidos de indenização por danos morais. Após sua aprovação na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro, o projeto de lei foi vetado pelo governador sob o fundamento de vício de
inconstitucionalidade formal. Contudo, o Legislativo derrubou o veto e publicou a norma.

De acordo com a CNI, a competência para legislar sobre direito do trabalho é privativa da União, nos
termos do artigo 22 (inciso I) da Constituição Federal. E direito do trabalho, para a entidade, abrange
normas que regulam obrigações que decorrem da relação laborais, incluindo aquelas relacionadas à saúde
e segurança do trabalho. Lembrou que o governador, ao vetar o projeto de lei, frisou que o estado não
pode, a pretexto de proteção do trabalhador, adentrar em matéria que não é de sua competência, sob pena
de violar o pacto federativo. Esse entendimento, ressalta a confederação, se encontra em harmonia com a
jurisprudência do Supremo.

“A prerrogativa de legislar sobre direito do trabalho, e consequentemente sobre acidente do trabalho, é
exclusiva  da  União,  nos  termos  do  artigo  22  (inciso  I)  da  Constituição  Federal.  A defesa  dessa
competência possui envergadura de extrema relevância, que não se pode ver maculada, ainda que por
supostas  razões  de  cunho protetivo do empregado”,  conclui  a  confederação ao  pedir  a  concessão  de
liminar  para  suspender  os  efeitos  da  lei  questionada.  No  mérito,  pede  a  declaração  de
inconstitucionalidade da norma.



O  inadimplemento  dos  encargos  trabalhistas  dos  empregados  do  contratado  não  transfere
automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em  caráter
solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Obs: a tese acima foi a fixada
pelo STF. No entanto, penso que é importante um esclarecimento  revelado durante os debates: é possível
sim, excepcionalmente, que a Administração Pública  responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela
empresa  contratada  e  que  não foram pagas,   desde  que  o ex-empregado reclamante  comprove,  com
elementos concretos de prova, que houve efetiva  falha do Poder Público na fiscalização do contrato. STF.
Plená rio. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosá Weber, red. p/ o ác. Min. Luiz Fux, julgádo em  26/4/2017
(repercussão  geral) (Info 862).

Terça-feira, 27 de junho de 2017 
Procurador-geral da República apresenta ADI contra Lei das Terceirizações

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5735) contra a Lei 13.429/2017 (Lei das Terceirizações). Além de
apontar vícios na tramitação do projeto legislativo que resultou na lei, Janot sustenta que o texto aprovado
viola diversos dispositivos constitucionais.

Segundo  o  procurador-geral,  a  ampliação  “desarrazoada”  do  regime  de  locação  de  mão  de  obra
temporária para atender “demandas complementares” das empresas, aliada à triplicação do prazo máximo
do contrato temporário de três meses  para 270 dias,  rompe com o caráter  excepcional  do regime de
intermediação de mão de obra, viola o regime constitucional de emprego socialmente protegido (artigo 7º,
inciso 1º, da Constituição Federal), esvazia a eficácia dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores
(artigos 1º, 7º a 11, 170, incisos VII e VIII, e 193) e vulnera o cumprimento, pelo Brasil, da Declaração de
Filadélfia e das Convenções 29 e 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Ao pedir a suspensão liminar da eficácia de diversos dispositivos da lei, o procurador-geral argumenta
que, se forem mantidos seus efeitos, “grande contingente, de milhares de postos de emprego direto, pode
ser  substituído  por  locação  de  mão  de  obra  temporária  e  por  empregos  terceirizados  em atividades
finalísticas,  com  precaríssima  proteção  social”.  Segundo  o  pedido,  “novos  postos  de  trabalho  em
atividades  finalísticas  de  empresas  públicas  e  privadas  também podem ser  submetidos  a  regime  de
terceirização, enquanto se aguarda julgamento de mérito da demanda, com afronta de dificílima reversão
às normas constitucionais afetadas e impacto direto na vida dos trabalhadores.

A ADI 5735 foi distribuída, por prevenção, ao ministro Gilmar Mendes, relator também da ADI 5695,
ajuizada pelas Confederações Nacionais dos Trabalhadores da Indústria Química e dos Trabalhadores na
Indústria  Têxtil  e  de  Vestuário,  da  ADI  5685,  ajuizada  pela  Rede  Sustentabilidade,  da  ADI  5686,
protocolada pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, e da ADI 5687, de autoria do Partido
dos Trabalhadores (PT) e do Partido Comunista do Brasil (PcdoB).

Quinta-feira, 27 de abril de 2017 
STF recebe nova ADI contra Lei da Terceirização 

Foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes nova Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Lei 13.429/2017, conhecida como Lei da Terceirização. A ADI
5695 foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria Química (CNTQ) e pela
Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Têxtil,  Vestuário,  Couro  e  Calçados
(Conaccovest).

Nela, as entidades de classe pedem a concessão de liminar para a suspensão integral dos artigos da Lei da
Terceirização e, no mérito, que o STF julgue a norma inconstitucional. Assim como as outras entidades de
classe e partidos políticos que questionam a lei no STF, as confederações de trabalhadores argumentam
que  o  texto  fere  princípios  constitucionais  como  o  da  isonomia,  a  proteção  ao  trabalhador,  a  livre
associação sindical, e a preservação da função social da propriedade, entre outros.

Segundo alegam na ação, as alterações introduzidas pela norma, ao dar nova redação à Lei 6.019/1974,



passaram a admitir expressamente que o trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de
atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. Sustentam que tal
medida demonstra a abertura para a terceirização ampla e irrestrita e não somente ao trabalho temporário
regulado pela Lei 6.019/1974.

“A prática  da  terceirização  na  atividade-fim  esvazia  a  dimensão  comunitária  da  empresa,  pois  a
radicalização  desse  mecanismo  pode  viabilizar  a  extrema  figura  da  empresa  sem  empregados,  que
terceiriza todas as suas atividades, eximindo-se, por absoluta liberalidade, de inúmeras responsabilidades
sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias”, ressaltam.

Além da ação ajuizada pela CNTQ e Conaccovest, também estão sob análise do ministro Gilmar Mendes
a ADI 5685, ajuizada pela Rede Sustentabilidade, a ADI 5686, protocolada pela Confederação Nacional
das Profissões Liberais (CNPL) e a ADI 5687, de autoria do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido
Comunista do Brasil (PcdoB).

Informativo 862

SERVIDORES PÚBLICOS
Se a  pessoa  acumular  licitamente  dois  cargos  públicos  ela  poderá  receber  acima  do teto  Nos  casos
autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a  incidência do art. 37,
XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos  vínculos formalizados, afastada a
observância  do  teto  remuneratório  quanto  ao  somatório  dos   ganhos  do  agente  público.  Ex:  se
determinado Ministro do STF for também professor da UnB, ele irá receber seu subsídio  integral como
Ministro  e  mais  a   remuneração  decorrente  do  magistério.  Nesse  caso,  o  teto  seria   considerado
especificamente para cada cargo, sendo permitido que ele receba acima do limite  previsto no art. 37, XI
da CF se considerarmos seus ganhos globais. STF. Plenário. RE 612975/MT e RE  602043/MT, Rel. Min.
Marco Aurelio, julgados em 26 e 27/4/2017  (repercussão geral) (Info 862).

Teto constitucional incide em cada cargo nos casos em que é permitida a acumulação, decide STF

Por  decisão  majoritária,  o  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  negou  provimento  a  dois
Recursos Extraordinários (REs 602043 e 612975) em que o Estado do Mato Grosso questionava decisões
do Tribunal de Justiça local (TJ-MT) contrárias à aplicação do teto na remuneração acumulada de dois
cargos públicos exercidos pelo mesmo servidor. Os ministros entenderam que deve ser aplicado o teto
remuneratório constitucional de forma isolada para cada cargo público acumulado, nas formas autorizadas
pela Constituição. O tema debatido nos recursos teve repercussão geral reconhecida.

Tese de repercussão geral

O Plenário aprovou a seguinte tese para efeito de repercussão geral, sugerida pelo relator da matéria,
ministro  Marco  Aurélio:  “Nos  casos  autorizados,  constitucionalmente,  de  acumulação  de  cargos,
empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração
de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório
dos ganhos do agente público”.

Recursos

O RE 602043 diz respeito à aplicabilidade do teto remuneratório previsto no inciso XI do artigo 37, da
CF, com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) 41/2003, à soma das remunerações provenientes
da  cumulação  de  dois  cargos  públicos  privativos  de  médico.  O  caso  teve  origem em  mandado  de
segurança impetrado por servidor público estadual que atuava como médico na Secretaria de Saúde e na
Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Ao julgar a ação, o TJ-MT assentou a ilegitimidade do ato do
secretário de Administração do Estado que restringiu a remuneração acumulada dos dois cargos ao teto do
subsídio do governador.

Por  sua  vez,  o  RE  612975  refere-se  à  aplicabilidade  do  teto  remuneratório  sobre  parcelas  de
aposentadorias percebidas cumulativamente. Um tenente-coronel da reserva da PM e que também exercia
o cargo de odontólogo,  nível  superior  do SUS vinculado à  Secretaria  de Estado de Saúde,  impetrou



mandado de segurança no TJ-MT contra determinação do secretário de Administração de Mato Grosso no
sentido da retenção de parte dos proventos, em razão da aplicação do teto remuneratório. Ao julgar a
questão, o TJ-MT entendeu que o teto deve ser aplicado, isoladamente, a cada uma das aposentadorias
licitamente recebidas, e não ao somatório das remunerações. Assentou que, no caso da acumulação de
cargos  públicos  do autor,  a  verba  remuneratória  percebida  por  cada  cargo ocupado não ultrapassa  o
montante recebido pelo governador.

Julgamento 

O julgamento teve início na sessão plenária de ontem (26) com os votos dos ministros Marco Aurélio
(relator) e Alexandre de Moraes, que desproveram os recursos, e o voto divergente do ministro Edson
Fachin, pelo provimento dos REs. A análise da questão foi concluída na sessão desta quinta-feira (27),
quando a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, pelo desprovimento dos recursos. Para eles, o
teto constitucional deve ser considerado em relação a cada uma das remunerações isoladamente, e não
quanto à soma delas.

O relator considerou inconstitucional  a interpretação segundo a qual  o  texto da EC 41/2003 abrange
também situações jurídicas em que a acumulação é legítima, porque prevista na própria Constituição
Federal. Para o ministro, pensar o contrário seria o mesmo que “o Estado dar com uma das mãos e retirar
com a outra”.

De acordo com o relator, o entendimento da Corte sobre a matéria “não derruba o teto”. Ele considerou
que o teto remuneratório continua a proteger a Administração Pública, “só que tomado de uma forma
sistemática e, portanto, não incompatível com um ditame constitucional que viabiliza a cumulação de
cargos”.

Entre  os  argumentos  levantados,  os  ministros  consideraram  que  a  hipótese  apresentaria  violação  à
irredutibilidade  de vencimentos,  desrespeito  ao  princípio  da  estabilidade,  desvalorização do valor  do
trabalho e ferimento ao princípio da igualdade. Acompanharam esse entendimento os ministros Alexandre
de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes, Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

Divergência

O ministro Edson Fachin abriu a divergência ao votar pelo provimento dos recursos. Para ele, “a garantia
da irredutibilidade só se aplicaria se o padrão remuneratório nominal tiver sido, então, obtido de acordo
com o direito e compreendido dentro do limite máximo fixado pela Constituição”. Com base no artigo 17
do ADCT, o ministro entendeu que os valores que ultrapassam o teto remuneratório devem ser ajustados
sem que o servidor possa alegar direito adquirido. Assim, considerou que o teto remuneratório é aplicável
ao conjunto das remunerações recebidas de forma cumulativa.

Segunda-feira, 19 de junho de 2017 
Contribuição Sindical Rural é constitucional, reafirma STF

O  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  reafirmou  sua  jurisprudência  sobre  a  constitucionalidade  da
Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-Lei 1.661/1971. A decisão foi tomada na análise do
Recurso  Extraordinário  (RE)  883542,  em que  o  Plenário  Virtual  reconheceu  a  repercussão  geral  da
questão  e  reafirmou  entendimento  consolidado  do  Tribunal  sobre  o  tema.  

O recurso extraordinário foi interposto pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), nos autos de uma ação de cobrança da contribuição sindical contra proprietário rural. No STF, a
entidade questionou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) que entendeu estar
caracterizada a hipótese de bitributação, uma vez que a base de cálculo da contribuição, o valor do imóvel
rural, é a mesma utilizada para o Imposto Territorial Rural (ITR). 

Manifestação

Quanto à repercussão geral da matéria,  o relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, afirmou que a
discussão  tem  relevância  dos  pontos  de  vista  jurídico,  econômico  e  social,  uma  vez  que  fixa  tese



potencialmente  direcionada  a  todos  os  que  participam de  uma  determinada  categoria  econômica  ou
profissional (no caso dos autos, a todos os produtores rurais).

Em relação ao mérito, o relator lembrou que o STF tem entendido que “não há vedação constitucional
para a instituição de contribuição com matriz de incidência que preceitue fato gerador ou base de cálculo
iguais ao de imposto”. Destacou ainda que o Supremo firmou o entendimento de que a Contribuição
Sindical  Rural,  estipulada  pelo  decreto de 1971,  foi  recepcionada pela  ordem constitucional  vigente,
citando diversos precedentes.

Em deliberação no Plenário Virtual, a manifestação do ministro pela existência da repercussão geral foi
seguida  por  unanimidade.  Já  no  mérito,  seu  pronunciamento  pela  reafirmação  da  jurisprudência
dominante da Corte, dando provimento ao recurso da CNA, foi seguido por maioria, vencido o ministro
Marco Aurélio.

Seguindo a proposta do relator, foi firmada a seguinte tese: "A Contribuição Sindical Rural, instituída
pelo Decreto-Lei 1.661/1971, não configura hipótese de bitributação e tal tributo foi recepcionado pela
ordem constitucional vigente". 

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de  Fiscalização (exs:
CREA, CRM, COREN, CRO) não se submetem ao regime de precatórios. STF.  Plenário. RE 938837/SP,
rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio,  julgado  em 19/4/2017  (repercussão
geral) (Info 861)

Sexta-feira, 16 de junho de 2017 

Plenário Virtual do STF decide que organismos internacionais têm imunidade de jurisdição 

Por  meio  de  votação  realizada  no  Plenário  Virtual,  o  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  reafirmou
jurisprudência dominante da Corte no sentido de reconhecer imunidade de jurisdição aos organismos
internacionais,  garantida  por  tratado  firmado  pelo  Brasil.  Portanto,  não  há  possibilidade  de  serem
demandados em juízo. A matéria foi objeto de análise do Recurso Extraordinário (RE) 1034840, que teve
repercussão geral reconhecida.

O caso teve origem em reclamação trabalhista ajuizada por um trabalhador contra o Programa das Nações
Unidas para Desenvolvimento (PNUD) e a União Federal. Ele pleiteava o reconhecimento de vínculo
empregatício com o órgão internacional e a condenação subsidiária da União, já que firmou contrato para
prestação de serviços nas dependências do Ministério das Relações Exteriores. O juízo de primeiro grau
acolheu a  preliminar  de  imunidade de  jurisdição  e  extinguiu  o  processo  sem julgamento  do  mérito,
entendimento que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10). No entanto,
ao julgar recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) afastou a imunidade de jurisdição,
determinando o retorno dos autos a Vara de origem, para sequência no julgamento da causa. Contra o
acórdão do TST, a União recorreu ao Supremo.

A União apontou no STF violação a preceitos da Constituição previstos, entre outros, nos artigos 4º, IX
(princípio da não intervenção), 5º, parágrafo 2º (direitos previstos em tratados internacionais), 49, inciso I
(competência do Congresso Nacional para resolver sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional) e 84, inciso VIII, (competência
do presidente da República para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo
do Congresso Nacional).  Alegou que o PNUD é órgão vinculado à  Organização das  Nações  Unidas
(ONU), motivo pelo qual teria imunidade das Nações Unidas (Decreto 27.784/1950), da Convenção sobre
Privilégios e Imunidade das Agências Especializadas das Nações Unidas (Decreto 52.288/1963) e do
Acordo Básico de Assistência Técnica com as Nações Unidas e suas Agências Especializadas (Decreto
59.308/1966).

Manifestação

O relator, ministro Luiz Fux, destacou que o Plenário do Supremo ao julgar em conjunto os REs 578543 e
597368, firmou o entendimento de que organismos internacionais não podem ser demandados em juízo,



salvo renúncia expressa à imunidade de jurisdição. Na ocasião, o ministro consignou que os organismos
internacionais são criados mediante tratados.

Segundo ele, “a imunidade de jurisdição e de execução não é, necessariamente, atributo inerente a essas
pessoas  jurídicas  de  direito  internacional”.  Porém,  na  hipótese,  a  Convenção  sobre  Privilégios  e
Imunidades das Nações Unidas (Decreto 27.784/1950) e a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agências Especializadas das Nações Unidas (Decreto 52.288/1963) regulam os casos outorgados pelo
Brasil à ONU e aos seus órgãos, incluindo-se a imunidade de jurisdição.

À época, o ministro salientou que a violação dos privilégios e garantias da ONU gera responsabilidade
internacional, podendo acarretar, inclusive, a exclusão do Brasil do quadro das Nações Unidas. Também
enfatizou que os  contratados pela  ONU/PNUD firmam contrato  de prestação de  serviço  de natureza
especial,  regulado  pelo  Decreto  27.784/1950,  no  qual  há  previsão  de  que  eventuais  conflitos  sejam
solucionados por arbitragem.

Ao analisar o caso dos autos, o relator verificou que o PNUD é organismo subsidiário da ONU, cuja
atuação no Brasil está regulada pelo Acordo Básico de Assistência Técnica de 1964, firmado entre a
ONU, suas agências especializadas e a República Federativa do Brasil  (Decreto 59.308/1966) e pela
Convenção  sobre  Privilégios  e  Imunidades  das  Nações  Unidas  de  1946  (Decreto  27.784/1950).
“Consectariamente, o PNUD não se submete à jurisdição nacional”, avaliou. “Nesse sentido, é a reiterada
jurisprudência desta Suprema Corte, retratada em diversos julgados relativos ao Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD”, observou o ministro, ao citar os RE 607211 e 599076, entre
outros.

O  ministro  Luiz  Fux  se  manifestou  pela  existência  de  repercussão  geral  da  questão  constitucional
suscitada no RE e, no mérito, no sentido de reafirmar a jurisprudência da Corte, fixando a seguinte tese: O
organismo internacional que tenha garantida a imunidade de jurisdição em tratado firmado pelo Brasil e
internalizado na ordem jurídica brasileira não pode ser demandado em juízo, salvo em caso de renúncia
expressa a essa imunidade.  Por fim, proveu o recurso extraordinário para reconhecer a imunidade de
jurisdição da ONU/PNUD no caso em questão.

Em votação no Plenário Virtual, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da
questão  constitucional  suscitada  e,  no  mérito,  por  maioria  dos  votos,  reafirmou  a  jurisprudência
dominante sobre a matéria, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber.

Informativo 861 - STF (02/05/2017) 
Incidem os  juros  da mora no período compreendido entre  a  data  da realização dos cálculos  e   a  da
requisição  de pequeno valor (RPV) ou do precatório STF. Plenário RE 579431/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgado em 19/4/ 2017 (repercussão geral)  (Info 861) Obs: cuidado para não confundir com a
SV 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º (obs: atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora s obre os precatórios que nele sejam  pagos. O período de que trata este RE
579431/RS é anterior à requisição do precatório, ou seja,  anterior ao interregno tratado pela SV 17.

Quarta-feira, 24 de maio de 2017 
Regime de precatórios não se aplica à execução provisória de obrigação de fazer contra Fazenda
Pública 

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que na “obrigação de fazer”,
prevista no Código de Processo Civil (CPC), é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública,
não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal.

O Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Edson Fachin, e desproveu o Recurso Extraordinário
(RE) 573872, com repercussão geral reconhecida, em que a União alegava que a execução de sentença
condenatória  determinando  a  obrigação  de  fazer  deveria  seguir  critérios  fixados  no  artigo  100  da
Constituição  Federal,  para  o  pagamento  de  precatórios  –  trânsito  em  julgado  da  sentença  judicial,
previsão orçamentária e ordem cronológica para pagamento – e não os dispositivos do CPC.

No  recurso,  a  União  contestava  acórdão  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  (TRF-4)  que



estabeleceu a obrigação de fazer da União, com base no artigo 632 da Lei 5.869/73 (antigo CPC), e
determinou o pagamento de metade  do valor  da pensão decorrente  de falecimento de militar  para a
companheira e a outra metade para a esposa, até então, favorecida com a integralidade do benefício.

Na avaliação do relator da matéria, não se aplica o regime de precatórios nas hipóteses apontadas no
recurso. Fachin salientou que “não há razão para que a obrigação de fazer tenha seu efeito financeiro
postergado em função do trânsito em julgado, sob pena de hipertrofiar uma regra constitucional de índole
excepcionalíssima”.

Antes de recorrer ao STF a União havia apresentado embargos de declaração junto ao TRF-4, que foram
desprovidos.  A União  então  recorreu  ao  STF  e  no  recurso  foi  reconhecida  a  repercussão  geral  e
determinada a suspensão nacional dos processos em tramitação sobre o mesmo tema.

Segundo informou ao Plenário a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, o julgamento desse caso
deverá liberar outros 362 processos semelhantes que estão sobrestados em outras instâncias e aguardam a
decisão do STF a partir do recurso paradigma.

Para efeitos e repercussão geral foi aprovada então a seguinte tese: “A execução provisória de obrigação
de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”.

A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores
ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998.STF. Plenário. RE 565160/SC, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgado em 29/3/2017 (repercussão geral)  (Info 859).

Quarta-feira, 29 de março de 2017 
Empresa é obrigada a recolher contribuição previdenciária sobre remunerações  do empregado,
decide STF

“A contribuição  social  a  cargo  do  empregador  incide  sobre  ganhos  habituais  do  empregado,  quer
anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”. Essa tese de repercussão geral foi fixada
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565160,
desprovido pelos ministros, por unanimidade dos votos. A matéria constitucional, com repercussão geral
reconhecida, envolve quase 7.500 processos semelhantes que atualmente estão sobrestados nas demais
instâncias.

No recurso, a Empresa Nossa Senhora da Glória Ltda. pedia que fosse declarada a inexistência de relação
tributária entre ela e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o objetivo de não ser obrigada a
recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o total  de remunerações  pagas ou creditadas  a
qualquer  título  aos  segurados  empregados  –  conforme  artigo  22,  inciso  I,  da  Lei  8.212/1991,  com
alterações impostas pela da Lei 9.876/1999 –, mas somente sobre a folha de salários.

A empresa pretendia que a contribuição previdenciária não incidisse sobre as seguintes verbas: adicionais
(de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de
viagem (quando  excederem 50% do  salário  recebido),  comissões  e  quaisquer  outras  parcelas  pagas
habitualmente,  ainda  que  em  unidades,  previstas  em  acordo  ou  convenção  coletiva  ou  mesmo  que
concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, até a edição de norma
válida e constitucional para a instituição da mencionada exação.

O  pedido  englobou,  ainda,  o  reconhecimento  de  crédito  nas  importâncias  recolhidas  a  título  de
contribuição  previdenciária  a  partir  de  abril  de  1995  (competência  março),  garantindo  o  direito  de
compensação dos valores pagos indevidamente com parcelas da mesma natureza [contribuição] ou, na sua
impossibilidade, de restituição a ser apurada em liquidação de sentença, com aplicação da variação da
Ufir até o mês de dezembro de 1995 e da taxa Selic a partir de janeiro de 1996.

Dessa forma, com base nos artigos 146; 149; 154, inciso I; 195, inciso I e parágrafo 4º, da Constituição
Federal, o recurso extraordinário discutia o alcance da expressão “folha de salários”, contida no artigo
195, inciso I, da CF, além da constitucionalidade ou não do artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 9.876/1999, que instituiu contribuição social sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados.



Desprovimento 

O relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo desprovimento do recurso. De acordo com ele, os ganhos
habituais do empregado são incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária. De início,
o relator afirmou que o artigo 195 da CF foi alterado pela EC 20/1998, que passou a prever que “a
contribuição incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a
qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”. No entanto,
observou que a parte final não tem pertinência com a hipótese já que o pedido refere-se a valores pagos
aos segurados empregados.

O ministro  salientou  que  antes  da  EC 20/1998,  o  artigo  201 [então  parágrafo  4º  e,  posteriormente,
parágrafo  11]  passou  a  sinalizar  que  os  ganhos  habituais  do  empregado  a  qualquer  título  serão
incorporados  ao  salário  para  efeito  de  contribuição  previdenciária  e  consequente  repercussão  em
benefícios,  nos  casos  e  na  forma  da  lei.  “Nem se  diga  que  esse  dispositivo  estaria  ligado  apenas  à
contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que assim o restrinja”, ressaltou.

Para o ministro Marco Aurélio, deve ser aplicada a interpretação sistemática dos diversos preceitos da CF
sobre o tema. Segundo ele, “se de um lado o artigo 155, inciso I, disciplinava, antes da EC 20/1998, o
cálculo da contribuição devida pelos empregados a partir da folha de salários, esses últimos vieram a ser
revelados quanto ao alcance, o que se entende como salários, pelo citado parágrafo 4º [posteriormente,
11], do artigo 201”.

“Remeteu-se  a  remuneração  percebida  pelo  empregado,  ou  seja,  as  parcelas  diversas  satisfeitas  pelo
tomador de serviços, exigindo-se apenas a habitualidade”, concluiu. Assim, ele considerou inadequado
distinguir o período coberto pela cobrança, se anterior ou posterior à EC 20/1998. O ministro observou
que no próprio recurso menciona-se o pagamento habitual das parcelas citadas,  “buscando-se afastar,
mesmo diante do artigo 201, a incidência da contribuição”. Por essas razões, o ministro Marco Aurélio
votou pelo desprovimento do RE, tendo sido acompanhado por unanimidade do Plenário do STF.

Tese

A tese firmada para fins de repercussão geral neste julgamento foi: “A contribuição social, a cargo do
empregador,  incide  sobre  ganhos  habituais  do  empregado,  quer  anteriores  ou  posteriores  à  Emenda
Constitucional nº 20 de 1998.”

EC/CR

Em outubro/2004, a parte impetrou mandado de segurança no STF. O writ foi proposto depois  que já
havia se passado mais de120 dias da publicação do ato impugnado. Dessa forma, o Ministro Relator
deveria ter extinguido o mandado de segurança sem resolução do mérito pela decadência. Ocorre que o
Ministro não se atentou para esse fato e concedeu a liminar pleiteada. Em março/2017, a 1ª Turma do STF
apreciou o mandado de segurança. O que fez o Colegiado? Extinguiu o MS sem resolução do mérito em
virtude da decadência? NÃO. A 1ª Turma do STF reconheceu que o MS foi impetrado fora do prazo, no
entanto, como foi concedida liminar e esta perdurou por mais de 12 anos, os Ministros entenderam que
deveria ser apreciado o mérito da ação, em nome da segurança jurídica. STF. 2ª Turma.MS 25097/DF,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/3/2017 (Info 859).

Quarta-feira, 10 de maio de 2017 
Ação coletiva ajuizada por associações abrange apenas filiados até a data de sua proposição

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quarta-feira (10),
decidiu  que  a  execução  de  sentença  transitada  em julgado  em ação  coletiva  proposta  por  entidade
associativa  de  caráter  civil  alcança  apenas  os  filiados  na  data  da  propositura  da  ação.  Prevaleceu o
entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, no sentido de que os filiados em momento posterior à
formalização da ação de conhecimento não podem se beneficiar de seus efeitos. A decisão deverá ser
seguida em pelo menos 3.920 processos sobrestados em outras instâncias.

No  caso  dos  autos,  o  Plenário  negou  provimento  ao  Recurso  Extraordinário  (RE)  612043,  com
repercussão geral reconhecida, interposto pela Associação dos Servidores da Justiça Federal no Paraná



(Asserjuspar) para questionar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que considerou
necessária, para fins de execução de sentença, a comprovação da filiação dos representados até a data do
ajuizamento da ação. O julgamento do recurso começou na sessão de 4 de maio e havia sido suspenso
após as sustentações orais e o voto do relator.

O primeiro a votar na sessão de hoje, ministro Alexandre de Morais, acompanhou parcialmente o relator
quanto à necessidade de comprovação de filiação até a data de propositura da ação. Entretanto, entendeu
ser necessário interpretar de maneira mais ampla o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997, para que a decisão
abranja  a  competência  territorial  de  jurisdição  do  tribunal  que  julgar  a  demanda.  Também em voto
acompanhando parcialmente o relator,  o ministro Edson Fachin considerou que o prazo limite para os
beneficiários  de  ação coletiva  deve  ser  o  do  trânsito  em julgado do título  a  ser  executado,  e  não a
propositura da ação.

Único  a  divergir  integralmente  do  relator  e  dar  provimento  ao  recurso,  o  ministro  Ricardo
Lewandowski votou  no sentido  de que  o  artigo  2º-A da  Lei  9.494/1997  é  inconstitucional.  Em  seu
entendimento,  a  Constituição  Federal,  ao  conferir  às  associações  legitimidade  para  representar  seus
filiados, judicial ou extrajudicialmente (artigo 5º, inciso XXI), não restringe essa representação ao local
ou  data  de  filiação.  Para  o  ministro,  essa  restrição  enfraquece  o  processo  coletivo  e  proporciona  a
multiplicidade de ações sobre um mesmo tema.

Os demais ministros presentes na sessão seguiram integralmente o voto do relator.

Tese

A tese de repercussão geral fixada foi a de que: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva,  de rito  ordinário,  ajuizada por associação civil  na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados,  residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,  que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do
processo de conhecimento”.

Quarta-feira, 26 de abril de 2017 
Plenário define tese de repercussão geral sobre responsabilidade de entes públicos em terceirização

O Plenário do Supremo Tribunal Federal  definiu,  nesta quarta-feira  (26),  a tese de repercussão geral
firmada  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  (RE)  760931,  que  discute  a  responsabilidade  da
administração pública gerada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas de empresas  prestadoras de
serviços contratadas por meio de licitações.

A tese aprovada foi proposta pelo ministro Luiz Fux, autor do voto vencedor no julgamento, concluído no
dia 30/3, e foi redigida nos seguintes termos:

O  inadimplemento  dos  encargos  trabalhistas  dos  empregados  do  contratado  não  transfere  ao  poder
público contratante automaticamente a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou
subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993.

Quinta-feira, 30 de março de 2017 
Terceirização: Plenário define limites da responsabilidade da administração pública

O Plenário  do Supremo Tribunal  Federal  concluiu,  nesta  quinta-feira  (30),  o  julgamento do Recurso
Extraordinário  (RE)  760931,  com  repercussão  geral  reconhecida,  que  discute  a  responsabilidade
subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa
terceirizada. Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o recurso da União foi parcialmente provido,
confirmando-se o entendimento, adotado na Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) 16, que
veda a responsabilização automática da administração pública,  só cabendo sua condenação se houver
prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.

Na conclusão do julgamento, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, lembrou que existem pelo
menos 50 mil processos sobrestados aguardando a decisão do caso paradigma. Para a fixação da tese de

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE612043relator.pdf


repercussão geral,  os ministros decidiram estudar  as propostas apresentadas para se chegar  à  redação
final, a ser avaliada oportunamente.

Desempate

Ao desempatar a votação, suspensa no dia 15 de fevereiro para aguardar o voto do sucessor do ministro
Teori Zavascki (falecido), o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a matéria tratada no caso é um
dos  mais  profícuos  contenciosos  do  Judiciário  brasileiro,  devido  ao  elevado  número  de  casos  que
envolvem o tema.  “Esse  julgamento  tem relevância  no  sentido  de  estancar  uma interminável  cadeia
tautológica que vem dificultando o enfrentamento da controvérsia”, afirmou.

Seu voto seguiu a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux. Para Moraes, o artigo 71, parágrafo 1º da
Lei  de  Licitações  (Lei  8.666/1993)  é  “mais  do  que  claro”  ao  exonerar  o  Poder  Público  da
responsabilidade  do  pagamento  das  verbas  trabalhistas  por  inadimplência  da  empresa  prestadora  de
serviços.

No seu entendimento, elastecer a responsabilidade da Administração Pública na terceirização “parece ser
um convite para que se faça o mesmo em outras dinâmicas de colaboração com a iniciativa privada, como
as concessões públicas”. O ministro Alexandre de Moraes destacou ainda as implicações jurídicas da
decisão para um modelo de relação público-privada mais moderna. “A consolidação da responsabilidade
do  estado  pelos  débitos  trabalhistas  de  terceiro  apresentaria  risco  de  desestímulo  de  colaboração  da
iniciativa privada com a administração pública, estratégia fundamental para a modernização do Estado”,
afirmou.

Voto vencedor

O  ministro  Luiz  Fux,  relator  do  voto  vencedor  –  seguido  pela ministra  Cármen  Lúcia  e  pelos
ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes – lembrou, ao votar na
sessão de 8 de fevereiro, que a Lei 9.032/1995 introduziu o parágrafo 2º ao artigo 71 da Lei de Licitações
para  prever  a  responsabilidade  solidária  do  Poder  Público  sobre  os  encargos  previdenciários.  “Se
quisesse, o legislador teria feito o mesmo em relação aos encargos trabalhistas”, afirmou. “Se não o fez, é
porque entende que a administração pública já afere, no momento da licitação, a aptidão orçamentária e
financeira da empresa contratada”.

Relatora

O voto da relatora, ministra Rosa Weber, foi no sentido de que cabe à administração pública comprovar
que fiscalizou devidamente o cumprimento do contrato. Para ela, não se pode exigir dos terceirizados o
ônus de  provar  o descumprimento desse  dever  legal  por  parte  da administração pública,  beneficiada
diretamente pela força de trabalho. Seu voto foi seguido pelos ministros Edson Fachin,  Luís Roberto
Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.STF. Plenário.  ADPF 387/PI,  Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/ 2017 (Info 858)

Liminar suspende bloqueio nas contas do Ceará determinado pela Justiça do Trabalho 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os efeitos de todas as decisões da
Justiça do Trabalho que tenham determinado o bloqueio de valores nas contas do estado para satisfazer
débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (Ematerce). Também estão
suspensas as execuções judiciais trabalhistas contra a estatal cearense que tenham desconsiderado a sua
sujeição ao regime de precatórios. A ministra determinou ainda a imediata devolução aos cofres públicos
dos recursos que ainda não tenham sido repassados aos beneficiários de tais decisões.

As  determinações  constam  de  liminar  concedida  pela  ministra  Rosa  Weber  na  Arguição  de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  437,  ajuizada  pelo  governador  do Ceará,  Camilo
Santana,  na  qual  questiona  as  decisões  de  juízes  do  Trabalho  do  Ceará  e  do  Tribunal  Regional  do
Trabalho da 7ª Região. Segundo a ação, por prestar serviço público em caráter exclusivo, a execução das



dívidas  da  Ematerce  deve ocorrer  por  meio  de  precatórios.  Segundo  o  governador,  os  bloqueios  já
efetivados nas contas públicas superam a quantia de R$ 1 milhão e há ainda determinação de bloqueio
superior a R$ 5,5 milhões. Em sua decisão, a ministra Rosa Weber afirma que a controvérsia se enquadra
em hipótese de lesão a preceitos fundamentais, como bem demostrado pelo governador. A liminar será
levada a referendo do Plenário do STF. 

O entendimento do TRT do Ceará é de que a Ematerce não se sujeita ao regime de precatórios previsto no
artigo 100 da Constituição Federal para execução contra a fazenda pública, porque se trata de ente dotado
de  personalidade  jurídica  de  direito  privado.  O  bloqueio  é  endereçado  às  contas  públicas  da
Administração Direta do estado sob o fundamento de que existiriam nessas contas valores pertencentes à
Ematerce.  A ministra  observou  que,  de  fato,  nos  termos  do  artigo  173,  parágrafo  1º,  inciso  II,  da
Constituição  Federal,  a  empresa  pública  ou  a  sociedade  de  economia  mista  que  explora  atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime
jurídico  próprio  das  empresas  privadas,  inclusive  quanto  aos  direitos  e  obrigações  civis,  comerciais,
trabalhistas e tributários.

Ocorre que, segundo observou a relatora, o entendimento pacífico do STF diferencia as empresas públicas
prestadoras de serviço público daquelas que exercem atividade econômica para fins de execução de suas
dívidas judiciais. A partir dessa distinção, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que somente
as  empresas  públicas  que  exploram atividade  econômica  em sentido  estrito  estão  sujeitas  ao regime
jurídico próprio das empresas privadas. “Extraio da documentação trazida aos autos que a Ematerce,
embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito,
em regime de mercado.  Antes,  desempenha atividade de  Estado,  em regime de exclusividade  e  sem
finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos”, observou Rosa Weber.

De acordo com a  Lei  estadual  13.875/2007,  a  Ematerce  integra  a  estrutura  administrativa  do  Poder
Executivo cearense,  e tem por finalidades institucionais “a promoção e execução da política agrícola
estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão
rural  sustentável  do  Estado,  utilizando  processos  educativos  que  assegurem  a  apropriação  de
conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares
atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de
políticas subsidiadas com recursos públicos”. E, de acordo com o artigo 187, inciso IV, da Constituição, a
assistência  técnica  e  a  extensão rural  são instrumentos  de realização da  política  agrícola  do  Estado,
traduzindo, portanto, atividades estatais típicas.

“Nessas  circunstâncias,  entendo,  ao  menos  em  juízo  perfunctório  e  sem  prejuízo  de  exame  mais
aprofundado, que sobre a atividade desempenhada pela Ematerce não incide o disposto no artigo 173,
parágrafo 1º, inciso II, da Lei Maior, sujeitando-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de
condenação judicial, ao regime de precatórios assegurado pelo artigo 100 da Constituição da República”,
afirmou. A ministra acrescentou que as ordens de bloqueio revelam aparente usurpação de competências
constitucionais  reservadas  ao  Poder  Executivo  (exercer  a  direção  da  Administração)  e  ao  Poder
Legislativo (autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro), indicando violação ao princípio da separação dos
Poderes.

“A subtração das competências dos Poderes Executivo e Legislativo na execução das despesas sugere
haver  indevida  interferência  do  Poder  Judiciário  na  administração  do  orçamento  e  na  definição  das
prioridades na execução de políticas públicas, em conflito com o disposto nos artigos 2º e 84, inciso II, da
Carta Política, o que suscita preocupações também sob o prisma da harmonia entre os Poderes. Além de
comprometer a autonomia administrativa do estado, por retirar do chefe do Poder Executivo os meios
essenciais  à  alocação  de  recursos  financeiros,  a  proliferação  de  decisões  judiciais  determinando
constrições imediatas, em descompasso com o cronograma de desembolso orçamentário, parece colocar
alguns credores em situação mais vantajosa do que outros em igual situação fática e jurídica, quebrando a
isonomia”, concluiu a ministra.

Sexta-feira, 13 de janeiro de 2017 



ADPF questiona decisões que determinaram bloqueio de verbas do CE em execução trabalhista

O governador do Ceará,  Camilo Santana,  ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Arguição de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  437,  com pedido  de  liminar,  contra  decisões  da
Justiça  do  Trabalho  que  têm  determinado  o  bloqueio  de  verbas  públicas  na  execução  de  débitos
trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (Ematerce). Segundo o governador,
como a empresa presta serviço público, a execução de suas dívidas pelo procedimento de direito privado
viola o regime jurídico dos precatórios.

De acordo com a ADPF, decisões de Varas do Trabalho do Ceará e do Tribunal Regional do Trabalho da
7ª  Região  (TRT-7),  seguindo  entendimento  do  Tribunal  Superior  do  trabalho  (TST),  têm afastado  a
aplicação do regime de precatórios à  Ematerce e  determinado a constrição patrimonial,  por  meio de
bloqueio de contas e penhora de bens. O governador salienta que as decisões ignoram o fato de que a
empresa, que atende a famílias de agricultores, é prestadora de serviço público de assistência técnica e
extensão rural de forma exclusiva no Estado do Ceará. Assim, os atos em questão estariam violando o
artigo 100 da Constituição Federal, que prevê o pagamento de débitos da Fazenda Pública pelo regime de
precatórios.

Segundo  a  argumentação,  a  Ematerce  é  totalmente  dependente  de  recursos  públicos,  e  não  se  pode
submetê-la às regras do artigo 173 da Constituição, que estabelece o regime jurídico aplicável às estatais
que  exerçam  atividade  econômica  em  sentido  estrito.  Outro  ponto  alegado  é  a  violação  da  regra
orçamentária, prevista no inciso VI do artigo 167, que veda o remanejamento de verbas sem autorização
legislativa.

Ao pedir, liminarmente, a suspensão das medidas de execução contra a Ematerce e a liberação dos valores
bloqueados,  o  governador  ressalta  a  necessidade  de  garantir  que  a  continuidade  das  atividades  da
empresa.  Como  precedente,  cita  liminar  do  ministro  Gilmar  Mendes  na  ADPF  387,  na  qual  foram
suspensas decisões da Justiça do Trabalho que bloqueavam recursos do Estado do Piauí. No mérito, pede
o reconhecimento, pelo STF, de que as decisões judiciais questionadas violam o regime de precatórios. 

Sexta-feira, 03 de março de 2017 
STF reafirma jurisprudência que veda cobrança de contribuição assistencial a trabalhadores não
sindicalizados

O  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  reafirmou  entendimento  no  sentido  da  inconstitucionalidade  da
contribuição assistencial imposta por acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa a
empregados não sindicalizados. A decisão foi tomada pelo Plenário Virtual do STF na análise do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE 1018459), com repercussão geral reconhecida. Os ministros seguiram a
manifestação do relator do processo, ministro Gilmar Mendes.

No caso dos autos, o Sindicato de Metalúrgicos de Curitiba questionou decisão do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) que inadmitiu a remessa de recurso extraordinário contra acórdão daquele tribunal que
julgou inviável a cobrança da contribuição assistencial de empregados não filiados. De acordo com o
TST, à exceção da contribuição sindical, a imposição de pagamento a não associados de qualquer outra
contribuição, ainda que prevista por acordo ou convenção coletiva, ou por sentença normativa, fere o
princípio da liberdade de associação ao sindicato e viola o sistema de proteção ao salário.

No STF, a entidade sindical defendia a inconstitucionalidade do Precedente Normativo 119 do TST, que
consolida  o  entendimento  daquela  corte  sobre  a  matéria.  Segundo  o  sindicato,  o  direito  de  impor
contribuições,  previsto  no  artigo  513,  alínea  “e”,  da  Consolidação das  Leis  do  Trabalho (CLT),  não
depende nem exige a filiação, mas apenas a vinculação a uma determinada categoria.

Manifestação

Inicialmente, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a discussão é de inegável relevância dos pontos de
vista  jurídico,  econômico e  social,  pois  a  tese fixada afeta  potencialmente todos os  empregados  não
filiados a sindicatos e tem reflexo também na organização do sistema sindical brasileiro e na sua forma de



custeio.

Quanto à matéria de fundo, o ministro explicou a distinção entre a contribuição sindical,  prevista na
Constituição Federal (artigo 8º, parte final do inciso IV) e instituída por lei (artigo 578 da CLT), em prol
dos  interesses  das  categorias  profissionais,  com  caráter  tributário  e  obrigatório,  e  a  denominada
contribuição assistencial,  também conhecida como taxa assistencial,  destinada a custear  as atividades
assistenciais do sindicato, principalmente no curso de negociações coletivas, sem natureza tributária. A
questão,  conforme destacou o relator,  está  pacificada  pela  jurisprudência  do STF no sentido  de  que
somente a contribuição sindical prevista especificamente na CLT, por ter caráter tributário, é exigível de
toda a categoria, independentemente de filiação.

O ministro observou que a Súmula Vinculante 40 estabelece que a contribuição confederativa (artigo 8º,
inciso IV, da Constituição) só é exigível dos filiados aos sindicatos. “Esse mesmo raciocínio aplica-se às
contribuições assistenciais que, em razão da sua natureza jurídica não tributária, não podem ser exigidas
indistintamente  de  todos  aqueles  que  participem das  categorias  econômicas  ou  profissionais,  ou  das
profissões liberais, mas tão somente dos empegados filiados ao sindicato respectivo”, afirmou.

Assim, concluiu que o entendimento do TST está correto, e que o sindicato se equivoca ao afirmar que,
por força da CLT, o exercício de atividade ou profissão, por si só, já torna obrigatória a contribuição,
independentemente da vontade pessoal do empregador ou do empregado. “O princípio da liberdade de
associação está previsto no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 1891, e a liberdade de
contribuição é mero corolário lógico do direito de associar-se ou não”, afirmou.

Resultado

O  relator  se  pronunciou  pela  existência  de  repercussão  geral  da  matéria  e  pela  reafirmação  da
jurisprudência, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário. A manifestação
do relator quanto à repercussão geral foi seguida por unanimidade. No mérito, a decisão foi por maioria,
vencido o ministro Marco Aurélio.

Segunda-feira, 02 de janeiro de 2017 
Suspenso bloqueio de R$ 10 milhões do Estado do AM determinado pela Justiça do Trabalho

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar pleiteada pelo
Estado do Amazonas para suspender o bloqueio de R$ 10 milhões nas contas do Estado para pagamento
de verbas trabalhistas  a  empregados terceirizados.  A decisão,  proferida na Reclamação (RCL) 26099
durante  o  recesso  do  Tribunal,  leva  em  conta  o  entendimento  do  STF  de  que  a  responsabilidade
subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização não pode ser presumida.

O caso teve início em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho visando ao arresto
de  para o pagamento de  salários  atrasados e  outras  verbas  a  empregados de  diversas  prestadoras  de
serviços ao governo do estado, alegando ilicitude nos contratos de terceirização. Em primeira instância,
antecipação de tutela foi deferida para determinar o arresto de bens e contas das empresas envolvidas e o
bloqueio do valor de R$ 4 milhões das verbas estaduais. Em seguida, após recurso do MPT, o Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região, em decisão monocrática, ampliou o valor do arresto das contas do
estado em R$ 6 milhões.

Na Reclamação, o governo do Amazonas alega sofrer prejuízo com essas decisões, proferidas sem que lhe
fossem garantidos o exercício da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que, no julgamento da Ação
Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, o STF, analisando o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei das
Licitações (Lei 8.666/1983), firmou o entendimento de que o estado só pode ser condenado por verbas
trabalhistas de empresas interpostas de forma subsidiária, e desde que comprovada sua conduta culposa
ao final do processo. E, nesses casos, o débito se sujeitaria ao regime de precatórios.

Ainda segundo o estado, a decisão do TRT-11 não teria observado a cláusula de reserva de plenário,
contrariando  o  enunciado  da  Súmula  Vinculante  10  do STF.  Ao pedir  a  cassação  das  liminares  que
determinaram os arrestos, o ente federativo sustenta que a medida teria afetado a conta única do Estado,
os convênios e as atividades básicas relativas à segurança, à educação, ao saneamento e aos salários dos
servidores do mês de dezembro.



ADC 16

Em sua  decisão,  a  ministra  observou  que,  no  julgamento  da  ADC 16,  o  Supremo  entendeu  que  o
inadimplemento das obrigações trabalhistas decorrentes de contrato firmado pela Administração Pública
não poderia implicar, automática e diretamente, a responsabilização do ente público. Decidiu-se ainda que
o  exame  das  circunstâncias  do  caso  concreto  pela  Justiça  do  Trabalho  poderia  conduzir  à
responsabilização se comprovada a omissão ou a negligência dos agentes públicos na fiscalização do
contrato administrativo. “Entretanto, não se pode admitir a transferência para a Administração Pública,
por  presunção  de  culpa,  da  responsabilidade  pelo  pagamento  dos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e
previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada”, explicou.

No caso em exame, a ministra ressaltou que não constam da decisão do TRT-11 ato ou indicação de
circunstância relacionada à execução e à fiscalização do contrato administrativo celebrado pelo estado
que demonstrem culpa administrativa. “A atribuição de responsabilidade subsidiária parece ter decorrido
de presunção de culpa da entidade da Administração Pública, o que nega vigência ao artigo 71, parágrafo
1º, da Lei 8.666/1993 e contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16”, concluiu.

Entendendo  caracterizado  o  perigo  da  demora  –  pois,  com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  os
interessados poderiam iniciar a sua execução –, a ministra deferiu a liminar para suspender os efeitos das
decisões da Justiça do Trabalho apenas quanto à determinação de bloqueio das verbas públicas.

Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017 
STF discutirá  responsabilização  objetiva  de  empregador por danos  decorrentes  de  acidente  de
trabalho

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral na matéria tratada no
Recurso Extraordinário (RE) 828040, que discute a natureza jurídica da responsabilidade do empregador
na reparação de danos a empregado vítima de acidente de trabalho, tendo em vista o disposto no artigo 7º,
inciso XXVIII, da Constituição Federal, que prevê a obrigação de indenizar quando há dolo ou culpa.

O recurso foi interposto pela Protege S/A – Proteção e Transporte de Valores contra decisão do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) que a condenou ao pagamento de indenização a um vigilante de carro forte
devido  a  transtornos  psicológicos  decorrentes  de  um  assalto.  A tese  adotada  pelo  TST  foi  a  da
responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação de dolo ou culpa, fazendo incidir no caso a
regra prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, por se tratar de atividade de risco. Para a
empresa, porém, a condenação contrariou o dispositivo constitucional que trata da matéria, uma vez que o
assalto foi praticado em via pública, por terceiro.

O RE 828040 é o processo paradigma do tema 932 da tabela de repercussão geral do STF. O Plenário
Virtual, por maioria, entendeu que a matéria tem natureza constitucional e tem repercussão econômica e
social,  tendo  em  vista  sua  relevância  para  o  desenvolvimento  das  relações  empregatícias.  Ficaram
vencidos a ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin.

O recurso era de relatoria do ministro Teori Zavascki e, com seu falecimento, será aplicado, para efeito da
publicação do acórdão da repercussão geral, o artigo 38, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno do
STF. O dispositivo prevê que, em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, o relator será substituído pelo
ministro  que  tiver  proferido  o  primeiro  voto  vencedor  acompanhando-o,  para  lavrar  ou  assinar  os
acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga.

ACIDENTE DE TRABALHO NO STF

Endereço eletrônico: https://jota.info/artigos/acidentes-de-trabalho-e-stf-28032017

Em dezembro de 2016, o Ministro Teori Zavascki submeteu ao plenário virtual do Supremo Tribunal
Federal,  com  sugestão  de  repercussão  geral,  um  Recurso  Extraordinário  interposto  por  um  dos



litisconsortes passivos – empresa tomadora de serviços – contra um acórdão do Tribunal Superior do
Trabalho que reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas lesões sofridas por um trabalhador num
acidente do trabalho, tomando por base a aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil. Ou seja,
discute-se no Supremo se o tomador de serviços pode ser responsável pelo acidente do trabalho sem que
haja culpa ou dolo. A repercussão geral foi reconhecida em 10 de fevereiro de 2017, por maioria.

O trabalhador ajuizou ação trabalhista alegando que teria sido contratado para o cargo de vigilante de
carro forte e, no curso de seu contrato de emprego, sofreu um acidente do trabalho numa tentativa de
assalto. Não obstante não ter sido alvejado, o evento ocasionou danos de grande monta à sua vida, já que
passou a apresentar quadro depressivo grave, com ideias deliróides de conteúdos persecutórios.

Diante disso, pleiteou de seu empregador, o pagamento de indenização e reparação por responsabilidade
civil. Quanto ao tomador dos serviços, litisconsorte passivo, a responsabilidade subsidiária.

A sentença  condenou  o  empregador,  e  o  tomador  dos  serviços  de  forma  subsidiária,  a  indenizar  o
empregado por danos materiais e repará-lo em danos morais. O tomador de serviços recorreu ao Tribunal
Regional da 24 Região, requerendo a sua exclusão da lide sob o fundamento de que a responsabilidade
subsidiária prescindiria existência de culpa, e a condenação teria se dado com base na teoria do risco, o
que foi provido. 

Inconformado, o trabalhador recorreu ao TST, com a pretensão de incluir novamente o litisconsorte na
lide,  direcionando-o  a  condenação  subsidiária,  o  que  foi  provido.  A empresa  tomadora  de  serviços
interpôs  Recurso  Extraordinário,  objetivando  a  sua  exclusão  da  lide  pelos  mesmos  fundamentos
anteriormente utilizados.

A questão trazida ao debate é, exatamente, a possibilidade da condenação subsidiária do tomador dos
serviços para os casos que não houve culpa, em relação às parcelas decorrentes da responsabilidade civil
devidas pelo real empregador que seria o prestador de serviços.

A Constituição Federal, em seu artigo 7, XXVIII estatui que a responsabilidade civil do empregador é
subjetiva considerando que deve prescindir, para a sua declaração, a existência de culpa. O TST como
exceção,  vem  reconhecendo  que  nas  atividades  onde  o  trabalhador  é  exposto  a  risco  constante,  a
responsabilidade civil de seu empregador é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa. 

A situação fática posta no efeito devolutivo do Recurso Extraordinário e que faz tomar corpo esse artigo,
entretanto, é outra. A discussão travada surge quanto à possibilidade de condenar o tomador de serviços
de forma subsidiária – que prescinde a existência de culpa – , quando o real empregador – prestador de
serviços  –  é  condenado  de  forma  principal,  em decorrência  de  responsabilidade  civil  objetiva,  que
independe da culpa.

Na ação trabalhista, a pretensão do trabalhador direcionada ao tomador de serviços foi de condenação
subsidiária com escopo na súmula 331 do TST (norma jurídica vigente que regula as terceirizações). A
referida súmula institui que para existir responsabilidade do tomador de serviços deve existir culpa, ou
seja, negligência, imprudência ou imperícia. Assim, a condenação subsidiária de um tomador, se repita,
está condicionada a existência de culpa.

Em regra, no Direito do Trabalho, a culpa é envolvida pelos elementos obrigacionais do contrato, como
vigilância, concessão e fiscalização da utilização do equipamento de proteção individual, fiscalização do
serviço,  verificação  do  cumprimento  pelo  real  empregador  dos  haveres  contratuais  e  encargos  dele
decorrentes, entre outros. Todavia, sem se tratando de um ramo social do direito, situações diversas e
novas surgem todos os dias, o que obriga a um repensar constante.

Sendo objetiva a responsabilidade civil, que não prescinde a existência de culpa, não parece lógico que
haja  condenação  do  tomador  de  serviços.  Nestes  casos,  a  condenação  à  indenização  e  reparação
decorrente  de  responsabilidade  civil  alcançaria,  tão  somente,  o  real  empregador,  estando  fora  da
condenação subsidiária, porque subjetiva. 

É simples: a responsabilidade civil objetiva é atinente ao real empregador, porque assim vem entendendo
o TST, nas atividades que envolvam risco (art. 927, parágrafo único do CC). Ao responsável subsidiário,
que não contrata e não dirige diretamente a prestação de serviços, a responsabilidade civil aplicada é a
subjetiva, seja pela sua condição de tomador, seja porque assim a norma determina (Súmula 331 do TST).



Importante destacar que a responsabilidade civil no contrato de trabalho, não obstante a competência para
a  solução  ser  da  Justiça  do  Trabalho,  reconhecidamente,  possui  natureza  civil,  não  sendo  coerente
reconhecê-lo  como  uma  “obrigação  trabalhista  inadimplida  pelo  empregador”,  como  literalmente
esclarece a referida Súmula. A competência material em razão da matéria não guarda relação direta e
estreita com a natureza do pedido constante da ação, como ocorre no juízo penal por ocasião de um
julgamento,  a  sentença  aplica  pena  de  multa  e,  também,  no  juízo  trabalhista  quando  julga  uma
reintegração na posse (natureza civil das matérias. 

As decisões convergentes dos Tribunais Regionais desta natureza violavam garantia constitucional da
razoabilidade temporal do processo, instituído no artigo 5, LXXVIII da CRFB, porque possibilitavam o
manejo do recurso extraordinário, ao menos enquanto não reconhecida a repercussão geral. Em outras
palavras, os Tribunais, para não ferirem tal garantia deviam harmonizar a aplicação das normas jurídicas,
como o escopo do artigo 1º do NCPC.

Outra questão atinente às decisões convergentes é que não há que se divagar sobre fonte formal indireta
com natureza concreta,  como ocorre com a terceirização de serviços regulada,  ainda,  por dispositivo
sumular. A súmula é a solidificação da jurisprudência. Não é razoável violá-la, como fez o TST. Sem
culpa, em terceirização de serviços, não há responsabilidade.

Não  é  viável,  por  isso,  que  em  litígios  onde  seja  abrigada  a  responsabilidade  civil  objetiva  como
fundamento  para  condenação  do  empregador,  haja  o  elastecimento  desta  obrigação  ao  tomador  de
serviços, porque sem fundamento em nenhuma fonte formal do direito e à margem da regulação das
terceirizações de serviços feita pelo próprio TST.

A repercussão geral reconhecida foi uma guinada no entendimento majoritário do TST. Caso entenda o
STF pela manutenção da decisão do TST serão mantidos os impactos nas negociações dos contratos de
prestação de serviços. No atual cenário decorrente do reconhecimento indiscriminado da responsabilidade
objetiva  em  relação  ao  tomador  dos  serviços,  tem-se  uma  ampliação  da  margem  dos  valores  dos
contratos, pelo risco de uma possível condenação futura numa atividade que possa ser assim considerada,
diminuindo as contratações, aumentando do índice de desemprego etc.

As cláusulas contratuais que excluem a responsabilidade das empresas contratadas não são uma solução.
Há muito o TST vem entendendo que essas cláusulas somente servem à seara cível, em ações regressivas
ou, quando há comprovação da inexistência de culpa do tomador, o que vai de encontro a teoria objetiva
da responsabilidade civil.

Mesmo suspenso o processamento dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão (art.
1035,§  5º  NCPC)  como  efeito  do  reconhecimento  da  repercussão  geral,  as  empresas  tomadoras  de
serviços devem estar atentas nesta tese e incluí-la, desde a resistência primeira, de modo a possibilitar o
efeito devolutivo em graus recursais. Imprescindível, ainda a inclusão no recurso de um tópico noticiando
o reconhecimento da repercussão, já que sobrestado somente quando da análise da admissibilidade.

Em princípio, solução encontrada para o caso é meramente processual vez que se trata de aplicação e
interpretação da norma jurídica ao caso concreto, com violações de fontes formais diretas e indiretas do
Direito. 

Como reconhecida a repercussão geral do tema, a direção é subsidiar o caso, até com a possibilidade de
requerimento do amicus curiae até intervenções assistenciais simples. Se após julgado o leading case, for
mantido o entendimento do TST, a solução é lá chegar, pela violação do dispositivo sumular aplicável.
Mantida a condenação subsidiária do tomador,  interpor recurso extraordinário de modo a objetivar  o
reexame da matéria por outra turma, ou Ministro viabilizando a mudança de entendimento da Corte pois,
como visto, condenações deste tipo e com esta direção, não possuem nenhum tipo de amparo em fontes
do Direito, o que a tornam à margem das fontes. 

Jorge  Gonzaga  Matsumoto -  sócio  trabalhista  do  Bichara  advogados  e  mestre  e  doutorando  pela
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

Luiz  Calixto  Sandes -  advogado  sênior  do  Bichara  Advogados,  mestre,  doutorando  e  professor  de
processo civil licenciado na UFRJ 



STF COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS

Quarta-feira, 02 de dezembro de 2015 
Justiça comum deve julgar ação de trabalhador temporário da Paraíba

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, julgou competente o juiz de Direito da 2ª Vara da
comarca de Princesa Isabel (PB) para processar e julgar ação movida por um agente de portaria que
trabalhou para o Estado da Paraíba durante 40 anos, por meio de contrato de trabalho temporário, sem
aprovação em concurso público. A decisão se deu no Conflito de Competência (CC) 7931, suscitado pelo
juízo comum em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A ação foi ajuizada na Justiça do Trabalho visando ao ressarcimento de verbas trabalhistas. O trabalhador,
que prestou serviços de 1979 a 2009, alega não ter  situação salarial  regulamentada e que deixou de
receber diversas verbas indenizatórias pela falta do recolhimento do FGTS, um terço de férias e 13º
salário, entre outras.

Após o trânsito em julgado da ação trabalhista, o Estado da Paraíba ajuizou ação rescisória e o Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região anulou a sentença, por reconhecer que a competência seria da Justiça
comum estadual. Essa decisão foi mantida pelo TST em sede de recurso ordinário.

Decisão

Ao  decidir  pela  competência  da  Justiça  comum,  o  ministro  Dias  Toffoli  assinalou  que  o  STF,  no
julgamento da ADI 3395, deferiu medida cautelar para suspender interpretações do inciso I do artigo 114
da Constituição Federal que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, o julgamento de feitos em que
a relação seja de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. “No caso, não há contrato de
trabalho firmado entre as partes sob o regime celetista”, esclareceu. “O Estado da Paraíba, em sua defesa,
afirmou expressamente que a contratação temporária se deu por meio de relação jurídica administrativa, e
que a contratação havia sido em caráter temporário”.

A  decisão  cita  diversos  precedentes  nos  quais,  sem  situação  semelhante,  o  STF  tem  afastado  a
competência da Justiça do Trabalho. “Portanto, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
causas  fundadas  em relação  de  trabalho  com a  Administração,  inclusive  as  decorrentes  de  contrato
temporário, ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da
eventual prorrogação indevida do vínculo”, concluiu.

Após a repercussão geral do recurso extraordinário com agravo nº 906491, que tem como ementa
o seguinte teor:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRABALHISTA.  COMPETÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO
REGIME DA CLT,  ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE
1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES
DA RELAÇÃO  DE  TRABALHO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.  REPERCUSSÃO  GERAL  CONFIGURADA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão
geral,  fica  reafirmada  a  jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  no
sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar
demandas  visando  a  obter  prestações  de  natureza  trabalhista,  ajuizadas
contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em
seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos



tais,  dos  precedentes  formados  na  ADI  3.395-MC  (Rel.  Min.  CEZAR
PELUSO,  DJ  de  10/11/2006)  e  no  RE  573.202  (Rel.  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  DJe  de  5/12/2008,  Tema  43).  2.  Agravo  a  que  se
conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. 

Justiça comum deve julgar contratação temporária pelo poder público

Endereço  eletrônico:  http://www.conjur.com.br/2016-mai-14/justica-comum-julgar-contratacao-
temporaria-poder-publico

14 de maio de 2016, 8h28

Não  compete  à  Justiça  do  Trabalho  julgar  ação  que  discute validade  de contratação  temporária  de
trabalhadores pelo poder público. Seguindo esse entendimento, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a
3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) remeteu à Justiça Comum um processo
ajuizada por um cadastrador de Bolsa Família, contratado por um município por prazo determinado, sem
a prévia aprovação em concurso público.

Além de fazer o cadastramento dos beneficiários do programa, o trabalhador atendia outras demandas do
município, atuando como motorista e, por cerca de três meses, ficou no setor de contabilidade. Na ação
trabalhista,  ele pretendia ver reconhecido o vínculo de emprego com o município e o consequente o
recebimento de todos os direitos decorrentes.

O juiz de primeiro grau acolheu os pedidos, condenando o município a anotar a Carteira de Trabalho do
reclamante e a cumprir outras obrigações decorrentes do vínculo de emprego, incluindo FGTS com multa
de 40% e outras verbas rescisórias.

No TRT-3,  entretanto,  a  decisão foi  reformada. O relator  do caso, juiz  convocado Danilo Siqueira  de
Castro Faria, ressaltou que o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, vem entendendo que é da
Justiça  Comum  a  competência  para  apreciar  e  julgar  as  ações  que  discutem  sobre  a  validade  das
contratações temporárias do público sem a prévia aprovação em concurso. A justificativa é de que tais
contratos  se  destinam  a  atender  "excepcional  interesse  público",  configurando  relação  de  caráter
estatutário ou jurídico-administrativo.

Precedente do Supremo

Segundo o relator, no julgamento do Recurso Extraordinário 573.202, o STF concluiu que o entendimento
de  que  a  Justiça  do  Trabalho  é  competente  para  julgar  ações  entre  servidores  temporários  e  a
Administração Pública contraria a decisão do Pleno na ADI 3.395 MC/DF.

Nessa decisão, o STF suspendeu liminarmente toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I, do
artigo  114,  da  Constituição  da  República  (na  redação  que  lhe  foi  dada  pela  Emenda  Constitucional
45/2004), quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações que envolvam a Administração
Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de caráter estatutário ou jurídico administrativo,
como no caso dos trabalhadores temporários.

"A consequência da decisão proferida na ADI tem sido a procedência de ações instauradas na Suprema
Corte, envolvendo a validade dos contratos administrativos firmados por entes públicos, invalidando as
decisões  proferidas  pela  Justiça  do  Trabalho  e  determinando  a  remessa  dos  autos  para  a  Justiça
Comum", destacou o juiz convocado relator, citando diversos julgados no mesmo sentido.

Diante do posicionamento pacífico do STF, por disciplina judiciária, o relator declarou a incompetência
material da Justiça do Trabalho para o exame e julgamento da ação, determinando a remessa do processo
à Justiça Estadual. O voto do relator foi seguido por unanimidade.  Com informações da Assessoria de
Imprensa do TRT-3.

Processo 0011665-57.2014.5.03.0149



AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA
LEI 13.015/2014. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO
CELETISTA  ADMITIDO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO  ANTES  DE  05.10.1988.
SUBSEQUENTE  LEI  DE  IMPLEMENTAÇÃO  DO  REGIME  JURÍDICO  ÚNICO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIMES JURÍDICOS, DO CELETISTA PARA
O  ADMINISTRATIVO,  SEM  O  CUMPRIMENTO  DO  REQUISITO  DA  PRÉVIA
APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO ANTIGO
VÍNCULO CELETISTA. 2. FGTS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 362/TST. MANUTENÇÃO DO
SERVIDOR NO ANTIGO VÍNCULO CELETISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXTINÇÃO
DO CONTRATO AVENTADA PELA SÚMULA 382 DO TST. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
DENTRO DA MODULAÇÃO EX NUNC DETERMINADA PELO STF NO ARE Nº 709.212,
NO JULGAMENTO DE 13.11.2014. 3. FGTS. RECOLHIMENTOS. PERÍODO POSTERIOR À
TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. Segundo a jurisprudência hoje pacificada no STF e no TST, a
conversão de  regimes jurídicos prevista no caput do art. 39 da Constituição, deflagrada pela lei
implementadora do RJU, somente pode ocorrer caso o servidor tenha sido aprovado, antes ou
depois da CF/88, em concurso público. Tratando-se de antigo servidor celetista, admitido antes de
05.10.1988, sem concurso público, ficará no regime celetista até que seja aprovado em concurso,
não ocorrendo, assim, a conversão de regimes, mesmo que a lei do RJU preveja tal conversão. O
óbice deflui de imperativo constitucional (art. 37, II, CF/88), segundo o STF e o TST, que não é
passível  de  saneamento  pelo  simples  texto  legal.  Sem  conversão  de  regimes,  mantém-se  a
regência da CLT sobre a relação jurídica do respectivo servidor. No caso concreto, o Tribunal
Regional consignou que a Reclamante foi contratada pelo Estado do Piauí em 01/04/1986, sem
concurso  público,  sob  o  regime  celetista.  Dessa  forma,  não  se  aplica  ao  presente  caso  o
entendimento da Súmula 382/TST, pois o contrato de trabalho continua em vigor, em face da
inexistência de transmudação do regime celetista para o estatutário. Estando o acórdão regional,
portanto, em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência deste TST, incidem como
óbices  ao processamento do recurso de revista a Súmula 333/TST e  o art. 896, §  7º,  daCLT.
Agravo de instrumento desprovido. (AIRR 801090720135220002, Relator(a): Mauricio Godinho
Delgado, 3ª Turma, Publicação:DEJT 26/08/2016) 

DECISÃO: Trata-se  de reclamação,  com pedido de  medida  liminar,  contra  acórdão prolatado pela
Oitava  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  nos  autos  do  Processo  AI-RR  0000257-
47.2012.5.11.0301, cuja ementa reproduzo a seguir:

“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS (FVS-AM) – 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS. REGIME CELETISTA. SÚMULA 333 DO TST E ART. 896, § 7º, DA
CLT – CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA 
297 DO TST. 

Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento que não logra desconstituir os 
fundamentos do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista. Agravo de 
Instrumento a que se nega provimento. 

II - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO 
AMAZONAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME CELETISTA. SÚMULA 333 DO TST E 
ART. 896, § 7º, DA CLT - PRESCRIÇÃO BIENAL. ART. 896, “C”, DA CLT. 

Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento que não logra desconstituir os 
fundamentos do despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista. Agravo de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27956257/par%C3%A1grafo-7-artigo-896-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637358/artigo-896-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712324/inciso-ii-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636310/artigo-39-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128647120/lei-13015-14


Instrumento a que se nega provimento.” 

Na reclamação, aponta-se afronta à autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395 MC, pelo ato 
reclamado ter considerado a Justiça do Trabalho competente para o julgamento de demanda proposta por 
agente comunitário de saúde contratado em regime especial temporário, instituído no Estado do 
Amazonas, pela Lei Estadual 2.607/2000 c/c Lei 2.616/2000, editadas para permitir a contratação de 
pessoal, pela Administração Pública, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse 
público.

Sustenta-se, em síntese, que se trata de relação de caráter jurídico-administrativo com o Poder 
Público. Logo, a competência para o julgamento do feito seria da Justiça Comum.

Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, 
parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições 
de julgamento. 

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar 

anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação 
atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência 
da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus 
servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, 
em acórdão assim ementado:

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. 
Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários.
Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta 
relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da 
CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra 
interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as 
causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 
10/11/2006) 

Partindo dessa premissa, faz-se necessário averiguar a competência material para o julgamento da 
presente demanda.  Esse exame não pode ocorrer quando da apreciação do mérito, vale dizer, não é 
possível que a competência para o processamento e julgamento de determinada ação fique condicionada à
procedência ou improcedência do pedido como ocorreu no caso dos autos, no qual todas as instâncias de 
mérito, somente após a análise das provas, decidiram pela inexistência de relação jurídico-administrativa 
regida por lei especial. 

A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução
probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no 
artigo 87 do Código de Processo Civil:

Art. 87: Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 
salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da 
matéria ou da hierarquia.

 In casu, como o autor da ação reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorreriam de 
um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, tais como verbas rescisórias, FGTS, 
recolhimentos previdenciários e outros encargos de natureza semelhante, sendo que nada foi pleiteado 
com base no regime especial temporário, fica descaracterizado, assim, a competência da Justiça Comum e



reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para a julgar a causa suscitada nos autos. 
Além disso, vale ressaltar que, a partir da análise dos autos, é possível constatar que a administração

pública estadual se valeu da contratação temporária, no caso em análise, desde 10.05.1999 até 
03.04.2010, ou seja, durante 11 anos, desvirtuado-se, dessa forma, os requisitos da contratação temporária
e de caráter excepcional de agentes comunitários de saúde exigidos pela referida lei e afrontando, ainda, a
regra constitucional de provimento de cargos públicos mediante concurso público. Sendo assim, diante do
desvirtuamento do contrato de trabalho, incabível a transferência à Justiça Comum de controvérsia que 
apenas sob o aspecto formal é regido por lei especial.

Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a
presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2016.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
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