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Ministro suspende decisão  do TCU sobre  aposentadorias  de  servidores  transpostos  para
regime estatutário

Decisão do ministro Fachin suspende, em relação aos autores de mandado de segurança, os
efeitos de acórdão do TCU que considerou irregular a transposição do regime celetista para
o estatutário

O  ministro  Edson  Fachin,  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  deferiu  liminares  nos
Mandados de Segurança (MS) 35819, 35984 e 35988 para suspender decisão do Tribunal de
Contas  da  União  (TCU)  que  considerou  ilegais  aposentadorias  concedidas  a  servidores
públicos  federais  que haviam sido transpostos  do regime celetista  para  o  estatutário.  O
ministro  verificou,  no  caso,  a  relevância  dos  fundamentos  apresentados  e  o  risco  de
ineficácia da medida caso fosse concedida somente ao final do processo.

Os  servidores  em  questão  foram  dispensados  de  empresas  públicas  extintas  durante  a
reforma administrativa promovida pelo governo Collor, mas posteriormente reintegrados ao
serviço público pela anistia promovida pela Lei 8.878/1994. Mais tarde, foram transpostos
do regime da Consolidação das  Leis  do Trabalho (CLT) para  o Regime Jurídico Único
(RJU),  no  qual  permaneceram até  suas  aposentadorias.  No  entanto,  o  TCU assentou  a
ilegalidade dos atos de concessão das aposentadorias em razão do entendimento por ele
fixado  no  Acórdão  303/2015,  segundo  o  qual  é  irregular  a  transposição  de  servidores
anistiados com base na Lei 8.878/1994.

Os autores dos mandados de segurança alegam, entre outros pontos, violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não puderam
participar do processo que deu origem ao Acórdão 303/2015 do TCU. Sustentam também a
decadência do direto de a administração anular o ato de transposição, tendo em vista o
decurso do prazo de cinco anos previsto artigo 54 da Lei 9.784/1999.

Decisão

Em sua decisão, o ministro Edson Fachin explicou que o TCU, ao julgar a matéria, afastou a
decadência por reconhecer existir, no caso, violação do princípio constitucional do concurso
público. Ele lembrou que o Supremo, por sua vez, reconheceu repercussão geral da matéria
tratada  no  Recurso  Extraordinário  (RE)  817338,  que  trata  da  possibilidade  de  um  ato
administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela
administração pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999.
Segundo Fachin, apesar de o relator do RE não ter determinado a suspensão nacional de
processos (artigo 1.035, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil), a pendência de exame,
pelo  Supremo,  da  questão  objeto  do  mandado  de  segurança  confere  plausibilidade  às
alegações  dos  servidores.  “Ademais,  a  iminência  de  instauração  de  processos
administrativos tendentes a rever situações já consolidadas representa, em tese, ameaça à
eficácia ulterior de eventual ordem concessiva”, destacou.

A liminares concedidas pelo ministro suspendem, em relação aos autores dos mandados de
segurança, os efeitos da decisão do TCU.



STF reconhece direito de candidata gestante à remarcação de teste de aptidão física

A decisão foi tomada no julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida. No caso
concreto, a candidata prestava concurso para a PM-PR e não compareceu ao teste físico
porque estava na 24ª semana de gestação.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o direito de candidatas gestantes
à remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos, independentemente de haver
previsão  no  edital.  Os  ministros  negaram  provimento  ao  Recurso  Extraordinário  (RE)
1058333, no qual o Estado do Paraná questionava acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-
PR) que garantiu o direito à remarcação a uma candidata que não compareceu ao exame
físico, que constituía etapa do certame para o cargo de Policial Militar do Estado do Paraná
(PM-PR), em razão da gravidez de 24 semanas. Como o tema debatido no recurso teve a
repercussão geral  reconhecida,  a  decisão majoritária tomada nesta quarta-feira (21)  pelo
STF deverá ser aplicada pelas demais instâncias nos casos semelhantes.  Foi  aprovada a
seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física
de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão
expressa em edital do concurso público”.

Em  seu  voto,  o  relator  do  recurso,  ministro  Luiz  Fux,  destacou  que,  diversamente  do
alegado pelo Estado do Paraná, a decisão do TJ-PR não afrontou o princípio da isonomia
entre os candidatos, mas apenas garantiu o direito de pessoa com condições peculiares que
necessitava  de  cuidados  especiais.  “Por  ter  o  constituinte  estabelecido  expressamente  a
proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar, a condição de gestante goza
de proteção constitucional reforçada. Em razão deste amparo constitucional específico, a
gravidez não pode causar prejuízo às candidatas,  sob pena de malferir  os  princípios da
isonomia e da razoabilidade”,  afirmou.  Para ele,  o não reconhecimento desse direito da
mulher  compromete  a  autoestima  social  e  a  estigmatiza.  “O  efeito  catalizador  dessa
exclusão é facilmente vislumbrável em uma sociedade marcada pela competitividade. As
mulheres  têm  dificuldade  em  se  inserir  no  mercado  de  trabalho  e  a  galgar  postos
profissionais de maior prestígio e remuneração. Por consequência, acirra-se a desigualdade
econômica, que por si só é motivo de exclusão social”, disse Fux.

O relator classificou como incabível equiparar a gravidez a doença ou a razões de força
maior que impeça a realização de determinada etapa do concurso público pelos candidatos.
“A falta de autonomia física ou as dificuldades no controle do seu próprio corpo repercutem
nas condições necessárias para o alcance da autonomia econômica, por isso se revela anti-
isonômico  criar-se  restrições  em razão  da  gravidez.  Instituído  expressamente  como um
direito  social,  a  proteção  à  maternidade  impede  que  a  gravidez  seja  motivo  para
fundamentar  qualquer  ato  administrativo  contrário  ao  interesse  da  gestante,  ainda  mais
quando tal ato impõe-lhe grave prejuízo”, afirmou.

Para o ministro Fux, o TJ-PR decidiu de forma correta o caso ao assentar que não seria
proporcional nem razoável exigir que a candidata colocasse a vida de seu bebê em risco, de
forma  irresponsável,  submetendo-se  a teste  físico  mediante  a  prática  de  esforço
incompatível com a fase gestacional. O relator também rejeitou o argumento do Estado do
Paraná de que a remarcação do teste de aptidão física para gestantes atrasaria a conclusão do
concurso público. Segundo ele, a solução é continuar o certame com a reserva do número de
vagas  para  essa  situação  excepcional.  “Se  após  a  realização  do  teste  de  aptidão  física



remarcado, a candidata lograr aprovação e classificação, será empossada. Caso contrário,
será empossado o candidato ou candidata remanescente na lista de classificação, em posição
imediatamente subsequente”, explicou.

Divergência

O ministro Marco Aurélio foi o único divergir do relator e votou pelo provimento do recurso
do Estado do Paraná. Para ele, a informação de que o teste não poderia ser remarcado por
nenhum motivo  estava  expressa  no  edital  do  concurso  para  a  PM-PR e  os  candidatos
deveriam ter  se  organizado para  o  certame,  por  isso  não se  pode  inflingir  ao  estado a
acusação de discriminatório. O ministro destacou que, ao contrário das doenças graves que
impedem um candidato de participar das etapas do concurso, a gravidez, na maioria das
vezes, é um projeto da família, não sendo compatível com a inscrição em concurso para
policial militar. O ministro citou precedente (RE 630733) no qual o STF entendeu não ser
possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida
em edital de concurso público em razão de circunstâncias pessoais de candidato, ainda que
de  caráter  fisiológico,  como  doença  temporária  devidamente  comprovada  por  atestado
médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista pelo próprio edital do certame.

Sustentações orais

O procurador do Estado do Paraná sustentou que o edital não fazia qualquer discriminação à
candidata gestante, que poderia optar por prestar ou não o concurso. Afirmou ainda que é
natural que as mulheres abram mão de determinadas opções em sua vida profissional em
razão da gestação, que depois podem ser retomadas normalmente. Para ele, exigir que o
Estado designe nova data para o teste físico viola o princípio da eficiência administrativa,
além  de  implicar  em  aumento  de  custos,  sem  contar  que  cada  gestante  terá  uma
particularidade, em razão do mês de gestação em que se encontrar. Observou ainda que uma
gestação em princípio  é  previsível  e,  para  quem pretende  se  candidatar  a  um concurso
público, é possível se programar.

Ao se manifestar pelo desprovimento do recurso, a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, afirmou que a mulher, devido às suas características reprodutivas, muitas vezes fica
em desvantagem no mercador de trabalho. Por isso, o Estado deve intervir para restaurar o
equilíbrio de interesses que estejam em conflito. Para Dodge, o direito da candidata gestante
à  remarcação  do  teste  físico  em  decorrência  da  gravidez  tem  amparo  na  Constituição
Federal e nos tratados de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, não se podendo
falar em vantagem indevida da candidata ou violação ao princípio da impessoalidade, uma
vez que tal prerrogativa deverá ser assegurada a todas as mulheres na mesma situação, não
havendo privilégio.

Suspenso  julgamento  sobre  constitucionalidade  do  pagamento  de  adicional  de  riscos  a
portuários avulsos

Pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu, na sessão desta quarta-feira (21), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 597124, com repercussão geral reconhecida, no
qual  o  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  discute  a  constitucionalidade  do
pagamento de adicional de riscos aos trabalhadores portuários avulsos. Até o momento, sete
ministros  reconheceram aos  avulsos  o  direito  ao  adicional,  desde  que  desempenhem as
mesmas  funções,  e  nas  mesmas  condições,  dos  trabalhadores  com vínculo  de  trabalho
permanente.



O recurso, que começou a ser julgado no último dia 14 com a leitura do relatório e as
sustentações  orais,  foi  interposto  pelo  Órgão  de  Gestão  de  Mão-de-Obra  do  Serviço
Portuário  Avulso  do  Porto  Organizado  de  Paranaguá  e  Antonina  (OGMO-PR)  para
questionar acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que garantiu o pagamento do
adicional  de  40%,  previsto  no  artigo  14  da  Lei  4.860/1965  para  os  servidores  da
administração dos portos,  também para os trabalhadores avulsos que atuam na atividade
portuária.

Em seu voto, o relator do caso, ministro Edson Fachin, citou o artigo 7º, inciso XXXIV, da
Constituição Federal, que expressamente prevê a igualdade de direitos entre o trabalhador
com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. De acordo com Fachin, uma
leitura  adequada  da  legislação  que  rege  o  setor  –  principalmente  as  Leis  4.860/1965 e
12.815/2013 –,  à  luz da Constituição Federal,  demonstra que não pode ser usado como
excludente do direito ao adicional o fato de os trabalhadores avulsos sujeitarem-se a um
regime diferenciado dos trabalhadores permanentes.

Se há o pagamento do adicional de riscos aos trabalhadores permanentes que atuam em
condições adversas, essa previsão deve ser reconhecida também aos avulsos que trabalham
submetidos  às  mesmas  condições  adversas,  exatamente  por  imposição  de  igualdade  de
direitos expressamente prevista na Constituição, salientou.

O ministro votou pelo desprovimento do recurso interposto pela OGMO, reafirmando o
entendimento de que sempre que o adicional for pago ao vinculado, também será devido,
nos mesmos termos, aos avulsos que trabalham nas mesmas condições.

Critério

Ao acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes frisou que, em seu entendimento,
o que caracteriza o adicional – seja de riscos ou de insalubridade – não é a forma de vínculo,
mas as condições em que se realizam as funções.  O que a legislação busca compensar,
salientou o  ministro,  é  o  risco  por  exercer  determinada  função ou serviço  nas  mesmas
condições.  O  tipo  de  vínculo  não  pode  ser  o  critério  diferenciador  para  o  direito  ao
adicional. O critério deve ser a verificação de que se realiza o mesmo trabalho, nas mesmas
condições, concluiu.

Votaram  com  o  relator,  além  do  ministro  Alexandre  de  Moraes,  os  ministros  Roberto
Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária de depósitos judiciais é tema de
repercussão geral

Segundo o relator do recurso extraordinário, ministro Edson Fachin, a questão específica
dos  expurgos  inflacionários  nos  depósitos  judiciais  ainda  não  foi  decidida  pelo  STF,
revelando peculiaridades que ressaltam a importância da análise de mérito pela Corte. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá decidir se a inclusão dos expurgos inflacionários na
correção monetária incidente sobre depósitos judiciais é constitucional. A matéria, objeto do
Recurso Extraordinário (RE) 1141156, teve repercussão geral reconhecida em deliberação
do Plenário Virtual.

O  recurso  foi  interposto  contra  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)  que,  em
julgamento de recurso especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento



no sentido da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos
judiciais. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) e a Fazenda Nacional interpuseram recursos extraordinários contra o acórdão do
STJ sustentando, entre outros pontos, a constitucionalidade de o Estado determinar critério
distinto para a correção monetária dos depósitos judiciais, como já determinou para salário
mínimo, benefícios previdenciários e débitos tributários.

Os recorrentes alegam que, ao afastar o índice legalmente estabelecido e substituí-lo por
outro que se entendeu mais representativo da suposta inflação real, o STJ teria incorrido em
vício de procedimento consistente na não observância da cláusula de reserva de plenário,
prevista no artigo 97 da Constituição Federal, além de ofender o princípio da legalidade e da
reserva legal. Outro argumento é de que o acórdão recorrido teria extrapolado os limites da
controvérsia para aplicar seu entendimento a qualquer depósito judicial, independentemente
de sua causa ou de regulamentação legal, estendendo-o, também, aos depósitos estaduais e
municipais.

Defendem  o  reconhecimento  da  repercussão  geral  da  matéria,  uma  vez  que  a  questão
alcança  os  depósitos  judiciais  efetuados  em  diversas  instituição  financeiras  durante  o
período dos planos econômicos, abrangendo milhares de litigantes em processos judiciais.
Enfatizam que a matéria em debate ultrapassa os interesses das partes existentes na causa,
com relevância sob os aspectos econômico, social e jurídico.

Manifestação

Segundo  o  ministro  Edson  Fachin,  relator  do  recurso,  a  questão  trazida  nos  autos,
especificamente quantos aos depósitos judiciais, ainda não foi decidida pelo STF, revelando
peculiaridades que ressaltam a importância de sua análise de mérito pela Corte. Ele lembrou
que matérias semelhantes, referentes à incidência de expurgos inflacionários na correção
monetária de outras verbas depositadas em instituição financeiras, já tiveram repercussão
geral reconhecida pelo STF, como as diferenças de correção monetária em depósitos de
poupança decorrentes dos Planos Collor I (RE 591797) e Collor II (RE 632212).

A manifestação do relator  no  sentido  de  reconhecer  a  repercussão  geral  da  matéria  foi
seguida por maioria, vencido o ministro Dias Toffoli (presidente). Os ministros Luiz Fux e
Roberto Barroso se declararam impedidos.

Pedido de vista suspende julgamento de ações que questionam lei do RS que veda revista
íntima em funcionários

Nesta  quinta-feira  (8),  o  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  deu  início  ao
julgamento  conjunto  das  Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  (ADIs)  3559  e  6036,
ajuizadas,  respectivamente,  pela  Procuradoria-Geral  da  República  e  pelo  Partido
Democrático Trabalhista (PDT) contra a Lei 12.258/2005 do Rio Grande do Sul. A norma
proíbe  a  prática  de  revistas  íntimas  em  funcionários  de  estabelecimentos  comerciais,
industriais e de serviços, localizados no estado.

A análise das ações foi suspensa pelo pedido de vista do presidente da Corte, ministro Dias
Toffoli. Na sessão de hoje, votaram pela validade constitucional da lei os ministros Edson
Fachin (relator), Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. O ministro Alexandre
de Moraes abriu divergência ao votar pela procedência das ações, tendo sido acompanhado
pelos ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e ministro Marco Aurélio.



PDT

O jovem advogado Mateus de Lima Costa Ribeiro, de 18 anos, falou da tribuna da Corte em
nome do PDT.  Ele  ressaltou  as  alegações  apresentadas  na petição inicial  no sentido  da
procedência das ações, entre elas a tese de que a norma questionada usurpou a competência
privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho, prevista no artigo 22, inciso I, da
Constituição  Federal.  Também  esclareceu  que  a  norma  gaúcha  classifica  como  revista
íntima a prática de despimento coercitivo ou de molestamento físico do empregado pelo
empregador.

Julgamento

O  relator,  ministro  Edson  Fachin,  votou  pela  improcedência  das  ADIs,  julgando
constitucional a norma gaúcha. “Reputá-la formalmente inconstitucional, em meu modo de
ver, seria reduzir o âmbito exclusivamente a relações de trabalho em sentido estrito e retirar
do ordenamento jurídico uma lei de proteção a direitos fundamentais”, afirmou.

Segundo ele, nas hipóteses de leis que envolvam mais de um tema, os conflitos formais de
competência  federativa  devem ser  solucionados  reconhecendo deferência  à  competência
legislativa concorrente e comum dos estados e municípios. O relator frisou que a proibição
para  a  realização  de  revistas  íntimas  dentro  do  local  de  trabalho  emana  da  própria
Constituição Federal, razão pela qual a competência para proibi-la é comum à União, aos
estados e aos municípios.

O ministro Edson Fachin lembrou que, a fim de garantir a inserção legítima da mulher no
mercado de trabalho, a Lei Federal 13.271/2016 proibiu a revista íntima de funcionárias nos
locais de trabalho, mas a lei federal não impediu que estados e municípios disciplinassem o
tema  de  forma  protetiva.  Por  essas  razões,  o  relator  considerou  possível  ao  legislador
estadual  complementar  ou  repetir  a  legislação  federal  “para  explicitar  essa  proibição
inquestionável de conduta vexatória e atentatória a direitos fundamentais”. Nesse sentido,
votaram os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Divergência

Abriu divergência o ministro Alexandre de Moraes, que votou pela procedência das ações
diretas. Apesar de considerar a boa intenção do legislador estadual, o ministro entendeu que
a lei questionada trata de uma relação de trabalho, sendo matéria de competência privativa
da União. “Observo a importância da proteção à honra, à intimidade e à dignidade da pessoa
humana, mas não vejo como extirpar a questão do artigo 22, inciso I, da Constituição. Aqui
é uma norma eminentemente ligada ao Direito do Trabalho, tanto que repete e complementa
o artigo 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, afirmou.

O ministro também não considerou possível aplicar o artigo 24 da Constituição Federal, o
que daria competência concorrente para que o estado complementasse a legislação federal.
Do mesmo modo, pela inconstitucionalidade da norma gaúcha, se posicionaram os ministros
Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e ministro Marco Aurélio.

Governador contesta bloqueios em execuções trabalhistas contra a Fundação Paraense de
Radiodifusão

O governador do Estado do Pará, Simão Jatene, ajuizou a Arguição de Descumprimento de
Preceito  Fundamental  (ADPF) 547 no Supremo Tribunal  Federal  (STF)  contra  decisões



proferidas pelas Varas do Trabalho e Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
(com  jurisdição  sobre  Pará  e  Amapá).  Segundo  Jatene,  ao  recusarem  a  execução  por
precatório  requisitório  para  satisfazer  débitos  trabalhistas  da  Fundação  Paraense  de
Radiodifusão  (Funtelpa),  a  Justiça  do  Trabalho  tem  determinado  bloqueios  judiciais,
penhora e leilões de bens públicos, ignorando a natureza da fundação pública prestadora de
serviço público.

De acordo com o governador, as determinações de que a execução dos débitos trabalhistas
devidos pela Funtelpa se processe pelo rito das pessoas jurídicas de direito privado, com
constrição  patrimonial  e  penhoras  de  contas  e  valores,  como  se  explorasse  atividade
econômica, têm prejudicado a continuidade do serviço essencial que presta, em violação ao
disposto no artigo 100 da Constituição Federal,  e o princípio da independência entre os
Poderes,  entre  outros  dispositivos  constitucionais.  Os  bloqueios,  segundo  Jatene,
ultrapassam o montante de R$ 1 milhão.

Na ADPF, o governador afirma que as determinações constritivas devem cessar visto que à
Funtelpa não se aplica o regime jurídico de direito privado, pois a fundação não explora
atividade econômica, não compete no mercado, não distribui lucros, não disputa espaço de
mercancia e, portanto, poder exercer apenas atividade pública. Por isso, deve submeter suas
obrigações  judiciais  trabalhistas  ao  regime  de  direito  público,  em que  pese  tenha  sido
formalmente estabelecida desde alteração legislativa de 2008 como de direito privado.

“Com a regência da Lei 7.215/2008, a Funtelpa possui personalidade jurídica de direito
privado, constituindo assim, em termos formais, em fundação pública de direito privado,
embora prestadora essencialmente de serviço público de rádio e televisão. É a televisão e
rádios públicos do povo paraense, tida e mantida como dependente integral do orçamento do
estado”, afirma o governador. Criada em 1977, a Funtelpa é composta por um sistema de
radiodifusão educativo que atua em 115 municípios paraenses, em muitos dos quais é a
única retransmissora presente.

Jatene pede liminar  para que as ordens de execução sejam suspensas  com proibição de
novos bloqueios. No mérito, pede que o Plenário do STF julgue procedente a ação de modo
a determinar que as execuções de decisões judiciais em desfavor da Funtelpa se submetam
ao regime de precatórios. O relator da ADPF é o ministro Luís Roberto Barroso.

STF julga inconstitucional lei municipal que obriga supermercado a manter empacotador

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) negou provimento, na
sessão  desta  quarta-feira  (24),  ao  Recurso  Extraordinário  (RE)  839950,  interposto  pelo
Município de Pelotas (RS) para questionar decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJ-RS) que declarou inconstitucional lei local que obriga supermercados e similares a
prestarem serviços de acondicionamento ou embalagem de compras. A tese aprovada para
fins  de  repercussão  geral  afirma  que  “são  inconstitucionais  as  leis  que  obrigam  os
supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem de
compras por violação ao princípio da livre iniciativa”.

Ao julgar ação do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Pelotas, o
TJ-RS  derrubou  a  Lei  5.690/2010,  de  Pelotas,  por  entender  que  a  norma  afronta  as
disposições do artigo 13 da Constituição Estadual por legislar sobre matéria não elencada
entre aquelas da sua competência, usurpando a competência legislativa da União. Contra



essa decisão, o município gaúcho recorreu ao STF por meio do Recurso Extraordinário com
Agravo (ARE) 642202, substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo RE
839950.

O julgamento do recurso teve início na sessão da última quarta-feira (17), quando foi ouvida
a sustentação oral do representante da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que
falou na condição de amigo da corte.

Na sessão desta quarta (24), ao retomar a análise do caso, o relator do recurso, ministro Luiz
Fux, votou pela improcedência do pleito. Segundo ele, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 907, ajuizada contra uma lei do Estado do Rio de Janeiro com o
mesmo  teor,  o  STF  reconheceu,  por  maioria  de  votos,  a  inconstitucionalidade  da  lei
fluminense, por entender que a norma que exige contratação de funcionário específico para
empacotamento  usurpa  a  competência  privativa  da  União  para  dispor  sobre  direito  do
trabalho e direito comercial, lembrou o ministro.

O princípio  constitucional  da  livre  iniciativa  veda  medidas  que  direta  ou  indiretamente
determinem  a  manutenção  de  postos  de  trabalho  em  detrimento  das  configurações  do
mercado,  salientou  o  ministro  Fux.  Além  disso,  frisou  que  a  obrigação  de  os
estabelecimentos  oferecerem  serviço  de  empacotamento  viola,  ainda,  a  garantia
constitucional  da  proteção  dos  interesses  do  consumidor,  caracterizando  venda  casada,
proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, além de resultar em aumento de preços
para os clientes, mesmo para aqueles que não necessitem de tal serviço.

Acompanharam o voto do relator pelo desprovimento do recurso os ministros Edson Fachin,
Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli.

Divergência

Já os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello divergiram
parcialmente do relator. Para a divergência, o artigo 1º (caput e parágrafo 1º) da lei dispõe
sobre direito do consumidor,  prevendo um modelo de atendimento mais satisfatório aos
consumidores,  e  não  viola  a  Constituição.  Já  o  dispositivo  que  exige  a  contratação  de
funcionário  específico  para  a  função  (parágrafo  2º  do  artigo  1º)  invadiu  competência
privativa da União, devendo ser considerada inconstitucional, de acordo com o voto dos
ministros que divergiram do relator.

ADPF questiona legislação municipal sobre trabalho de mototaxistas

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF 539), no Supremo Tribunal Federal (STF), contra leis do Município de
Formosa (GO) que impõem exigências e condições a mototaxistas que atuam na cidade.
Segundo o partido, as normas violam princípios constitucionais, como o livre exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, a liberdade de se associar, e usurpam a competência
da União para legislar sobre trânsito e transporte.

Na ação, o PDT informa que há na cidade um sistema de donos de pontos operados por
empresas que obrigam os profissionais a se associarem e a pagar valores entre R$ 40 e R$
50 por semana, situação que configura exploração dos mototaxistas e enriquecimento ilícito
de  terceiros. Cita, ainda, que  o  STF  tem  vários  precedentes  nos  quais  declarou  a
inconstitucionalidade  de  leis  estaduais  que  tratam dos  profissionais  de  mototaxistas  por



violação  e  usurpação  da  competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  trânsito  e
transporte. No caso de Formosa, o partido afirma que a legislação municipal viola vários
preceitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, quanto aos direitos
fundamentais da igualdade jurídica, da segurança jurídica, da legalidade, da livre associação
e do livre exercício da profissão, entre outros.

O partido pede liminar para suspender os efeitos das normas impugnadas - Leis Municipais
353/2010, 070/2013, 128/2013, 190/2014, 288/2015, 323/2016 e 405/2017 e 491/2018 - e,
no mérito, requer que o Plenário do STF declare a violação e descumprimento dos preceitos
fundamentais apontados, bem como a inconstitucionalidade das normas do Município de
Formosa e do sistema de donos de pontos aplicado aos mototaxistas. A ADPF foi distribuída
ao ministro Luiz Fux.

STF cassa decisão da Justiça do Trabalho que bloqueou recursos vinculados para saldar
dívida trabalhista

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, na sessão extraordinária da manhã desta quarta-
feira (17),  procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  (ADPF)
275, ajuizada pelo Governo da Paraíba contra decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de
Campina Grande (PB) que bloqueou recursos vinculados, de um convênio firmado entre
estado e União, para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público. A
decisão  foi  tomada  por  maioria  de  votos  e  seguiu  voto  do  relator  da  matéria,  ministro
Alexandre de Moraes.

O julgamento começou em junho de 2017,  quando o relator  acompanhou entendimento
firmado pelo Supremo em outra ação (ADPF 387), também ajuizada contra o bloqueio de
recursos  públicos  para  pagamento de verbas  trabalhistas.  Conforme explicou o ministro
Alexandre, ficou consignado que decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou
liberação de receitas públicas sob a disponibilidade financeira de entes da administração
pública  violam  o  princípio  da  legalidade  orçamentária,  da  separação  de  poderes  e  da
eficiência da administração

O julgamento da ação foi retomado hoje com o voto-vista do ministro Luiz Fux, que seguiu
o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os ministros Luís
Roberto Barroso e Cármen Lúcia. Em junho de 2017, também acompanharam o relator os
ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O único a divergir na
ocasião foi o ministro Marco Aurélio, que julgou a ação improcedente.

PAC

No caso dos autos, a decisão da Justiça do Trabalho determinara o bloqueio de recursos
oriundos de um convênio no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para
a aquisição de equipamentos para combater a seca no estado. A decisão judicial contestada
determinava que os valores fossem destinados para o cumprimento de sentença trabalhista
favorável a empregado da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba
(CDRM/PB), sociedade de economia mista executora do convênio.

Uma liminar do relator originário da matéria, ministro Teori Zavascki (falecido), impediu o
cumprimento da determinação judicial em setembro de 2013.



STF julga inconstitucional norma do Piauí sobre piso salarial de fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional

Nesta quinta-feira (11), por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º e incisos e do artigo 2º da Lei 6.633/2015 do
Piauí,  que  dispõe  sobre  o  piso  salarial  do  fisioterapeuta  e  do  terapeuta  ocupacional  no
âmbito do estado. Ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5344,
os  ministros  entenderam  que  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Piauí  invadiu
competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho ao editar a norma
sem observar os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Na ação, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNS)
apontava violação ao artigo 22, inciso I e parágrafo único, da Constituição da República,
que trata  da  competência  privativa  da  União.  A norma estadual  não teria  observado os
limites da Lei Complementar 103/2000, que veda a edição de lei sobre piso salarial  no
segundo semestre do ano em que houver eleições para os cargos de governador de estado e
de deputado estadual.

Em  seu  voto,  o  relator  da  ADI,  ministro  Edson  Fachin,  concordou  com  a  tese  da
inconstitucionalidade formal dos dispositivos da lei piauiense. “A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que a extrapolação dos limites da competência legislativa delegada
pela União aos estados e ao Distrito Federal, nos termos do inciso I, parágrafo único, artigo
22, da Constituição Federal, representa usurpação de competência legislativa da União. E,
portanto, a lei estadual de iniciativa parlamentar extrapola esses limites”, afirmou.

O colegiado, por sugestão do relator, converteu o julgamento da liminar em decisão final de
mérito e julgou procedente a ação.

STF decide que direito da gestante à estabilidade não depende de conhecimento prévio do
empregador

Na  sessão  plenária  desta  quarta-feira  (10),  o  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  negou
provimento  ao  recurso  de  uma  empresa  da  área  de  serviços  e  assentou  que  o
desconhecimento  da  gravidez  de  empregada  quando  da  demissão  não  afasta  a
responsabilidade  do  empregador  pelo  pagamento  da  indenização  por  estabilidade.  No
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 629053, com repercussão geral reconhecida, o
colegiado seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual o relevante é a
data biológica de existência da gravidez, e não sua comunicação ao empregador.

Segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência em relação ao
voto do ministro Marco Aurélio (relator), a comunicação formal ou informal ao empregador
não  é  necessária,  uma  vez  que  se  trata  de  um  direito  instrumental  para  a  proteção  à
maternidade e contra a dispensa da gestante e que tem como titulares a empregada e a
criança. “O que o texto constitucional coloca como termo inicial é a gravidez. Constatado
que esta ocorreu antes da dispensa arbitrária, incide a estabilidade”, afirmou.



Segundo ele, a comprovação pode ser posterior, mas o que importa é se a empregada estava
ou não grávida antes da dispensa para que incida a proteção e a efetividade máxima do
direito  à  maternidade.  O  desconhecimento  por  parte  da  trabalhadora  ou  a  ausência  de
comunicação, destacou o ministro, não pode prejudicar a gestante, uma vez que a proteção à
maternidade, como direito individual, é irrenunciável. Ele ressaltou que, no caso dos autos,
não se discute que houve a gravidez anterior à dispensa, mas sim que era desconhecida
também da gestante e que foi avisada ao empregador após a dispensa.

Ficou vencido o relator, ministro Marco Aurélio, para quem a estabilidade era válida desde
que  o  empregador  tivesse  ciência  da  gravidez  em  momento  anterior  ao  da  dispensa
imotivada.

A tese de repercussão geral proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que será o redator
do acórdão, e aprovada pelo Plenário foi a seguinte: “A incidência da estabilidade prevista
no  artigo  10,  inciso  II,  alínea  ‘b’,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias
(ADCT), somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”

ECT deve apresentar justificativa na demissão de empregados

Ao acolher parcialmente embargos de declaração, o Plenário reajustou tese de repercussão
geral para explicitar pontos e o alcance do julgamento do RE 589998. Por maioria de votos,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reajustou a tese de repercussão geral fixada
no Recurso Extraordinário (RE) 589998 para assentar que a Empresa Brasileira de Correios
e  Telégrafos  (ECT) deve,  obrigatoriamente,  motivar  em ato  formal  a  demissão  de  seus
empregados. Segundo os ministros, não é necessário processo administrativo, apenas uma
justificativa que possibilite ao empregado, caso entenda necessário, contestar a dispensa. A
decisão foi tomada nesta quarta-feira (10) no julgamento de embargos de declaração opostos
pela ECT.

O relator do RE, ministro Luís Roberto Barroso, observou que o julgamento foi concluído
em março de 2013, mas sem que fosse fixada tese de repercussão geral. Posteriormente, em
sessão  administrativa  realizada  em dezembro  de  2015,  ficou  decidido  que  os  ministros
formulariam propostas de teses de repercussão geral para os REs de sua relatoria que não
possuíam teses expressamente fixadas.

No caso do RE 589998, a primeira tese fixada foi genérica, estendendo a motivação de
dispensa  de  empregado às  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista  tanto  da
União, quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O relator explicou que,
além dos questionamentos da ECT, outras empresas públicas questionaram a abrangência da
tese, pois estariam sendo afetadas por uma decisão sem que tivessem sido parte no processo.
Assim, ele votou pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração. 

A tese de repercussão geral fixada na sessão plenário de hoje foi a seguinte: "A Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a
demissão de seus empregados”.

STF reafirma jurisprudência sobre critérios para criação de cargos em comissão

Em  julgamento  de  recurso  com  repercussão  geral,  o  Plenário  Virtual  reafirmou



entendimento da Corte de que as atribuições dos cargos em comissão devem ter relação com
as funções de chefia e assessoramento, guardando vínculo de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de
que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de
direção,  chefia  e  assessoramento,  não  se  prestando  ao  desempenho  de  atividades
burocráticas,  técnicas ou operacionais.  O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE)
1041210,  que  teve  repercussão  geral  reconhecida  e  julgamento  de  mérito  no  Plenário
Virtual.

No  caso  dos  autos,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo  (TJ-SP)  julgou
inconstitucional dispositivos da Lei Municipal 7.430/2015 de Guarulhos (SP) que criavam
1.941 cargos de assessoramento na administração municipal. Segundo o acórdão do TJ-SP,
as funções descritas para os cargos teriam caráter eminentemente técnico e burocrático, sem
relação de confiança, e que, por este motivo, só poderiam ser providos por meio concurso
público.

No recurso ao STF, o prefeito de Guarulhos sustentou que município atuou dentro da sua
autonomia conferida pela Constituição Federal para criar e extinguir cargos, organizar sua
estrutura administrativa e dispor sobre o regime de seus servidores. Alegou que a criação
dos cargos é necessária à administração, não visa burlar o princípio do concurso e que suas
atribuições não tem natureza técnica. Ressaltou que a quantidade de cargos está limitada a
um percentual convencionado com o Ministério Público em anterior termo de ajustamento
de conduta.

Manifestação

Em sua manifestação apresentada no Plenário Virtual, o ministro Dias Toffoli afirmou que o
tema tratado no recurso tem relevância jurídica, econômica e social, uma vez que trata dos
requisitos  para  a  criação de  cargas  em comissão,  envolvendo a  aplicação de  princípios
constitucionais tais como o do concurso público, da moralidade pública, da igualdade, da
impessoalidade, da eficiência e da economicidade.

Quanto ao mérito da controvérsia, o relator observou que o STF já se “debruçou sobre a
questão por diversas vezes” e o entendimento da Corte é no sentido de que a criação de
cargos em comissão somente se justifica quando suas atribuições, entre outros pressupostos
constitucionais, sejam adequadas às atividades de direção, chefia ou assessoramento, sendo
inviável  para  atividades  meramente  burocráticas,  operacionais  ou  técnicas.  Ele  também
destacou que, como esses cargos são de livre nomeação e exoneração, é imprescindível a
existência de um vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
para o desempenho da atividade de chefia ou assessoramento.

“Esses requisitos estão intrinsecamente imbricados, uma vez que somente se imagina uma
exceção ao princípio do concurso público,  previsto na própria  Constituição Federal,  em
virtude da natureza da atividade a ser desempenhada, a qual, em razão de sua peculiaridade,
pressupõe relação de fidúcia entre nomeante e nomeado”, argumentou o relator.

O ministro ressaltou que as atribuições inerentes aos cargos em comissão devem observar,
também, a proporcionalidade com o número de cargos efetivos no quadro funcional do ente
federado responsável por sua criação, além da utilidade pública. Toffoli salientou que as
atribuições dos cargos devem, obrigatoriamente, estar previstas na própria lei que os criou,
de forma clara e objetiva, não havendo a possibilidade de que sejam fixadas posteriormente.



“Daí ser imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva as atribuições a ele
inerentes, evitando-se termos vagos e imprecisos”, enfatizou.

A manifestação do relator quanto ao reconhecimento da repercussão geral foi seguida por
maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. No mérito, a posição do ministro Dias Toffoli
pelo  desprovimento  do  RE  e  pela  reafirmação  da  jurisprudência  pacífica  da  Corte  foi
seguida por maioria, vencido, também neste ponto, o Marco Aurélio.

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de
direção,  chefia  e  assessoramento,  não  se  prestando  ao  desempenho  de  atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; 

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante
e o servidor nomeado; 

c)o  número  de  cargos  comissionados  criados  deve  guardar  proporcionalidade  com  a
necessidade  que  eles  visam suprir  e  com o  número  de  servidores  ocupantes  de  cargos
efetivos no ente federativo que os criar; 

d)as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na
própria lei que os instituir.

Em decorrência de sua posse na Presidência do STF, o ministro Dias Toffoli foi substituído
na relatoria do RE 1041210 pela ministra Cármen Lúcia.

STF  referenda  liminar  que  afastou  competência  da  Justiça  do  Trabalho  para  autorizar
trabalho artístico de menores

Em  decisão  majoritária,  tomada  na  sessão  plenária  desta  quinta-feira  (27),  o  Supremo
Tribunal Federal (STF) referendou medida liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio
para  suspender  a eficácia  de  normas conjuntas  de  órgãos  do Judiciário  e do Ministério
Público nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso que dispõem sobre a competência da
Justiça  do  Trabalho  para  conceder  autorização  de  trabalho  artístico  para  crianças  e
adolescentes. Para a maioria dos ministros, a matéria é de competência da Justiça comum.

Os ministros analisaram medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5326,  ajuizada  pela  Associação  Brasileira  de  Emissoras  de  Rádio  e  Televisão  (Abert).
Segundo a entidade, as normas questionadas atribuíram indevidamente nova competência à
Justiça do Trabalho, em detrimento da Justiça comum estadual. Trata-se da competência
para processar  e julgar “causas  que tenham como fulcro a autorização para trabalho de
crianças e adolescentes, inclusive artístico”.

De acordo com a associação, o artigo 114 da Constituição Federal, na redação conferida
pela Emenda Constitucional (EC) 45/2004, não dá prerrogativa à Justiça do Trabalho para
analisar  pedidos  de  autorização de  crianças  e  adolescentes  em representações  artísticas.
Ainda segundo a Abert, o tema sempre foi processado e analisado pela Justiça comum, na
maioria dos casos por varas especializadas, em harmonia com o artigo 227 da Constituição
Federal, que trata dos interesses da juventude.

Voto-vista

O julgamento da liminar pelo Plenário teve início em 12/8/2015. Na ocasião, votaram os



ministros Marco Aurélio (relator) e Edson Fachin no sentido de conceder a cautelar e, em
seguida, a ministra Rosa Weber pediu vista do processo. Ocorre que, em seguida, a Abert
reiterou o pedido de liminar,  sustentando que os atos impugnados na ADI permaneciam
vigentes  e  continuavam  “produzindo  efeitos  deletérios,  perpetuando  grave  situação  de
insegurança jurídica”. O relator verificou a existência de “quadro a exigir atuação imediata”
e deferiu monocraticamente a cautelar.

Na  sessão  de  hoje,  a  ministra  Rosa  Weber  apresentou  voto-vista  no  sentido  de  negar
referendo à cautelar, divergindo do relator. Para ela, não há plausibilidade jurídica no pedido
nem inconstitucionalidade formal e material nas normas. A ministra reiterou que os atos
normativos  questionados  se  referem  à  autorização  para  o  trabalho  infantil,  e  não  à
autorização para a participação de crianças e adolescentes em eventos ou representações
artísticas – a exemplo dos festivais de música ou de dança e concursos de beleza – “esta,
sim, a cargo da Justiça comum”.

A ministra observou ainda que, no caso, são as empresas contratantes da força de trabalho
das crianças e adolescentes, empregadoras ou tomadoras dos serviços do artista mirim que
solicitam a autorização para o trabalho infantil para, por exemplo, atuar em uma novela.
“Essa relação de trabalho artístico infanto-juvenil não guarda semelhança com as relações
estabelecidas no artigo 149 do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente], mas refere-se à
relação  de  trabalho  com um  tomador  de  serviços  ou  entre  empregado  e  empregador”,
ressaltou, concluindo que, por isso, é competente a Justiça do Trabalho.

Referendo da liminar

No  entanto,  a  maioria  dos  ministros  seguiu  o  voto  do  relator,  que  concluiu  pela
inconstitucionalidade formal e material dos atos normativos questionados. Para o ministro
Marco Aurélio, a competência é da Justiça comum, pois o legislador, no ECA, determinou
que  o  juiz  da  Infância  e  da  Juventude  fosse  a  autoridade  judiciária  responsável  pelos
processos de tutela integral dos menores.

Quanto à  inconstitucionalidade formal,  o  relator  ressaltou que os  dispositivos  tratam da
distribuição de competência jurisdicional e da criação de juízo auxiliar da Infância e da
Juventude no âmbito da Justiça do Trabalho, porém não foram produzidos mediante lei. A
inconstitucionalidade material, por sua vez, decorre da circunstância de ter sido estabelecida
competência da Justiça do Trabalho sem respaldo na Constituição Federal.

Esse entendimento foi  acompanhado,  na  ocasião do início do julgamento,  pelo ministro
Edson Fachin e seguido,  na sessão de hoje,  pelos ministros Alexandre de Moraes,  Luís
Roberto  Barroso,  Cármen Lúcia,  Luiz  Fux,  Ricardo Lewandowski  e  pelo presidente  da
Corte, ministro Dias Toffoli.

Ministro  suspende  efeitos  de  acórdão sobre  índices  de  correção  de  dívidas  da  Fazenda
Pública

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão
da Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947, acerca da correção monetária de
débitos  da  fazenda  pública,  aos  processos  sobrestados  nas  demais  instâncias,  até  que
Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado. O ministro,
relator do RE, acolheu requerimento de diversos estados que alegaram danos financeiros
decorrentes  da  decisão que alterou o índice  de correção monetária  aplicada aos  débitos



fazendários no período anterior à expedição dos precatórios. O Plenário adotou o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial  (IPCA-E) em substituição à Taxa de Referência
(TR).

Na decisão, o relator atribuiu efeito suspensivo a embargos de declaração apresentados por
vários estados e levou em conta haver fundamentação relevante e demonstração de risco de
dano financeiro ao Poder Público. Segundo explicou Fux, a modulação se volta exatamente
à acomodação entre a nulidade das leis inconstitucionais e outros valores relevantes, como a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

O ministro entendeu que ficou demonstrada, no caso, a efetiva existência de risco de dano
grave ao erário em caso de não concessão do efeito suspensivo. Isso porque, segundo o
relator, a jurisprudência do STF entende que, para a aplicação da sistemática da repercussão
geral,  não  é  necessário  aguardar  o  trânsito  em julgado do acórdão paradigma.  Logo,  o
impacto da decisão proferida em plenário,  em julgamento encerrado em 2017,  pode ser
imediato.

Ainda  segundo  o  relator,  a  aplicação  imediata  da  decisão  pelas  demais  instâncias  do
Judiciário, antes da apreciação, pelo STF, do pedido de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida  “pode  realmente  dar  ensejo  à  realização  de  pagamentos  de  consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas
finanças públicas”.

Plenário do STF define  teses  sobre  índices  de  correção e  juros  em condenações  contra
Fazenda Pública

Decisão com repercussão geral impacta em aproximadamente 90 mil casos sobrestados em
outras instâncias do Judiciário, que passam a aplicar a decisão do STF.

Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
870947, em que se discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados  nos  casos  de  condenações  impostas  contra  a  Fazenda  Pública,  o  Plenário  do
Supremo Tribunal  Federal  (STF)  definiu  duas  teses  sobre  a  matéria.  De  acordo  com a
presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, há quase 90 mil casos sobrestados no Poder
Judiciário  aguardando  a  decisão  do  STF  nesse  processo,  que  teve  repercussão  geral
reconhecida pelo Plenário Virtual.

A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos
judiciais  da  Fazenda  Pública,  mesmo  no  período  da  dívida  anterior  à  expedição  do
precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período
posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado
foi  o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E),  considerado  mais
adequado para recompor a perda de poder de compra. 

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança, previsto na legislação questionada, apenas para débitos
de natureza não tributária, como é o caso da disputa com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) em causa. Na hipótese de causas de natureza tributária, ficou definido que
deverá  ser  usado  o  mesmo  índice  adotado  pelo  Fisco  para  corrigir  os  débitos  dos
contribuintes, a fim de se preservar o princípio da isonomia. Hoje essa taxa é a Selic.



Tese

A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso,
ministro Luiz Fux, diz que “O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,  permanecendo  hígido,  nesta  extensão,  o  disposto  no  artigo  1º-F  da  Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte redação: “O artigo 1º-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se  inconstitucional  ao  impor  restrição
desproporcional  ao  direito  de  propriedade  (CRFB,  art.  5º,  XXII),  uma  vez  que  não  se
qualifica  como  medida  adequada  a  capturar  a  variação  de  preços  da  economia,  sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”

O caso

O RE foi ajuizado pelo INSS contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da
5ª Região que, mantendo concessão de benefício de prestação continuada (Lei 8.742/93,
artigo 20) a um cidadão, apontou que não caberia a aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante
aos juros e à correção monetária, ao argumento de que o STF, no julgamento das ADIs 4357
e  4425,  reconheceu,  por  arrastamento,  a  inconstitucionalidade  do  artigo  5º  da  Lei
11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

O julgamento do caso teve início em dezembro de 2015. Na ocasião, o relator explicou que
quando considerou inconstitucional o uso da taxa de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR) para fim de correção de débitos do Poder Público, no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4425 e 4357, o STF o fez apenas com relação aos
precatórios, não se manifestando quanto ao período entre o dano efetivo (ou o ajuizamento
da  demanda)  e  a  imputação  da  responsabilidade  da  Administração  Pública  (fase  de
conhecimento  do  processo).  Uma  vez  constituído  o  precatório, seria  então  aplicado  o
entendimento fixado pelo STF, com a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para fins de correção monetária.

O  ministro  reafirmou  seu  entendimento  contrário  ao  uso  da  TR  para  fim  de  correção
monetária,  uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da
inflação, e votou no sentido de dar parcial provimento para manter a concessão de benefício
de prestação continuada atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada
na sentença.  E, para evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas ADIs
4357 e 4425, o ministro disse entender que devem ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.

Acompanharam esse entendimento, na ocasião, os ministros Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso e Rosa Weber.  O ministro Teori  Zavascki  (falecido) votou pelo provimento do
recurso, mantendo a TR como índice de correção monetária durante todo o período, e o



ministro Marco Aurélio votou pelo desprovimento total do recurso. O ministro Dias Toffoli
pediu vista dos autos na ocasião e, quando trouxe o caso novamente para análise do Pleno,
votou  pelo  provimento  integral  do  recurso,  sendo  acompanhado  pela  ministra  Cármen
Lúcia.

Na sessão desta quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes votou pelo provimento do recurso,
por entender que não existe, do ponto de vista constitucional, violação que impossibilite a
aplicação da TR aos juros moratórios e à correção monetária sobre as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.

Já o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator para dar parcial provimento ao
recurso,  fixando o  IPCA-E como índice  de  correção monetária  a  todas  as  condenações
impostas à Fazenda Pública. Esse foi o mesmo entendimento do ministro Celso de Mello,
que concordou com o relator no sentido do uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos
precatórios  quanto  nas  condenações  judiciais  da  Fazenda  Pública,  para  evitar  qualquer
lacuna sobre a matéria e para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de
Ordem nas ADIs 4357 e 4425.

Reforma trabalhista é objeto de novas ações no STF

O  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  recebeu  três  novas  ações  que  têm  por  objeto  as
alterações  introduzidas  na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT)  pela  Reforma
Trabalhista (Lei 13.467/2017). As Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e
59  tratam dos  dispositivos  relativos  aos  índices  de  atualização  dos  débitos  e  depósitos
trabalhistas. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6002 questiona a exigência de
indicação do valor do pedido na reclamação trabalhista.

Correção monetária

As  ADCs  58  e  59  foram  propostas,  respectivamente,  pela  Confederação  Nacional  do
Sistema Financeiro (Consif)  e  por  três entidades patronais:  a  Confederação Nacional da
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (Contic),  a  Associação  das  Operadoras  de
Celulares (Acel) e a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT). O objetivo é que o STF
declare  a  constitucionalidade  da  nova  redação  dos  artigos  879,  parágrafo  7º,  e  899,
parágrafo 4º, da CLT, que definem a Taxa Referencial (TR) para a correção dos valores
decorrentes das condenações trabalhistas e do depósito recursal.

As entidades  alegam que a  Justiça  do Trabalho,  em diversas  decisões,  tem declarado a
inconstitucionalidade do novo preceito e definido o IPCA-E para a atualização, seguindo
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Segundo a argumentação, a negativa
de  aplicação  da  TR  ofende  o  princípio  constitucional  da  Separação  de  Poderes  e  a
competência  constitucionalmente  atribuída  ao  Congresso  Nacional  para  legislar  sobre
direito monetário, além de descumprir a cláusula de reserva de plenário para declaração de
constitucionalidade (artigo 97 da Constituição e Súmula Vinculante 10 do STF).

As associações sustentam que o Poder Legislativo estabeleceu um sistema de correção dos
débitos trabalhistas que não viola qualquer norma constitucional expressa. Assim, defendem
que não compete ao Judiciário substituir a decisão legislativa legítima “por outra que lhe
pareça mais oportuna ou conveniente”.

Nas duas ações, há pedido de liminar para determinar que os juízes e tribunais do trabalho
suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei e que o Conselho



Superior da Justiça do Trabalho e o TST se abstenham de alterar a Tabela de Atualização das
Dívidas  Trabalhistas,  mantendo-se  a  aplicação  da  TR.  As  ADCs foram distribuídas  por
prevenção  ao  ministro  Gilmar  Mendes,  relator  da  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade
(ADI)  5867,  em  que  a  Associação  Nacional  dos  Magistrados  da  Justiça  do  Trabalho
(Anamatra) pede a declaração da inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos.

Valor do pedido

Na ADI 6002,  o Conselho Federal  da Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB) se volta
contra as alterações introduzidas pela Lei 13.467/2017 no artigo 840, parágrafos 1º e 3º, da
CLT. O parágrafo 1º estabelece que o pedido, na inicial da reclamação trabalhista, “deverá
ser certo, determinado e com indicação de seu valor”. O parágrafo 3º prevê a extinção dos
processos que não atenderem essa exigência.

Segundo a OAB, a nova exigência processual, ao atribuir ao trabalhador o ônus de precisar
o  valor  da  demanda  antes  mesmo  da  apresentação  da  contestação  e  da  juntada  de
documentação  pelo  empregador,  sob  pena  de  extinção  do  processo,  configura  óbice  ao
acesso à justiça. A entidade aponta vulneração de diversas outras garantias constitucionais,
como a da proteção do trabalho e do salário, a da tutela judicial dos créditos trabalhistas e a
da segurança jurídica.

A OAB  sustenta  que  a  nova  redação  “subverteu  a  base  principiológica  do  direito  do
trabalho”  ao  exigir  conhecimento  técnico  para  a  propositura  das  ações  e  o  domínio  de
documentos que, em sua maioria, não estão na posse do trabalhador Argumenta ainda que a
norma prejudica a proteção do salário e do trabalho. “No caso de o reclamante apresentar
cálculo  a  menor  do  que  realmente  lhe  é  devido  quando  da  liquidação  na  inicial,  será
manifesto o prejuízo daí advindo em verba de natureza alimentar”, afirma.

Relator

O relator da ADI é o ministro Ricardo Lewandowski, que aplicou ao caso o rito do artigo 10
da Lei 9.868/1999 e solicitou informações aos presidentes da República, do Senado Federal
e  da  Câmara  dos  Deputados,  responsáveis  pela  edição  da  norma,  e  a  manifestação  da
advogada-geral da União e da procuradora-geral da República para subsidiar a análise do
pedido de liminar.

Liminar suspende tramitação de ação movida na Justiça do Trabalho contra o Município de
Sousa (PB)

Para o relator, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder
Público  e  servidor  a  ele  vinculado,  tendo  em  vista  a  natureza  estatutária  do  vínculo
estabelecido,  não  cabendo  à  Justiça  trabalhista  sequer  discutir  a  legalidade  da  relação
administrativa.

O  ministro  Gilmar  Mendes,  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  deferiu  liminar  na
Reclamação  (RCL)  31085  para  suspender  a  tramitação  de  processo  ajuizado  por  uma
professora contra o Município de Sousa (PB), na Justiça do Trabalho. Na reclamação ao
Supremo, o município alegou que, ao estabelecer a competência da Justiça do Trabalho para
julgar causas que envolvem a municipalidade e seus servidores, o juiz da cidade afrontou
decisões do STF, entre elas a tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3395.

O  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores  Públicos  foi  instituído  na  cidade  pela  Lei



Municipal 2/1994 e, segundo o município, compete à Justiça comum o julgamento do feito,
uma vez tal litígio não estaria abrangido pela competência da Justiça do Trabalho conferida
pela Emenda Constitucional 45/2004 (Reforma do Judiciário). O município argumentou que
o  servidor  celetista  que  não  prestou  concurso  público  passa  a  ser  estatutário  com  a
instituição do regime jurídico único, mas não ocupa cargo efetivo. Afirmou que a proibição
de transposição automática de emprego público em cargo efetivo não afeta a submissão
destes servidores ao regime jurídico estatutário.

O juiz do Trabalho afirmou ser incontroversa a admissão da professora em junho de 1981,
antes da Constituição de 1988, bem como a adoção do regime estatutário pelo município em
1994.  Para  o  magistrado,  em que  pese  a  adoção do regime  estatutário,  os  empregados
admitidos  antes  da  promulgação  da  Constituição,  sem aprovação  em concurso  público,
continuam sob a égide celetista, em razão da vedação a transmudação automática para o
regime estatutário. Do contrário, segundo entendeu, seria como equiparar o servidor que
ingressou  sem concurso  público  antes  de  1988  ao  servidor  estatutário  e  submetido  ao
concurso público.

Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes observou que, na ADI 3395, o STF decidiu que
compete  à  Justiça  comum o julgamento  de  causas  instauradas  entre  o  Poder  Público  e
servidor  a  ele  vinculado  por  relação  jurídico-administrativa,  tendo  em vista  a  natureza
estatutária  do  vínculo  estabelecido,  não  cabendo  à  Justiça  trabalhista  sequer  discutir  a
legalidade da relação administrativa. O fato de haver pedidos formulados pela professora
com  base  na  CLT e  referentes  ao  FGTS  não  descaracteriza  tal  competência,  segundo
explicou o relator, citando precedentes do STF. A liminar suspende a tramitação do processo
até que seja julgado o mérito da Reclamação.

STF decide que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais

Plenário  conclui  julgamento  sobre  o  tema e,  por  sete  votos  a  quatro,  considera  licita  a
terceirização  entre  pessoas  jurídicas  distintas,  independentemente  do  objeto  social  das
empresas envolvidas. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (30) que
é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. Ao julgar
a  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  324  e  o  Recurso
Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, sete ministros votaram a
favor da terceirização de atividade-fim e quatro contra.

A tese de repercussão geral aprovada no RE foi  a  seguinte:  “É licita  a terceirização ou
qualquer  outra  forma  de  divisão  do  trabalho  entre  pessoas  jurídicas  distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade
subsidiária da empresa contratante”.

Na sessão desta quinta-feira votaram o ministro Celso de Mello e a presidente do STF,
ministra  Cármen  Lúcia.  Para  o  decano,  os  eventuais  abusos  cometidos  na  terceirização
devem ser reprimidos pontualmente, “sendo inadmissível a criação de obstáculos genéricos
a partir da interpretação inadequada da legislação constitucional e infraconstitucional em
vigor,  que  resulte  na  obrigatoriedade  de  empresas  estabelecidas  assumirem  a
responsabilidade por todas as atividades que façam parte de sua estrutura empresarial”.

O ministro Celso de Mello apontou que o movimento na Justiça Trabalhista, sobretudo com
a proliferação de demandas coletivas para discutir  a legalidade da terceirização,  implica
redução das condições de competitividade das empresas. “O custo da estruturação de sua



atividade  empresarial  aumenta  e,  por  consequência,  o  preço  praticado  no  mercado  de
consumo também é majorado,  disso  resultando prejuízo  para  sociedade  como um todo,
inclusive  do  ponto  de  vista  da  qualidade  dos  produtos  e  serviços  disponibilizados”,
ponderou.

O decano citou ainda dados estatísticos que comprovam o aumento de vagas no mercado
formal  em  decorrência  do  aumento  da  terceirização  em  empresas  dos  mais  diversos
segmentos  econômicos.  “O  impedimento  absoluto  da  terceirização  trará  prejuízos  ao
trabalhador, pois certamente implicará a redução dos postos de trabalho formal criados em
decorrência da ampliação da terceirização nos últimos anos”, destacou.

Ministra Cármen Lúcia

A presidente do Supremo destacou que a terceirização não é a causa da precarização do
trabalho  nem viola  por  si  só  a  dignidade  do  trabalho.  “Se  isso  acontecer,  há  o  Poder
Judiciário para impedir os abusos. Se não permitir a terceirização garantisse por si só o
pleno emprego, não teríamos o quadro brasileiro que temos nos últimos anos, com esse
número de desempregados”, salientou.

Para a ministra Cármen Lúcia, a garantia dos postos de trabalho não está em jogo, mas sim
uma nova forma de pensar em como resolver a situação de ter mais postos de trabalho com
maior especialização,  garantindo a igualdade entre aqueles que prestam o serviço sendo
contratados  diretamente  e  os  contratados  de  forma  terceirizada.  “Com  a  proibição  da
terceirização, as empresas poderiam deixar de criar postos de trabalho”, afirmou.

Em sessões  anteriores,  os  ministros  Luís  Roberto Barroso (relator  da  ADPF),  Luiz  Fux
(relator do RE),  Alexandre de Moraes, Dias Toffoli  e Gilmar Mendes já haviam votado
nesse sentido, julgando procedente a ADPF e dando provimento ao RE. Divergiram desse
entendimento  os  ministros  Edson  Fachin,  Rosa  Weber,  Ricardo  Lewandowski  e  Marco
Aurélio.

Participação de sindicato para validade de acordo firmado entre MPT e empresa pública é
tema de repercussão geral

A matéria será analisada pelo STF em recurso extraordinário interposto por sindicato de
trabalhadores que pede a nulidade de acordo judicial firmado pela Companhia de Águas e
Esgotos  de  Roraima,  no  âmbito  de  ação  civil  pública,  sem  que  tivesse  havido  sua
participação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) discutirá, em sede de repercussão geral, se sindicatos
que  representam empregados  diretamente  afetados  por  acordo  celebrado  em ação  civil
pública  devem  necessariamente  ser  parte  na  ação.  A  matéria  é  objeto  do  Recurso
Extraordinário  (RE 629647),  interposto  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias
Urbanas no Estado de Roraima (Stiuer). O sindicato pretende a declaração da nulidade de
acordo judicial homologado em ação civil pública relativa à contratação de empregados pela
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER) sem a prévia aprovação em concurso
público.

A ação civil pública foi ajuizada em 2003 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que
pedia  o  afastamento  dos  trabalhadores  contratados  pela  CAER  sem  concurso.  Após  a



homologação do acordo, que resultou na dispensa de 400 empregados, o Stiuer apresentou
ação rescisória visando desconstituir o acordo celebrado.

Um dos argumentos apresentados pelo sindicato na ação rescisória foi o fato de não ter sido
citado na ação civil pública, o que violaria o direito de defesa dos trabalhadores diretamente
afetados  pelo  acordo.  A rescisória  foi  julgada  improcedente  pelo  Tribunal  Regional  do
Trabalho da 11ª  Região, e o recurso ordinário foi desprovido pelo Tribunal Superior do
Trabalho  (TST),  com o  entendimento  de  que  o  litisconsórcio,  na  ação  civil  pública,  é
meramente facultativo, e não obrigatório.

No RE 629647, o Stiuer reitera a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, considerando que o acordo resultou na demissão sumária de aproximadamente
98% dos empregados da CAER sem a sua participação. Em setembro de 2011, o relator do
RE,  ministro  Marco  Aurélio,  deferiu  liminar  para  suspender  a  dispensa  imediata  dos
empregados até o julgamento final do recurso.

No Plenário Virtual, o ministro se pronunciou no sentido de estar configurada a repercussão
geral e ressaltou que está em jogo o direito ao devido processo legal. “Tem-se quadro no
qual, em ação civil pública, foi formalizado acordo, obrigando-se a tomadora dos serviços a
cessar relações jurídicas com 400 empregados”, observou. “Cumpre ao Supremo examinar o
tema, pacificando-o considerada a Constituição Federal”.

Liminar suspende decisões da Justiça do Trabalho em execução de débitos da Emater-PA

Ministro  Edson  Fachin,  relator  do  caso,  destacou  decisão  do  Plenário  que  considerou
aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço
público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar para que a
Justiça do Trabalho suspenda medidas de execução aplicáveis a pessoas jurídicas de direito
privado na execução de débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural  do  Estado  do  Pará  (Emater-Pará).  Na  decisão  tomada  na  Arguição  de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  530,  o  relator  baseou-se  em
jurisprudência da Corte que, em casos semelhantes, reconheceu a probabilidade do direito
alegado.

De acordo a ADPF, as decisões questionadas, tanto da primeira instância quanto do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região, afastaram a submissão da empresa ao regime de
precatórios. O governador do Pará, Simão Jatene, autor da ADPF, sustenta que a justiça tem
determinado o  bloqueio  de  bens  e  valores  apesar  de  a  empresa  ser  estatal  estritamente
prestadora de serviço público. Alega portanto violação à regra do artigo 173, parágrafo 1º,
inciso II, da Constituição da República, uma vez que o Judiciário tem abstraído o fato de
que a empresa pública não é exploradora de atividade econômica, não compete no mercado,
não distribui lucros, exerce atividade típica de Estado e é dependente direta do orçamento
estatal.

Em  sua  decisão,  o  ministro  Edson  Fachin  destacou  o  julgamento  da  ADPF  387,
envolvendo a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí (Emgerpi),  no qual o
Plenário  do  Supremo assentou ser  aplicável  o  regime dos  precatórios  às  sociedades  de
economia  mista  prestadoras  de  serviço  público  próprio  do  Estado  e  de  natureza  não
concorrencial, sob pena de afrontar os preceitos fundamentais representados pela legalidade



orçamentária, separação dos poderes e regime constitucional de execução da Fazenda. Citou
também  nesse  sentido  liminar  concedida  pela  ministra  Rosa  Weber  na  ADPF  437,
relacionada a empresa pública do Ceará.

O relator avaliou a iminência de perigo de difícil reparação, pois no caso se trata de “verba
de  incerta  recuperabilidade,  após  sua  transferência  a  credores  de  obrigação  trabalhista
alimentar”. Além disso, constatou elevado risco de comprometimento do patrimônio e das
receitas da empresa, dependente economicamente do Estado do Pará.

A liminar deferida determina ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) e às
varas  trabalhistas  com  jurisdição  no  Pará  que  suspendam  imediatamente  medidas  de
execução  típicas  de  direito  privado,  impossibilitando,  com  relação à  Emater-Pará,
constrições patrimoniais e sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas, bem como a
suspensão imediata dos bloqueios bancários originários dos seus débitos trabalhistas em
suas contas vinculadas a convênios ou de recursos próprios.

O ministro Edson Fachin negou pedido de proibição expressa de novos bloqueios a partir de
execuções atuais e futuras de débitos trabalhistas, por configurar interferência indevida na
competência  constitucional  do  Poder  Judiciário.  No  entanto,  acolheu  pedido  sucessivo
segundo  o  qual  “não  deve  ser  franqueada  a  disponibilização  aos  credores  dos  valores
eventualmente e posteriormente bloqueados, até a definição desta controvérsia”.

A decisão monocrática será submetida a referendo do Plenário.

Liminar impede Justiça do Trabalho de bloquear contas do Metrô-DF

Em análise preliminar do caso, o ministro Edson Fachin verificou que as ordens de bloqueio
ofendem  o  regime  constitucional  de  precatórios,  ao  qual  deveriam  ser  submetidas  as
execuções trabalhistas contra o Metrô-DF. 

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar na Arguição
de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  524  e  determinou  ao  Tribunal
Regional  do Trabalho da 10ª  Região e às Varas do Trabalho com jurisdição no Distrito
Federal  que  suspendam  imediatamente  bloqueios  originários  de  débitos  trabalhistas  da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) em contas da empresa, com
pronta liberação dos valores bloqueados.

Na ação,  o  governador  do  Distrito  Federal,  Rodrigo  Rollemberg,  questiona  decisões  da
Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio de patrimônio do Metrô-DF em contas no
Banco de Brasília (BRB) e no Banco do Brasil (BB) para o pagamento de verbas devidas a
seus empregados. Aponta que a prática viola preceitos constitucionais ao deixar de aplicar o
regime constitucional de precatórios, prejudicando a prestação dos serviços de mobilidade
urbana. Segundo o governador, o Metrô-DF presta serviço público em regime de monopólio
e, portanto, sujeita-se à sistemática de execução contra a Fazenda Pública.

Em sua decisão, o ministro Fachin observa que o Metrô-DF foi criado pela Lei distrital
513/1993  como  empresa  pública  sob  a  forma  de  sociedade  por  ações,  assegurada  a
participação mínima do Distrito Federal em 51% do capital social e vinculada à Secretaria
de Transportes. De acordo com o relator, a jurisprudência do STF é no sentido de que a
empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de
lucratividade ou caráter concorrencial se equipara ao conceito de Fazenda Pública e demais



entidades de direito público, atraindo a incidência do artigo 100 da Constituição Federal,
que trata do regime de precatórios. “Extrai-se da lei distrital instituidora do ente estatal ser o
entendimento citado aplicável ao Metrô-DF, salvo melhores razões a serem informadas e
aduzidas aos autos”, afirmou Fachin.

O relator aponta ainda a ocorrência de iminente perigo de difícil reparação decorrente de
tais  bloqueios,  na  medida  em  que  se  trata  de  verbas  de  recuperação  incerta  após  sua
transferência a credores de obrigação trabalhista alimentar. Além disso, segundo o ministro
Fachin, há elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas do Metrô-DF.

A liminar,  que será  posteriormente  submetida a  referendo do Plenário do STF,  também
impede novos bloqueios decorrentes de débitos trabalhistas e veda a inscrição da empresa
pública em cadastro de devedores trabalhistas.

STF restabelece decisão do STJ sobre incidência de juros em precatório fixados em sentença
com trânsito em julgado

Por maioria de votos (4 a 3), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento
a  embargos  de  divergência  interpostos  nos  Recursos  Extraordinários  (REs)  540857  e
592869, que discutem a incidência de juros de mora entre a data da expedição e o efetivo
pagamento de precatório. Relator dos dois embargos, o ministro Edson Fachin explicou que
os efeitos  decorrentes  da  coisa  julgada  (status  da  sentença  sobre  a  qual  não  cabe  mais
recurso), entre eles a incidência de juros de mora, é matéria de natureza infraconstitucional,
devendo prevalecer a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao negar recurso especial da União, o STJ assentou a imutabilidade da coisa julgada, uma
vez que a sentença de origem expressamente determinou a incidência de juros moratórios no
período entre a data da expedição e a do efetivo pagamento do precatório principal. Segundo
Fachin,  embora  a  coisa  julgada  tenha estatuto constitucional,  no  caso  se  trata  de  “uma
ponte”  entre  este  instituto e  o  conjunto dos  seus  efeitos.  “O STF tem entendido que é
infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada”, destacou. “Ainda
que a Corte tenha firmado jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança de juros
de mora nas parcelas sucessivas do precatório durante o período previsto no parágrafo 1º do
artigo 100 da Constituição (Súmula Vinculante 17), a impugnação do título executivo pela
União,  nestes  autos,  foi  tardia,  deixando  de  utilizar  os  meios  processuais  disponíveis,
temporâneos e adequados, como, por exemplo, a ação rescisória”, ressaltou em seu voto.

Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF que
decidiu favoravelmente à União, afastando a incidência dos juros de mora entre as datas da
expedição  e  do  pagamento  do  precatório  judicial,  conforme  jurisprudência  do  STF.  Os
embargantes alegaram que a decisão não observou a existência de coisa julgada quanto aos
juros a serem aplicados ao precatório e sustentaram ocorrência de divergência da decisão
atacada com precedente da Primeira Turma (RE 504197), em que se julgou não ser possível
alterar a forma de pagamento de juros moratórios estabelecida em sentença transitada em
julgado. O relator foi acompanhado pelos ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e
Cármen  Lúcia  (presidente).  Ficaram vencidos  os  ministros  Alexandre  de  Moraes,  Dias
Toffoli e Marco Aurélio.



Plenário confirma que conciliação prévia não é obrigatória para ajuizar ação trabalhista

Plenário  confirma  liminar  concedida  anteriormente  e  decide  que  condicionar  acesso  à
Justiça contraria o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição. 

O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STJ)  decidiu,  na  sessão  extraordinária  desta
quarta-feira  (1º),  dar  interpretação  conforme  a  Constituição  Federal  ao  artigo  625-D
da Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT),  que  obrigava  o  trabalhador  a  primeiro
procurar a conciliação no caso de a demanda trabalhista ocorrer em local que conte com
uma Comissão de Conciliação Prévia, seja na empresa ou no sindicato da categoria. Com
isso, o empregado pode escolher entre a conciliação e ingressar com reclamação trabalhista
no Judiciário.

A decisão foi tomada no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) 2139, 2160 e 2237, ajuizadas por quatro partidos políticos (PCdoB, PSB, PT e PDT)
e pela  Confederação Nacional  dos  Trabalhadores  do Comércio (CNTC).  Em relação ao
artigo 625-D, introduzido pela Lei 9.958/2000, todos os ministros presentes seguiram o voto
da relatora, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, confirmando liminar concedida
anteriormente pelo Plenário.

De acordo  com a  ministra,  não  cabe  a  legislação  infraconstitucional  expandir  o  rol  de
exceções  de  direito  ao  acesso à  Justiça.  “Contrariaria  a  Constituição  a  interpretação do
artigo 625-D da CLT se reconhecesse a submissão da pretensão da Comissão de Conciliação
Prévia  como requisito  obrigatório  para  ajuizamento de  reclamação trabalhista,  a  revelar
óbice ao imediato acesso ao Poder Judiciário por escolha do próprio cidadão”, afirmou.

A presidente do STF apontou que o condicionamento do acesso à jurisdição ao cumprimento
dos requisitos alheios àqueles inerentes ao direito ao acesso à Justiça contraria o inciso
XXXV do artigo 5º  da Constituição Federal  (a lei  não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito).

A ministra Cármen Lúcia apontou ainda, citando os julgamentos da ADI 1074 e do Agravo
de  Instrumento  (AI)  698626,  que  o  Supremo  reconheceu  a  desnecessidade  de  prévio
cumprimento  de  requisitos  desproporcionais,  procrastinatórios  ou  inviabilizadores  para
submissão do pleito ao órgão judiciário.

No entanto, a presidente do STF ressaltou que esse entendimento não exclui a idoneidade do
subsistema previsto  no  artigo  625-D da  CLT (conciliação).  “A legitimidade  desse  meio
alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, importante ferramenta
para  o  acesso  à  ordem  jurídica  justa.  O  artigo  625-D  e  seus  parágrafos  devem  ser
reconhecidos  como  subsistema  administrativo,  apto  a  buscar  a  pacificação  social,  cuja
utilização  deve  ser  estimulada  e  constantemente  atualizada,  não  configurando  requisito
essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas”, sustentou.

Quanto à alegada inconstitucionalidade do artigo 852-B, inciso II, também incluído pela Lei
9.958/2000 e questionado na ADI 2160, a ministra Cármen Lúcia não verificou ofensa ao
princípio  da  isonomia.  O  dispositivo  prevê  que,  nas  reclamações  enquadradas  no
procedimento sumaríssimo, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta
indicação do nome e endereço do reclamado.

Citando a decisão tomada no julgamento da liminar concedida nas ADIs 2139 e 2160, a
presidente do STF destacou que se o jurisdicionado não for encontrado nesse caso haverá a
transformação  para  procedimento  ordinário.  “A  isonomia  constitucional  não  impõe
tratamento linear e rígido a todos aqueles que demandam atuação do Poder Judiciário ainda



que o façam por meio do rito sumaríssimo na Justiça Trabalhista”, acentuou.

Divergência parcial 

Os ministros Edson Fachin e Rosa Weber divergiram parcialmente da relatora no tocante ao
parágrafo único do artigo 625-E da CLT, impugnado na ADI 2237, o qual estabelece que o
termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto
quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Para ambos, a expressão “eficácia liberatória
geral” é inconstitucional, mas ficaram vencidos na votação.

Ministro  Dias  Toffoli  suspende  decisão  do  TST sobre  verba  salarial  de  empregados  da
Petrobras

Petrobras argumenta que a decisão trabalhista pode ser aplicada a dezenas de ações coletivas
e a milhares de ações individuais em trâmite na Justiça do Trabalho, com potencial impacto
financeiro de cerca de R$ 17 bilhões.

O ministro Dias Toffoli, vice-presidente no exercício da Presidência do Supremo Tribunal
Federal  (STF),  suspendeu  decisão  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (TST)  que  fixou
entendimento sobre quais adicionais podem ser incluídos na base de cálculo para apuração
do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR), criada
pela Petrobras.  A decisão do ministro foi  tomada na Petição (PET) 7755,  ajuizada pela
empresa.

Em julgamento de incidentes de recurso repetitivo (IRRs), o TST avaliou que os adicionais
de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais
ou prejudiciais (adicionais de periculosidade, insalubridade e pelo trabalho noturno, horas
extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para
apuração do complemento da RMNR. Por outro lado, assentou que os adicionais criados por
normas  coletivas,  regulamento  empresarial  ou  descritos  nos  contratos  individuais  de
trabalho,  sem  lastro  constitucional  ou  legal,  poderiam  ser  absorvidos  pelo  cálculo  do
complemento de RMNR.

Na PET 7755,  a Petrobras aponta que essa orientação será aplicada a dezenas de ações
coletivas e a milhares de ações individuais em trâmite na Justiça do Trabalho, com potencial
impacto  financeiro  de  cerca  de  R$  17  bilhões.  Narra  que  duas  Turmas  do  TST  já
determinaram a aplicação do entendimento antes mesmo da publicação do acórdão e que
uma entidade sindical já postulou a imediata implementação da forma de cálculo fixada na
folha salarial de todos os empregados de sua base territorial. A estatal pediu ao Supremo a
concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário a ser interposto contra o acórdão
do TST, suspendendo-se assim seus efeitos.

Matéria constitucional

O ministro Dias Toffoli constatou que a tese aprovada no julgamento do TST já começou a
ser aplicada mesmo sem a publicação do acórdão, “o que se mostra açodado e deve ser
obstado”. Ele explicou que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que, na
hipótese  de  existir  matéria  constitucional  na  questão  julgada  sob  o  rito  dos  recursos
repetitivos, não se poderá impedir o conhecimento de recursos extraordinários que vierem a
ser  interpostos.  Segundo  o  ministro,  a  certidão  do  julgamento  no  TST  faz  expressa
referência à norma do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. O dispositivo prevê



que é direito dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho.

Ainda segundo o ministro, as normas do direito processual civil (as quais devem ser também
aplicadas ao processo do trabalho), na parte em que disciplinam o incidente de resolução de
demandas repetitivas, preveem que cabe recurso extraordinário, dotado de efeito suspensivo,
relativo  a julgamento  de  mérito  de  determinado incidente,  presumindo-se  a  repercussão
geral da questão constitucional eventualmente discutida. Embora a jurisprudência do STF
entenda que, com relação a recursos extraordinários ainda não remetidos ao Supremo, os
pedidos cautelares devem ser submetidos ao presidente do tribunal de origem, o ministro
explicou que a Corte tem afastado esse entendimento em hipóteses excepcionais.

“No presente caso, tenho por presente a circunstância excepcional a admitir a instauração da
jurisdição  desta  Corte  sobre  a  matéria,  pois  o  TST  determinou  a  tomada  de  medidas
tendentes  à  execução  de  julgado cujo  acórdão sequer  foi  publicado e,  ainda,  sem nem
mesmo aguardar o decurso de prazo para a interposição de outros recursos”, assinalou.

O  ministro  Dias  Toffoli  ressaltou  ainda  que  são  notórios  os  efeitos  econômicos  que  a
decisão do TST poderá acarretar aos cofres da Petrobras, situação que, no seu entendimento,
recomenda que se aguarde o pronunciamento do Supremo sobre a matéria,  antes que se
implemente o julgado.

A liminar concedida pelo ministro obsta os efeitos do acórdão do TST e também mantém
suspensos nos tribunais e juízos do Trabalho as ações individuais e coletivas que discutem
essa matéria,  até  final  deliberação do STF acerca  do tema,  ou posterior  deliberação do
relator da PET 7755, ministro Alexandre de Moraes.

Confederação questiona norma do TST que prevê aplicação do BacenJud ao processo do
trabalho

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) busca a declaração de inconstitucionalidade
de  dispositivo  da  Instrução  Normativa  39/2016  do  TST que  determina  a  aplicação  de
sistemática do CPC/2015 ao processo do trabalho.

Foi  questionada  no  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  norma  do  Tribunal  Superior  do
Trabalho (TST) que prevê a utilização, no processo do trabalho, de dispositivos do Código
de Processo Civil (CPC) de 2015 que regulamentam a penhora de dinheiro em depósito ou
em aplicação financeira (por meio do sistema BacenJud). A matéria é tema da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 5974, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte
(CNT).

Conforme a ação, o artigo 3º, inciso XIX, da Instrução Normativa (IN) 39/2016 do TST
determina a aplicação da sistemática do artigo 854 do CPC/2015 ao processo do trabalho,
autorizando  o  juiz  do  Trabalho,  a  requerimento  da  parte  interessada,  a  determinar  às
instituições financeiras o bloqueio de ativos financeiros existentes em nome do devedor.
Para a confederação, ao editar a norma, o TST violou o princípio da legalidade, uma vez que
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao dispor sobre atos de constrição patrimonial
nas demandas trabalhistas, não prevê a possibilidade de bloqueio de contas do executado.

“Não cabe ao TST, por meio de instrução normativa editada por resolução, extrapolar os
limites legais”, sustenta a CNT. A entidade alega também invasão da competência privativa
da União para legislar sobre direito processual, bem como transgressão à garantia do direito



à propriedade privada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A CNT ressalta que, sem autorização legal, a IN 39/2016 confere à Justiça do Trabalho o
poder  indiscriminado  de  bloquear,  unilateralmente,  os  bens  do  executado  por  débitos
trabalhistas.

Pedidos

A autora da ADI pede a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do artigo 3º,
inciso XIX, da IN 39/2016 do TST, editada pela Resolução 203/2016. No mérito, requer a
declaração  de  inconstitucionalidade  do  dispositivo  questionado.  O  ministro  Ricardo
Lewandowski é o relator da ação.

Liminar suspende tramitação de ações que discutem vínculo de emprego em transporte de
cargas

Em análise preliminar do caso, o ministro Celso de Mello verificou que decisão de juiz do
Trabalho de Pernambuco desrespeitou cautelar deferida na ADC 48, em trâmite no STF, na
qual se discute a lei que rege a contratação de transportadores autônomos.

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, deferiu liminar na
Reclamação  (RCL)  31158,  apresentada  pela  empresa  Sintrel  –  Sistema  Integrado  de
Transportes  e  Representações  Ltda.,  de  Recife  (PE),  e  suspendeu  o  trâmite  de  duas
reclamações trabalhistas em curso na 5ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes (PE),
nas  quais  três  motoristas,  apontados  pela  empresa  como  autônomos,  pedem  o
reconhecimento de vínculo empregatício.

De acordo com o ministro Celso de Mello, que atuou no caso como presidente em exercício
do STF, a tramitação das ações trabalhistas – como argumentou a empresa – parece afrontar
decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso que determinou a suspensão de todos
os processos da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação de dispositivos da norma que
regulamenta a contratação de transportadores autônomos por proprietários de carga e por
empresas transportadoras,  autoriza a terceirização da atividade-fim por essas empresas e
afasta a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese (Lei 11.442/2007).

A liminar do ministro Barroso foi  deferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADC) 48 e será submetida a referendo do Plenário do STF. Segundo observou o decano do
STF, a liminar deferida nestas circunstâncias tem eficácia imediata, gerando, desde logo,
todos os efeitos e consequências próprios do deferimento, independentemente de ainda não
haver  sido  referendada  pelos  demais  ministros.  “E a  razão é  uma só:  o  referendo pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal qualifica-se como verdadeira condição resolutiva,
jamais suspensiva, da eficácia do provimento cautelar concedido, monocraticamente, em
caráter excepcional, no âmbito de processo de controle normativo abstrato”, explicou.

No caso dos autos, o ministro Celso de Mello assinalou que os elementos apresentados na
reclamação são suficientes para justificar o acolhimento do pedido cautelar requerido pela
empresa, na medida em que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da
medida. “Embora o eminente ministro Roberto Barroso tenha determinado, nos autos da
ADC  48,  a  ‘suspensão  imediata’  da  tramitação  dos  processos  que  versem  sobre  a
controvérsia ora em exame, mesmo assim a autoridade judiciária reclamada [juízo da 5ª



Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes] julgou adequado manter o curso dos litígios
em questão, prosseguindo na realização de atos de instrução processual”, concluiu o decano.

STF suspende execução em processo trabalhista que envolve terceirização em transporte de
cargas

Em análise preliminar do caso, ministra Cármen Lúcia conclui que a decisão da Justiça do
Trabalho  em Belém descumpriu  liminar  na  qual  se  determinou  suspensão  de  todos  os
processos que envolvam a aplicação de dispositivos da Lei 11.442/2007.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deferiu medida
liminar na Reclamação (RCL) 30760 para suspender execução provisória em processo em
curso na 18ª Vara do Trabalho de Belém (PA), que resultou na determinação de bloqueio de
crédito, via sistema Bacen-Jud, na conta da empresa de transporte de cargas TC Logística
Integrada Ltda., de Uberlândia (MG).

Na reclamação ao Supremo,  a empresa alegou descumprimento da decisão proferida  na
Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  (ADC)  48,  na  qual  o  ministro  Luís  Roberto
Barroso  determinou  liminarmente  a  suspensão,  na  Justiça  do  Trabalho,  de  todos  os
processos  que  envolvam  a  aplicação  de  dispositivos  da  Lei  11.442/2007.  A  norma
regulamenta a contratação de transportadores autônomos por proprietários de carga e por
empresas transportadoras,  autoriza a terceirização da atividade-fim por essas empresas e
afasta a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.

Na primeira instância, a empresa alegou que contratou o autor da reclamação trabalhista
como transportador autônomo de cargas nos moldes da Lei 11.442/2007; que ele tinha o
Registro  Nacional  de  Transportadores  Rodoviários  de  Cargas,  e  que  empregava  outros
motoristas  para  conduzirem  veículos  de  sua  propriedade  na  prestação  dos  serviços
executados.  No  entanto,  a  Justiça  do  Trabalho  considerou  ilícita  a  contratação,
reconhecendo o vínculo empregatício, e determinou o início da execução provisória.

Em sua decisão, a ministra Cármen Lúcia observou que a empresa suscitou oportunamente a
questão do sobrestamento do processo, pedido que foi expressamente indeferido “por falta
de amparo” pelo juízo da 18ª Vara do Trabalho de Belém. “Pelos documentos que instruem
estes autos, em especial o trecho transcrito do acórdão reclamado, parece evidenciada, ao
menos  nesse  juízo  de  delibação  próprio  do  exame  das  medidas  cautelares,  o
descumprimento da determinação de sobrestamento proferida na ADC 48,  impondo-se a
concessão da medida liminar requerida”, concluiu a ministra, ressalvando a possibilidade de
reexame da questão pelo relator da reclamação, ministro Marco Aurélio, após o término do
recesso judiciário.

STF declara constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória

Decisão foi tomada na análise de 20 ações que discutiam dispositivo da Lei 13.467/2017 
(Reforma Trabalhista) que acabou com a obrigatoriedade da contribuição.



Por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na manhã desta sexta-feira (29),
declarar  a  constitucionalidade  do  ponto  da  Reforma  Trabalhista  que  extinguiu  a
obrigatoriedade da contribuição sindical. O dispositivo foi questionado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5794, em outras 18 ADIs ajuizadas contra a nova regra e na
Ação Declaratória  de  constitucionalidade  (ADC)  55,  que  buscava  o  reconhecimento  da
validade da mudança na legislação. Como as ações tramitaram de forma conjunta, a decisão
de hoje aplica-se a todos os processos.

Prevaleceu  o  entendimento  do  ministro  Luiz  Fux,  apresentado  ontem  (28),  quando  o
julgamento foi iniciado. Entre os argumentos expostos por ele e pelos ministros Alexandre
de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Cármen Lúcia, está o
de  não  se  poder  admitir  que  a  contribuição  sindical  seja  imposta  a  trabalhadores  e
empregadores quando a Constituição determina que ninguém é obrigado a se filiar ou a se
manter  filiado  a  uma  entidade  sindical.  Além  disso,  eles  concordaram  que  o  fim  da
obrigatoriedade da contribuição sindical não ofende a Constituição.

O ministro Fux foi o primeiro a divergir do relator dos processos, ministros Edson Fachin,
que  votou  pela  inconstitucionalidade  do  fim  contribuição  sindical  obrigatória.  Entre  os
argumentos expostos por Fachin e pelo ministro Dias Toffoli e pela ministra Rosa Weber, o
fim da obrigatoriedade do tributo vai impedir os sindicatos de buscar formas de organização
mais eficazes para defender os direitos dos trabalhadores perante os interesses patronais.

A ADI 5794, à qual as demais ações foram apensadas, norteou o julgamento. A ação foi
ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo,
na Pesca e nos Portos (CONTTMAF). Nela e nos demais processos, o objeto de contestação
foi o artigo 1º da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que deu nova redação aos artigos
545,  578,  579,  582,  583,  587 e 602 da Consolidação das Leis  do Trabalho (CLT) para
condicionar  o  recolhimento  da  contribuição  sindical  à  expressa  autorização  dos
trabalhadores

Contribuição facultativa

Nesta manhã, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, para
quem a liberdade associativa, uma premissa constitucional, é a questão primordial envolvida
na  discussão  sobre  o  fim da  obrigatoriedade  da  contribuição  sindical.  Na  avaliação  do
ministro, essa regra constitucional amplia a liberdade do trabalhador de se associar ou não a
um sindicato e de contribuir ou não com essa representação.

Segundo o ministro, desde a Constituição de 1988 houve uma diminuição do tradicional
"sistema de  cabresto",  instituído  pelo  Estado Novo em 1937,  tanto  no  nível  do  Estado
perante os sindicatos, quanto no dos sindicatos sobre os trabalhadores. Nesse sentido, em
sua avaliação, a Reforma Trabalhista busca a evolução de um sistema sindical centralizador,
arcaico  e  paternalista  para  um  modelo  mais  moderno,  baseado  na  liberdade.  “Se  o
empregador tem a opção de se filiar a um sindicato, ele também tem a opção de se não se
filiar, de não recolher essa contribuição”, disse.

“Não  há  autonomia  enquanto  um  sistema  sindical  depender  de  dinheiro  estatal  para
sobreviver”,  complementou,  acrescentando  que  o  legislador  constituinte  não
constitucionalizou a contribuição sindical, mas apenas recepcionou a legislação que a havia
criado  e  permitiu  a  existência  da  contribuição  sindical  de  forma  subsidiária,  mas  não
compulsória. “Não criou e também não vetou”, disse.

O ministro Luís Roberto Barroso também acompanhou a divergência iniciada pelo ministro



Fux ao defender que o fim da contribuição sindical obrigatória não está em desarmonia com
a Constituição Federal.  Na avaliação dele,  não há que se falar em inconstitucionalidade
formal ou material, uma vez que é o Congresso Nacional o protagonista dessa discussão que
é eminentemente política, por envolver modelo de gestão sindical que se pretende adotar no
Brasil.

“O Congresso Nacional é o cenário para que essas decisões sejam tomadas. O STF deve ser
autocontido, de forma a respeitar as escolhas políticas do Legislativo”, disse, aproveitando
para fazer um apelo para que o Poder Legislativo conclua a Reforma Trabalhista, acabando
com a chamada unicidade sindical.

Para  Barroso,  o  princípio constitucional  envolvido no caso é  o da  liberdade sindical,  o
direito de o trabalhador filiar-se ou não, ou e de contribuir ou não, a uma entidade. Nesse
sentido, ele considera o modelo de contribuição compulsória ruim porque não estimula a
competitividade  e  a  representatividade,  levando  um  verdadeiro  “business”  privado.  “O
sistema é bom para os sindicalistas, mas não é bom para os trabalhadores.”

Também  seguindo  a  divergência,  o  ministro  Gilmar  Mendes  não  verificou  nenhuma
inconstitucionalidade nas novas regras sobre a contribuição sindical. A seu ver, o modelo
anterior causou uma “brutal distorção” com a criação de 16,8 mil sindicatos no país. “Era
um modelo de associativismo subsidiado pela contribuição sindical. A África do Sul tem
191 sindicatos, os Estados Unidos, 160, e a Argentina, 91”, citou.

Para ele, o novo regime não suprime a sustentabilidade do sistema. “Simplesmente irá fazer
com  que  os  sindicatos  sejam  sustentados  como  todas  as  demais  associações  por
contribuições voluntárias”, ponderou.

O ministro Marco Aurélio, por sua vez, ressaltou que não considera a contribuição sindical
como tributo propriamente dito. “Não concebo que pessoa jurídica de direito privado seja
parte ativa tributária”, sustentou.

Na sua avaliação, a contribuição sindical não se enquadra no artigo 149 da Constituição
Federal,  que trata das contribuições sociais,  de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas. “Não me consta que essa contribuição
vise a atuação do estado. Visa sim a atuação do fortalecimento das entidades sindicais”,
assinalou.

O ministro Marco Aurélio frisou ainda que o artigo 8º da Carta Magna repete duas vezes que
é livre a associação profissional ou sindical e o inciso X do artigo 7º prevê a proteção do
salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, finalizou o julgamento avaliando que as novas
regras não ofendem a Constituição Federal. “Seria conveniente haver normas de transição.
Entretanto,  não  considero  que  isso  seja  suficiente  para  tornar  incompatível  com  a
Constituição Federal as normas promulgadas”, apontou.

Para a presidente do Supremo, a mudança leva a um novo pensar da sociedade de como
lidar com todas as categorias econômicas e trabalhistas e com todas as formas de atuação na
sociedade, sem depender necessariamente do Estado, que nem sempre pode acudir todas as
demandas de forma automática.

Contribuição compulsória

Na sessão de hoje, a primeira a acompanhar o voto do ministro Edson Fachin foi a ministra
Rosa Weber. Ela iniciou sua fala destacando não ter “simpatia nenhuma pela contribuição



sindical  obrigatória”,  porém  destacou  que  da  Constituição  Federal  emerge  um  sistema
sindical que tem três pilares. “Não podemos mexer em parte sem que haja uma alteração do
todo, sob pena de uma desarmonia que atenta contra os comandos constitucionais”, disse a
ministra. “É um tripé. Afasta um, a casa cai”, complementou.

Rosa Weber explicou que a Constituição Federal, sem materializar em sua completude o
princípio da liberdade sindical, afasta de forma expressa o pluralismo e impõe a unicidade
sindical para a legitimidade da representação da atuação sindical.  De acordo com ela,  é
nessa  perspectiva  que  se  insere  a  contribuição  compulsória,  receita  fundamental  para  o
fortalecimento e manutenção dos sindicatos.

A  ministra  citou  dados  que  apontam  para  uma  queda  de  79,6%  na  arrecadação  da
contribuição sindical, a maior fonte de receita do sistema, após a Reforma Trabalhista. “É
inegável, portanto, o enorme prejuízo na arrecadação do sistema sindical brasileiro, com
profundos  reflexos  na  atuação  das  entidades  sindicais  como  agentes  centrais  da
representação coletiva trabalhista, responsáveis pela defesa dos interesses e direitos de todos
os integrantes das respectivas categorias”.

O ministro Dias Toffoli, por sua vez, deu o terceiro voto acompanhando o relator. “Do ponto
de vista constitucional, me convenceram os votos dos ministros Edson Fachin e o veemente
voto da ministra Rosa Weber.” Toffoli disse concordar com afirmação feita pelo ministro
Barroso no sentido de que o país precisa de mais sociedade, argumentando que, “no Brasil,
o Estado veio antes da sociedade”.

Mas ponderou que seria necessário que o Congresso fizesse uma reforma gradativa na área,
e não, “da noite para o dia”, subverter todo o sistema sem ter uma regra de transição, sem ter
uma  preparação  para  a  substituição  desse  financiamento.  “Penso  que  aí  está  a  grande
fragilidade do ponto específico que estamos a discutir. Não é possível essa subtração que
houve  da  contribuição  sindical  sem  ter  preparado  essa  transição,  sem  ter  preparado  a
assunção de mais sociedade civil com menos Estado”, finalizou.

Os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello não participaram do julgamento, pois
estavam ausentes justificadamente. O ministro Luiz Fux será o redator do acórdão.

Em sessão realizada na terça-feira (12),  a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que não é possível penhorar o bem de família do fiador na locação comercial.
Por maioria dos votos, os ministros proveram o Recurso Extraordinário (RE) 605709, no
qual o recorrente alegava ser nula a arrematação de sua casa – localizada em Campo Belo
(SP) – em leilão ocorrido no ano de 2002.

1ª Turma afasta penhorabilidade de bem de família do fiador na locação comercial

Segundo o recorrente, o imóvel seria impenhorável por ser sua única propriedade, sendo ele
o responsável pelo sustento da família. Assim, alegou que, na hipótese, cabe a proteção do
direito fundamental e social à moradia.

O julgamento teve início em outubro de 2014, quando o ministro Dias Toffoli (relator) –
então componente da Primeira Turma – votou pelo desprovimento do RE, entendendo que a
penhorabilidade  do  bem  de  família  é  possível  tanto  na  locação  residencial  como  na
comercial> na ocasião, o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Luís
Roberto Barroso. Nesta terça-feira (12), ele apresentou voto acompanhando o relator. De
acordo com Barroso, o Supremo tem entendimento pacífico sobre a constitucionalidade da



penhora  do  bem  de  família  do  fiador  por  débitos  decorrentes  do  contrato  de  locação
residencial.

Para  o  ministro,  a  lógica  do  precedente  é  válida  também para  os  contratos  de  locação
comercial  na  medida  em  que,  embora  não  envolva  direito  à  moradia  dos  locatários,
compreende o seu direito  à livre  iniciativa  que também tem fundamento constitucional.
Segundo ele, a possibilidade de penhora do bem de família do fiador que, voluntariamente
oferece  seu  patrimônio  como  garantia  do  débito,  impulsiona  o  empreendedorismo  ao
viabilizar a celebração de contratos de locação empresarial em termos mais favoráveis.

No entanto, a ministra Rosa Weber abriu divergência ao acolher o parecer do Ministério
Público  Federal  (MPF),  que  se  manifestou  pelo  provimento  do  recurso  extraordinário,
entendimento seguido pela maioria dos ministros. A ministra fez considerações no sentido
de que não se pode penhorar o bem de família na locação comercial.

Do mesmo modo votou o ministro Marco Aurélio, segundo o qual deve haver manifestação
de vontade  do  fiador  na  locação residencial  ou comercial,  acrescentando que,  quanto  à
impenhorabilidade, a lei não distingue o tipo de locação. Para ele, não se pode potencializar
a livre iniciativa em detrimento de um direito fundamental que é o direito à moradia, tendo
em vista que o afastamento da penhora visa a beneficiar a família. Também votou com a
divergência o ministro Luiz Fux, no sentido da impenhorabilidade.

Plenário julga constitucional decreto da BA sobre greve no serviço público

Para  a  maioria,  a  norma  estadual  não  regulamenta  o  direito  de  greve,  mas  trata  de
providências  a  serem adotadas  pela  administração  pública.  Também não  há  invasão  de
competência legislativa da União.

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedentes,
na sessão desta quarta-feira (13), as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 1306 e
1335 para  declarar  constitucional  o  Decreto 4.264/1995,  da  Bahia,  que dispõe sobre  as
providências  a  serem adotadas  em caso  de  greve  de  servidores  públicos.  A maioria  do
colegiado acompanhou entendimento da presidente do STF e relatora das ações, ministra
Cármen Lúcia,  que afastou a alegação de que a norma teria invadido a competência da
atuação da União ao regular o direito da greve.

A ADI  1306  foi  ajuizada  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  e  a  ADI  1335  pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Ambos alegaram que o
governo baiano teria regulamentado o direito de greve dos servidores públicos estaduais,
quando o artigo 37, inciso VII, da Constituição da República exige lei específica para essa
finalidade. A medida liminar foi indeferida pelo Plenário do STF em 30 de junho de 1995.

“O decreto está tratando fundamentalmente das consequências administrativas e da atuação
da administração pública em termos de tratamento a ser dado quantos aos serviços públicos,
que não podem ficar parados, por isso a contratação de servidores temporários prevista no
decreto”, apontou a relatora. A ministra lembrou o julgamento dos Mandados de Injunção
(MIs)  670,  708  e  712.  “  Neles,  o  Supremo  possibilitou  a  adoção  de  regulamentação
provisória para viabilizar a atuação da administração pública de modo que o direito de greve
não fosse exercido em detrimento da continuidade do serviço público”, ponderou.

A presidente do STF também afastou a alegação de que a norma estadual teria desrespeitado
competência privativa da União por legislar sobre Direito do Trabalho. “O decreto não cuida



do direito de greve do servidor e não regulamenta o seu exercício”, frisou. “Estão incluídas
nele apenas questões relativas à administração pública, não de natureza trabalhista”.

Para a relatora, o desconto em folha de pagamento dos dias de falta de serviço, previsto no
decreto,  segue  a  jurisprudência  do  STF.  Do  mesmo  modo,  o  Supremo  assentou  que  a
contratação  temporária  de  servidores  durante  a  paralisação  é  constitucional,  para  que  a
administração pública possa continuar a desempenhar suas competências, ressaltando ainda
que é direito da população ter os serviços públicos prestados.

Seguiram  esse  entendimento  pela  improcedência  das  ADIs  os  ministros  Alexandre  de
Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Celso de Mello.

Divergências

O ministro Edson Fachin abriu divergência, considerando que o decreto baiano é totalmente
inconstitucional do ponto de vista formal e material. No primeiro caso, porque, a seu ver, a
norma contraria  o inciso VII  do artigo 37 da Constituição.  No sentido material,  na  sua
avaliação, o decreto vai na direção de limitar o exercício da greve. Seguiram a divergência
os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.

Por sua vez, o ministro Luís Roberto Barroso julgou a ADI parcialmente procedente para
declarar  a  inconstitucionalidade  do  inciso  II  do  artigo  1º  e  do  artigo  2º  do  decreto.  O
primeiro  dispositivo  prevê  a  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  para
apuração do fato e a aplicação das penalidades cabíveis caso os servidores grevistas não
reassumam o cargo. O segundo estabelece a exoneração imediata dos grevistas que ocupem
cargo  de  provimento  temporário  e  de  função  gratificada.  Para  o  ministro,  os  dois
dispositivos são uma forma de sanção e partem do pressuposto de que a greve é ilícita, o que
é inconstitucional.

Supremo recebe nova ação contra trabalho intermitente previsto na Reforma Trabalhista

O Supremo Tribunal  Federal  (STF)  recebeu  nova  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade
(ADI 5950), ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC),
para questionar a criação do contrato de trabalho intermitente a partir da Lei 13.467/2017
(Reforma  Trabalhista),  que  alterou  o  artigo  443  (caput e  parágrafo  3º)  e  452-A  (e
parágrafos), 477-A e artigos 59 e 59-B da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Na
ação a confederação defende que o contrato intermitente de trabalho é atípico, uma exceção
ao contrato formal de trabalho, uma vez que não prevê horário fixo nem de jornada de
trabalho a ser cumprida (diária, semanal ou mensal).

A ADI argumenta que o novo modelo coloca o trabalhador à disposição do empregador e
recebendo tão somente pelo período efetivamente trabalhado, contrariando o previsto no
artigo 4º da CLT, levando à “precarização do emprego”, com redução de direitos sociais e
ofensa aos direitos fundamentais. Aponta como feridos o princípio da dignidade humana, da
finalidade  constitucional  da  melhoria  da  condição social  do  trabalhador,  da  garantia  do
salário  mínimo,  da  função social  do  trabalho e  da  fixação de jornada  de  trabalho e  de
pagamento de horas extras, entre outros.

A entidade questiona ainda o risco para a saúde dos trabalhadores decorrente de jornadas de
trabalho  exaustivas  a  serem  compensadas  por  banco  de  horas,  mediante  acordo  ou
convenção coletiva,  e  a  possibilidade de  dispensas  coletivas  sem necessidade de  prévia
negociação coletiva ou participação sindical. Assim, a CNTC pede a concessão de medida
liminar para suspender os dispositivos questionados na ação e, no mérito, a procedência da



ADI para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao contrato de trabalho
intermitente.

O relator da ação é o ministro Edson Fachin, que já analisa outras três ações contra esse
ponto específico da Reforma Trabalhista (ADIs 5806, 5826 e 5829).

Confederação questiona contrato de trabalho intermitente previsto na reforma trabalhista

Entidade representativa dos empregados de segurança privada ajuizou no Supremo Tribunal
Federal (STF) ação questionando o tópico da Reforma Trabalhista que prevê o contrato de
trabalho intermitente (descontínuo).  A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5806,
apresentada com pedido de liminar,  alega violação ao direito ao salário mínimo e grave
flexibilização do princípio protetor, que rege do direito do trabalho.

A  ação  foi  ajuizada  pela  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  na  Atividade
Profissional  dos  Empregados  na  Prestação  de  Serviços  de  Segurança  Privada,
Monitoramento, Ronda Motorizada e de Controle Eletro-Eletrônico e Digital (Contrasp). Na
ação, questiona a alteração no artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
promovida pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). A alteração prevê que o contrato de
trabalho poderá ser acordado por tempo determinado, indeterminado ou para a prestação de
trabalho intermitente.

O contrato prestado de forma intermitente, explica a Contrasp, é aquele cujo serviço, com
subordinação,  é  descontínuo,  ocorrendo  com  alternância  de  períodos  de  prestação  de
serviços  e  de  inatividade.  “Trata-se  de  um  instrumento  de  precarização,  eis  que,
notoriamente, o que se visa é a satisfação da demanda empresarial às custas do empregado”,
argumenta.  Sustenta  que  dessa  forma  o  trabalhador  não  terá  garantia  de  jornada  ou
remuneração mínima.

Contribuição sindical

E entidade também questiona os dispositivos da Reforma Trabalhista que acabaram com a
obrigatoriedade da contribuição sindical.  Pela  mudança,  os  empregados devem autorizar
expressamente o recolhimento. A entidade alega que, segundo a Constituição Federal, cabe a
lei complementar promover tal alteração, por se tratar de tributo parafiscal. Também alega
que  a  norma  afeta  os  dispositivos  constitucionais  relativos  ao  acesso  à  Justiça,  ao
contraditório e à ampla defesa, bem como à assistência jurídica gratuita, pois lembra que,
com o corte da contribuição sindical, as entidades não terão recursos para assistir os não
associados,  tampouco  há  como  impor  o  ônus  aos  entes  sindicais  sem  lhes  prover  o
ressarcimento necessário.

O relator da ação, ministro Edson Fachin, aplicou ao caso o rito previsto no artigo 12 da Lei
9.868/1999 (Lei das ADIS), para possibilitar ao Plenário do STF a análise definitiva da
questão, sem previa análise do pedido de liminar. Ele requisitou informações à Câmara dos
Deputados, ao Senado Federal e à Presidência da República, a ser prestadas no prazo de dez
dias. Após esse período, devem ser colhidas as manifestações da advogada-geral da União e
da procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.

Segunda-feira, 04 de dezembro de 2017 
Entidade questiona contrato de trabalho intermitente criado pela reforma trabalhista



A Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados
de Petróleo (Fenepospetro) ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), Ação Direta de
Inconstitucionalidade  (ADI  5826)  para  questionar  dispositivos  da  chamada  reforma
trabalhista (Lei 13.467/2017) que preveem o contrato de trabalho intermitente. O caso está
sob relatoria do ministro Edson Fachin, que adotou o rito do artigo 12 da Lei 9.868/99, para
submeter o mérito do processo diretamente ao Plenário, sem análise de liminar.

De acordo com a entidade, o trabalho intermitente é um contrato em que a prestação de
serviço, com subordinação, não é contínua, ocorrendo alternadamente períodos de trabalho e
de inatividade, podendo ser determinado por hora, dias e meses, sem jornada fixa. Muito
embora  tenha  sido  introduzido  no  ordenamento  jurídico  sob  o  pretexto  de  ampliar  a
contratação de trabalhadores em um período de crise que assola o país, a Federação entende
que, na realidade, o contrato intermitente propicia a precarização da relação de emprego,
servindo  inclusive  de  desculpa  para  o  pagamento  de  salários  inferiores  ao  mínimo
constitucionalmente assegurado e que não atendem às necessidades básicas do trabalhador e
de sua família, no tocante à moradia, alimentação, educação, saúde e lazer.

O que  se  visa  com o contrato  de  trabalho intermitente  é  o  favorecimento  da  atividade
empresarial  em  detrimento  do  trabalhador  que  é  a  parte  hipossuficiente  da  relação  de
emprego, ficando clara a chamada “coisificação da pessoa humana”, denunciada desde a
época da Revolução Francesa, diz a ação.

Direitos fundamentais

As questões afetas aos direitos humanos, ressalta a entidade na ação, uma vez reconhecidas
como direitos fundamentais na ordem interna, ou, em sua dimensão global na sociedade
internacional,  consolidam-se no ordenamento jurídico. A partir daí, não há mais como o
Estado regredir ou retroceder diante dos direitos fundamentais reconhecidos - o chamado
princípio da vedação ao retrocesso. Esse princípio, diz a federação, tem como conteúdo
primordial a proibição de o legislador reduzir, suprimir, diminuir, ainda que parcialmente, o
direito social já materializado em âmbito legislativo e na consciência geral.

E, para a entidade, o dispositivo questionado viola os princípios da dignidade da pessoa
humana e da isonomia, e desrespeita os incisos XIII e XVI do artigo 7º da Constituição, que
tratam da duração da jornada de trabalho e da remuneração do serviço extraordinário. Além
disso,  a  ausência  de  garantia  de  jornada  e,  por  conseguinte,  de  salário,  não  garante  a
subsistência  do trabalhador e  de  sua família  com pagamento do salário  mínimo mensal
constitucional em manifesta ofensa ao artigo 7º (incisos IV e VII) da Constituição, nem o
acesso  a  direitos  sociais  como  trabalho,  moradia,  alimentação,  saúde,  segurança
estabelecidos no artigo 6º (cabeça) da CF.

A federação pede a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 443 (cabeça e parágrafo
3º), 452-A (cabeça e parágrafos), 452-B, 452-D, 452-C, 452-E, 452-F, 452-G, 452-H e 911
(cabeça e parágrafos 1º e 2º), todos da Consolidação das Leis do Trabalho.

Suspensa ação civil pública sobre férias de estagiários de município gaúcho

Decisão liminar do ministro Luiz Fux suspende trâmite de ação na Justiça Trabalhista do
RS, uma vez que a jurisprudência do STF considera ser da Justiça comum competência para



analisar o caso.

O ministro Luiz Fux,  do Supremo Tribunal Federal (STF),  concedeu medida liminar na
Reclamação (RCL) 30335 para suspender a tramitação de ação civil pública em trâmite na
Justiça Trabalhista do Rio Grande do Sul, a qual determinou ao Município de Santa Cruz do
Sul (RS) que concedesse aos seus estagiários recesso de 30 dias para cada 12 meses de
vigência do contrato e fixou indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil.

Segundo o relator, o ato do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul viola decisão
do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3395, no qual o Plenário assentou
que as causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários são da competência da
Justiça comum, e não da Justiça Trabalhista.

O ministro Luiz  Fux apontou que,  com base no entendimento firmado na ADI 3395,  a
jurisprudência do Supremo considera que cabe à Justiça comum analisar a inexistência, a
validade ou a eficácia da relação estabelecida entre servidor e o Poder Público.

“Dessa forma, nesse juízo prévio, se a Corte não tem admitido a competência da Justiça
Federal  do  Trabalho  para  situações  como trabalho  temporário,  ocupantes  de  cargos  em
comissão, empregados públicos posteriormente convertidos em servidores públicos, também
não pode admitir uma ação fundada em pretensões decorrentes de um contrato de estágio”,
apontou o ministro.

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul reconheceu a competência da Justiça
do Trabalho por entender que a Constituição Federal, em seu artigo 114, inciso I, dispõe que
a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar ações oriundas das relações de
trabalho, o que alcançaria os contratos de estágio.

Plenário  reconhece  competência  da  Justiça  comum  para  julgar  contribuições  de  ex-
funcionários da Fepasa

A decisão  em recurso  com repercussão  geral  deve  impactar  pelo  menos  2,5  mil  casos
semelhantes suspensos na instância de origem.

O Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  reconheceu  a  competência  da  Justiça  comum para
resolver disputa quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a complementação
de  aposentadoria  de  ex-funcionário  da  Ferrovia  Paulista  S.A.  (Fepasa).  A questão  foi
discutida no Recurso Extraordinário (RE) 594435, com repercussão geral, no qual o Estado
de  São  Paulo  questiona  decisão  da  Justiça  do  Trabalho  que  afastou  a  incidência  da
contribuição. A decisão deve impactar pelo menos 2,5 mil casos semelhantes suspensos na
instância de origem.

Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, para quem a disputa é tema
de  natureza  tributária  e,  portanto,  de  competência  da  Justiça  comum.  Para  efeitos  de
repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum o julgamento de
conflito de interesse a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a
complementação de proventos”.

No caso em discussão, o Estado de São Paulo editou em 2003 lei complementar instituindo
a contribuição para o custeio do regime previdenciário local, com base na alteração trazida
na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 41/2003. Com isso, a administração
paulista passou a descontar 11% do valor da complementação da aposentadoria dos ex-



empregados  da  Fepasa,  os  quais,  por  sua  vez,  questionaram  a  cobrança  na  Justiça  do
Trabalho.

O  entendimento  adotado  na  Justiça  trabalhista  foi  de  que  o  enquadramento  desses  ex-
funcionários não é estatutário, mas celetista. Eles estão apenas sujeitos à complementação
previdenciária pela caixa estadual, que assumiu o fundo privado da antiga Fepasa. Logo,
não incide a contribuição e o tema tem natureza trabalhista.

Relator e divergência

Para  o  ministro  Marco  Aurélio,  a  discussão  tem  natureza  tributária,  o  que  atrai  a
competência da Justiça comum, uma vez que no caso não se discutem verbas de natureza
trabalhista,  mas  a  incidência  de  contribuição  social.  É  indiferente  à  definição  da
competência  a  temática  da  natureza  da  relação  de  trabalho.  “Depreender  a  relação
empregatícia não implica competência da Justiça especializada”, afirmou. O voto do relator
foi seguido pelos ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes, Celso de Mello e a presidente, ministra Cármen Lúcia.

Houve  divergência  do  ministro  Edson  Fachin,  para  quem  a  discussão  se  enquadra  na
competência  definida  no  inciso  I,  artigo  114,  da  Constituição  Federal,  segundo  o  qual
compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas das relações de trabalho. “Entendo
que a questão de fundo, que é a da definição da competência, remete à existência de um
direito  que  se  suscita  como derivado  de  uma  relação  contratual  de  trabalho”,  afirmou.
Seguiu a mesma linha a ministra Rosa Weber.

STF decidirá competência para julgar causa sobre o recolhimento de contribuição sindical
de servidores públicos

Os ministros decidirão se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e
julgar  causas  sobre  o  recolhimento  e  o  repasse  da  contribuição  sindical  de  servidores
públicos estatutários.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá se compete à Justiça Comum ou à Justiça do
Trabalho processar e julgar causas sobre o recolhimento e o repasse da contribuição sindical
de  servidores  públicos  estatutários.  Em  deliberação  no  Plenário  Virtual,  os  ministros
reconheceram  a  repercussão  geral  da  matéria  objeto  do  Recurso  Extraordinário  (RE)
1089282,  interposto  pelo  Estado  do  Amazonas  contra  acórdão  do  Tribunal  de  Justiça
daquele  estado  (TJ-AM),  que  declinou  da  competência  em  processo  que  trata  de
recolhimento de contribuição sindical de servidores da Defensoria Pública local.

O TJ-AM assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda em questão,
entendendo superada, após a edição de Emenda Constitucional (EC) 45/2004, a Súmula 222
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe competir à Justiça Comum processar e julgar as
ações relativas à contribuição sindical prevista no artigo 578 da CLT. Assim, a corte estadual
determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

No STF, o Estado do Amazonas alega que a contribuição sindical no caso diz respeito a
servidores  públicos  estatutários,  e,  portanto,  atrai  a  competência  da  Justiça  Comum.
Sustenta que no julgamento de liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3395,
o Plenário do Supremo reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para as causas
entre o Poder Público e seus servidores estatutários.



Manifestação

O relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, manifestou-se no sentido de reconhecer a
repercussão geral da matéria, ressaltando que a questão tem “inegável relevância” do ponto
de vista jurídico, econômico e social, e não se limita aos interesses jurídicos das partes. No
julgamento  da  liminar  na  ADI  3395,  destacou o  ministro,  não  houve  debate  específico
acerca da competência para o julgamento de demandas que tratem da contribuição sindical
de servidores públicos estatutários.

O relator disse ainda que o Supremo tem reconhecido a repercussão geral em recursos que
discutem a competência  da  Justiça  do Trabalho,  que teve seus  contornos alterados pela
Emenda EC 45/2004.

A  manifestação  do  relator  foi  seguida  por  unanimidade.  O  mérito  do  recurso  será
posteriormente apreciado pelo Plenário da Corte.

Plenário  inicia  julgamento  de  primeira  ADI  contra  alteração  introduzida  pela  Reforma
Trabalhista

Já houve a apresentação do relatório pelo ministro Luís Roberto Barroso e as sustentações 
orais da PGR, AGU e dos diversos amici curiae. O voto do relator será apresentado na 
sessão desta quinta-feira.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na sessão desta quarta-feira (9) o
julgamento  da  primeira  de  uma  série  de  ações  que  questionam a  Reforma  Trabalhista,
introduzida pela Lei 13.467/2017, que alterou artigos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).  De  relatoria  do  ministro  Luís  Roberto  Barroso,  a  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade (ADI) 5766 foi ajuizada pelo Procuradoria-Geral da República contra
dispositivos  que  alteram  a  gratuidade  da  justiça  dos  trabalhadores  que  comprovem
insuficiência de recursos. Na sessão de hoje houve a apresentação do relatório pelo ministro
Barroso e as sustentações orais da PGR, AGU e dos diversos amici curiae. O voto do relator
será apresentado na sessão desta quinta-feira (10).

Para a PGR, a propósito de desregulamentar as relações trabalhistas e com o objetivo de
reduzir  o  número  de  demandas  na  justiça,  a  lei  inseriu  96  disposições  na  CLT  para
desregulamentar  a  proteção  social  do  trabalho  e  reduzir  direitos  dos  trabalhadores.  A
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, endossou os argumentos expostos na ação e
enfatizou que a previsão de que o trabalhador pague honorários periciais e de sucumbência
com os recursos que obtiver em caso de êxito no processo afronta a garantia de amplo
acesso à justiça. Para Dodge, a nova redação da CLT sobre a matéria é excessivamente mais
severa e gravosa para o autor da ação do que a prevista no novo Código de Processo Civil
(CPC) para quem ingressa na Justiça Comum. De acordo com as novas regras, o juiz poderá
aferir capacidade de pagamento dos honorários periciais ao longo da demanda, para decidir
se a União deverá arcar subsidiariamente com o pagamento ou não.

Em sentido contrário foi a sustentação da advogada-geral da República, Grace Mendonça.
Para ela, as alterações introduzidas pela reforma estabeleceram um equilíbrio entre o direito
de  acesso  à  justiça  e  a  manutenção  do  sistema  de  gratuidade  assegurado
constitucionalmente,  fazendo  com  que  o  benefício  seja  concedido  a  trabalhadores  que
efetivamente  necessitem.  Grace  afirmou  que  as  custas  do  processo  são  serviços
remunerados  e  o  programa  de  assistência  judiciária  representa  um  custo  para  toda  a



sociedade (R$ 85,16 por habitante). Ela enfatizou que o benefício da justiça gratuita era
concedido até a casos de trabalhadores que recebiam R$ 25 mil ou R$ 40 mil mensais, o que
demonstra uma distorção. Além disso, afirmou que a gratuidade propiciava o ajuizamento
de lides temerárias, sem qualquer substrato fático ou jurídico para seguir em frente. Do total
de  quatro  milhões  de  ações  ajuizadas  na  Justiça  do  Trabalho  em  2016,  750  mil  não
avançaram por esse motivo.

Amici curiae

O representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT) ressaltou que o trabalhador que
geralmente procura a Justiça em momento de desemprego e de vulnerabilidade econômica
deixará de ingressar em juízo em razão dos custos que poderá ter. Explicou que entre as
demandas mais comuns estão o pagamento de verbas rescisórias, horas extras e adicional de
insalubridade. Como a discussão sobre este adicional exige a realização de prova pericial, o
trabalhador somente poderá reclamar esse direito se tiver certeza de que vai ganhar, pois do
contrário  poderá  ser  compelido  a  pagar  a  perícia  com  as  verbas  de  horas  extras  que
eventualmente receber (verba de natureza alimentar), o que demonstra como são perversas
as alterações.

O representante da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) afirmou que as novas
regras de acesso à gratuidade da Justiça desestimulam o trabalhador pobre a procurar a
Justiça do Trabalho, o que viola o princípio constitucional da isonomia. Em nome da Central
dos  Sindicatos  Brasileiros,  o  representante  da  entidade  sustentou  que  o  objetivo  das
alterações foi o de reduzir o número de demandas na Justiça do Trabalho, em violação ao
direito fundamental dos trabalhadores pobres. Afirmou ser público e notório que a Justiça do
trabalhador é a dos desempregados, onde em pelo menos 60% das demandas discutem-se
verbas  decorrentes  do  rompimento  do  contrato  que  não  foram  pagas.  O  advogado  da
Associação  Nacional  dos  Magistrados  da  Justiça  do  Trabalho  (Anamatra)  afirmou,  da
tribuna do STF, que os juízes do Trabalho estão “perplexos” com a situação. Se as normas
não  forem  consideradas  inconstitucionais  pelo  STF,  ele  afirmou  que  as  verbas
eventualmente auferidas pelos trabalhadores nas ações judiciais serão totalmente destinadas
ao pagamento de honorários dos advogados das empresas reclamadas.

Já  o advogado  da  Confederação  Nacional  dos  Transportes  (CNT)  defendeu  a
constitucionalidade das normas. Lembrou que a insuficiência de recursos apenas deve ser
comprovada, e se o trabalhador não tiver condições de arcar com os custos, não irá fazê-lo.
Quanto ao dispositivo que responsabiliza o beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento
de custas, caso o processo seja arquivado em razão de sua falta injustificada à audiência, o
representante da CNT afirmou que a regra não desestimula o trabalhador pobre a procurar o
Judiciário,  mas  sim  o  “trabalhador  irresponsável”.  O  advogado  da  Confederação  da
Agricultura  e Pecuária  do Brasil  (CNA) também defendeu a manutenção das  alterações
questionadas pela PGR. Afirmou ser necessário distinguir o acesso à justiça do benefício da
assistência judiciária, cujo acesso deve obedecer requisitos. Salientou que o benefício da
gratuidade  judiciária  não  pode  ser  usado  para  eximir  o  trabalhador  de  qualquer
responsabilidade processual.

PGR questiona dispositivos da reforma trabalhista que afetam gratuidade da justiça

O procurador-geral  da  República,  Rodrigo  Janot,  ajuizou  no  Supremo Tribunal  Federal
(STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, com pedido de liminar, contra



dispositivos da chamada reforma trabalhista, que, em seu entendimento, impõem “restrições
inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos que comprovem insuficiência de
recursos, na Justiça do Trabalho”. Segundo o procurador, as normas violam as garantias
constitucionais  de  amplo  acesso  à  jurisdição  e  a  assistência  judiciária  integral  aos
necessitados.

De  acordo  com  Janot,  com  propósito  de  desregulamentar  as  relações  trabalhistas  e  o
declarado objetivo de reduzir o número de demandas na justiça, a Lei 13.467/2017 inseriu
96  disposições  na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT),  com  “intensa”
desregulamentação  da  proteção  social  do  trabalho  e  redução  de  direitos  materiais  dos
trabalhadores.

“Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias de amplo e
igualitário  acesso  à  Justiça,  as  normas  impugnadas  inviabilizam  ao  trabalhador
economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais de demanda trabalhista e impõe-
lhe  pagamento  de  custas  e  despesas  processuais  de  sucumbência  com  uso  de  créditos
trabalhistas auferidos no processo, de natureza alimentar, em prejuízo do sustento próprio e
do de sua família”, afirma o procurador-geral.

A ADI  requer  a  declaração  de  inconstitucionalidade  do  artigo  790-B  da  CLT (caput  e
parágrafo  4º),  que  responsabiliza  a  parte  sucumbente  (vencida)  pelo  pagamento  de
honorários  periciais,  ainda  que  beneficiária  da  justiça  gratuita.  Na  redação  anterior  da
norma, os beneficiários da justiça gratuita estavam isentos; com a nova redação, a União
custeará  a  perícia  apenas  quando  o  beneficiário  não  tiver  auferido  créditos  capazes  de
suportar a despesa, “ainda que em outro processo”. Assinala que o novo Código de Processo
Civil  (CPC)  não  deixa  dúvida  de  que  a  gratuidade  judiciária  abrange  custas,  despesas
processuais e honorários advocatícios.

O  procurador  impugna  também  o  artigo  791-A,  que  considera  devidos  honorários
advocatícios de sucumbência por beneficiário de justiça gratuita, sempre que tenha obtido
em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. A seu ver, a
gratuidade  judiciária  ao  trabalhador  pobre  equivale  à  garantia  inerente  ao  mínimo
existencial. Ele argumenta ainda que, ao pleitear na Justiça do Trabalho cumprimento de
direitos  trabalhistas  inadimplidos,  os  trabalhadores  carecedores  de  recursos,  com  baixo
padrão salarial, buscam satisfazer prestações materiais indispensáveis à sua sobrevivência e
à da família.

Segundo a ADI, créditos trabalhistas auferidos em demandas propostas por trabalhadores
pobres assumem caráter de mínimo existencial, compatível com o princípio constitucional
da dignidade humana (artigo 1º, inciso III). “Essas verbas trabalhistas, marcadas pelo caráter
alimentar,  não  diferem das  prestações  estatais  de  direitos  sociais  voltadas  à  garantia  de
condições materiais mínimas de vida à população pobre, a que o STF confere natureza de
mínimo existencial”, destaca.

Janot questiona também o dispositivo que responsabiliza o beneficiário da justiça gratuita
pelo pagamento de custas caso o processo seja arquivado em razão de sua falta à audiência,
até como condição para ajuizar nova demanda (artigo 844, parágrafo 2º). Ele salienta que o
novo  CPC,  ao  tratar  da  extinção  do  processo  sem  julgamento  de  mérito,  atribui  ao
demandante desistente responsabilidade pelo pagamento de custas e despesas processuais
proporcionais, mas não imputa essa responsabilidade ao beneficiário da justiça gratuita.

Para efeito de concessão de liminar, o procurador-geral argumenta que a probabilidade do



direito se caracteriza pelo que classifica como “intensa violação ao direito fundamental de
acesso  à  jurisdição  trabalhista”,  dada  a  restrição  à  gratuidade  judiciária,  que  afirma
representar  prejuízo  aos  trabalhadores  carentes,  sem condições  de  mover  uma demanda
judicial sem prejuízo de seu sustento. Quanto ao perigo da demora, aponta que a legislação
entrará em vigor a partir de 11 de novembro de 2017 e, se não tiver sua eficácia suspensa,
produzirá  prejuízos  à população pobre  carecedora  de acesso à jurisdição trabalhista  e  a
colocará em condição de fragilidade para enfrentar os riscos da demanda trabalhista.

“Sem medida  cautelar,  os  prejuízos  serão  ainda  maiores  para  trabalhadores  pobres  que
necessitem demandar direitos trabalhistas sujeitos a perícia técnica, geralmente referentes a
descumprimento de medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho, em face do alto
custo da atividade pericial”, ressalta.

Na cautelar, Janot requer a suspensão da eficácia da expressão “ainda que beneficiária da
justiça gratuita”, no caput, e do parágrafo 4º do artigo 790-B da CLT; da expressão “desde
que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a
despesa,” no parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT; e da expressão “ainda que beneficiário
da justiça gratuita,” no parágrafo 2º do artigo 844 da CLT. No mérito, pede a declaração de
inconstitucionalidade das regras questionadas.

Ministro reconsidera decisão e mantém trâmite de ADPF que questiona jurisprudência do
TST

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsiderou decisão que
havia negado seguimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
152,  por  meio  da  qual  a  Federação  Nacional  dos  Propagandistas,  Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos (Fenaprofar) questiona a Orientação
Jurisprudencial (OJ) 365, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que diz que o membro
de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade.

O ministro Cezar Peluso (aposentado), relator originário da ação, extinguiu o processo sob o
entendimento  de  que  ADPF  não  é  instrumento  adequado  para  questionar  orientação
jurisprudencial, pois esta não se confunde com súmula vinculante, que tem força de texto
normativo.

Para questionar a decisão monocrática, a Fenaprofar apresentou agravo regimental no qual
alegou que a ADPF não busca discutir a OJ 365 do TST nem desconstitui-la. Sustenta que a
ação foi proposta contra o descumprimento de norma constitucional, uma vez que o TST,
por meio da orientação, ao não reconhecer a estabilidade provisória de membro de conselho
fiscal, deu interpretação equivocada ao artigo 522 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).

Ao reconsiderar a decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o antigo entendimento
que extinguiu o processo sem julgamento do mérito está em desconformidade com a atual
orientação  do  STF,  no  sentido  do  cabimento  de  ADPF  para  se  impugnar  orientação
jurisprudencial, desde que atendido o requisito da subsidiariedade, que exige o esgotamento
de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais.

Ao  assegurar  o  trâmite  da  ação,  o  ministro  determinou  ainda  a  remessa  dos  autos,
sucessivamente, à Advocacia-Geral da União (AGU) e à Procuradoria-Geral da República



(PGR), para que se manifestem sobre a matéria.

STF decidirá a quem compete julgar controvérsias sobre admissão de pessoal em empresa
pública

O relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, manifestou-se pela existência de repercussão
geral da questão constitucional presente nos autos e foi acompanhado por unanimidade.

O  Plenário  Virtual  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  reconheceu  a  existência  de
repercussão  geral  em  recurso  que  discute  a  competência  para  processar  e  julgar
controvérsias  entre  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  integrantes  da  Administração
Pública indireta, e seus empregados, relativas à fase pré-contratual de seleção e de admissão
de pessoal, bem como eventual nulidade de concurso público. A questão é tema do Recurso
Extraordinário (RE) 960429, interposto pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande
do Norte (CAERN) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RN).
De acordo com a CAERN, compete à Justiça do Trabalho dirimir as demandas ajuizadas por
candidato a emprego público e empregado público contra pessoa jurídica de direito privado,
na qual se discutem critérios para a seleção e admissão de pessoal nos seus quadros além de
eventual nulidade do certame. Argumenta que tais controvérsias são regidas por contrato de
trabalho.  Sustenta,  ainda,  que  a  jurisprudência  do  Supremo  é  firme  em  reconhecer  a
competência da justiça especializada para julgar litígio originado, inclusive, na fase pré-
contratual, relacionado às etapas de seleção promovida por empresa pública.
O caso 
O recurso provém de ação ajuizada contra a Companhia de Águas e Esgotos do Estado do
Rio Grande do Norte (CAERN), a fim de confirmar a validade do contrato de trabalho de
um empregado,  bem como a  sua permanência  no  cargo de  técnico  em mecânica,  nível
médio, para o qual realizou concurso público, foi nomeado e empossado.
Admitido em 1º de outubro de 2014, já empregado da CAERN, ele foi notificado no dia 15
de  maio  de  2015  para  apresentar  defesa  prévia  em processo  administrativo  oriundo de
inquérito civil, que tramita na 26ª Promotoria de Justiça de Concursos Públicos, Serviços
Não Tarifados e Autuações. O inquérito civil foi instaurado com o objetivo de averiguar
possíveis  irregularidades  no  referido  concurso  público,  com  isso,  o  Ministério  Público
recomendou à CAERN a adoção de medidas para promover alguns esclarecimentos, entre
eles, a revisão das provas de experiência profissional relativa a todos os cargos do concurso
público realizado. 
Na intenção de atender à recomendação do Ministério Público, a CAERN deu início ao
processo administrativo,  solicitando informações à Fundação de Apoio à Educação e ao
Desenvolvimento  Tecnológico  do  Rio  Grande  do  Norte  (FUNCERN)  que,  após  a
reavaliação  das  notas  conferidas  na  fase  de  “Experiência  na  Profissão”,  apresentou  as
explicações  necessárias.  A Fundação  reconheceu  um  equívoco  na  apuração  das  notas,
gerando  a  modificação  na  ordem de  classificação  e  a  retificação  do  resultado  final  do
concurso. 
A partir dessa retificação, o empregado foi reclassificado do nono para o décimo sétimo
lugar, posição que ameaça a sua manutenção no cargo, já que a CAERN, até agora, só abriu
11 vagas para contratação em seu cargo. Pedido de antecipação de tutela foi negado, motivo
pelo qual a defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ-
RN),  solicitando  a  garantia  da  manutenção  de  seu  cliente  no  cargo  de  “Técnico  em
Mecânica de Nível Médio”, da CAERN. 



Ao dar provimento ao recurso, o TJ-RN considerou a competência da justiça estadual para
analisar  e  julgar  a  matéria,  mantendo  servidor  no  cargo  até  a  concretização  do  devido
processo legal administrativo.  O tribunal observou que o ato que demitiu o empregado,
decorrente  de  procedimento  administrativo,  não  possibilizou  a  ampla  defesa,  havendo
necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a verificação de
irregularidades em concurso público prejudicou o servidor.
Manifestação.
O relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, manifestou-se pela existência de repercussão
geral  da  questão constitucional  presente  nos  autos.  Segundo ele,  o  acórdão questionado
entendeu  que  a  competência,  no  caso,  é  da  Justiça  Comum  estadual,  pois  o  concurso
público,  em essência,  é  ato  de  natureza administrativa  e  anterior  à  relação de  emprego
público  regida  por  contrato  de  trabalho.

Para o ministro Gilmar Mendes, a repercussão geral da matéria deve ser reconhecida a fim
de ser analisada pelo Plenário Físico do STF, uma vez que “a discussão sobre competência,
para  o  julgamento  de  controvérsias  nas  quais  se  pleiteiam  questões  afetas  à  fase  pré-
contratual  relativas  às  pessoas  integrantes  da  administração  indireta,  é  de  inegável
relevância do ponto de vista jurídico, não se limitando aos interesses das partes recorrentes”.
O  voto  do  relator,  no  âmbito  do  Plenário  Virtual  da  Corte,  foi  acompanhado  por
unanimidade. 

Ministro anula parte de súmula do TST sobre base de cálculo do adicional de insalubridade

O relator, ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a definição do salário básico como
base de cálculo do adicional viola a Súmula Vinculante 4.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, cassou a parte da Súmula
228 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que estipulava o salário básico do trabalhador
como base de cálculo do adicional de insalubridade. A decisão se deu na Reclamação (RCL)
6275,  ajuizada  pela  Unimed  Ribeirão  Preto  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  e  torna
definitiva a exclusão da parte do verbete, suspensa desde 2008 por liminar concedida pelo
ministro Gilmar Mendes – à época presidente da Corte – em outra Reclamação (RCL 6266).

Em abril  de 2008, o STF editou a Súmula Vinculante (SV) 4, segundo a qual o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor
público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Em julho, o TST alterou
a redação da sua Súmula 228 para  definir  que,  a  partir  da  edição da  SV 4  do STF,  o
adicional  de  insalubridade  seria  calculado  sobre  o  salário  básico,  salvo  critério  mais
vantajoso fixado em instrumento coletivo.

Na RCL 6275, ajuizada logo em seguida, a Unimed sustentava que o TST, ao alterar a sua
jurisprudência, teria violado a SV 4, que não fixou o salário básico como base de cálculo do
adicional de insalubridade nem declarou inconstitucional o artigo 192 da Consolidação das
Leis do Trabalho, que prevê o cálculo do adicional sobre o salário mínimo da região. Ainda
conforme  a  cooperativa,  o  adicional  de  insalubridade  não  é  uma  vantagem,  mas  uma
compensação. “O trabalho em condições insalubres envolve maior perigo para a saúde do
trabalhador e, por essa razão, garante-se uma compensação financeira na remuneração do
empregado, e não uma vantagem econômica”, afirmou.

Decisão



Na análise do mérito da RCL, o ministro Lewandowski lembrou que, no julgamento que deu
origem à SV 4 (RE 565714), o STF entendeu que o Poder Judiciário não pode estabelecer
novos parâmetros para base de cálculo do adicional de insalubridade e que, até que seja
superada a inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT por meio de lei ou de convenção
coletiva, a parcela deve continuar a ser calculada com base no salário mínimo.

Citando diversos precedentes da Corte, o ministro concluiu que a decisão do Plenário do
TST que deu nova redação à Súmula 228 contrariou o entendimento firmado pelo STF a
respeito da aplicação do enunciado da SV 4. Com este fundamento, julgou procedente a
reclamação para  cassar  a Súmula  228 do TST “apenas  e  tão somente  na parte  em que
estipulou o salário básico do trabalhador como base de cálculo do adicional de insalubridade
devido”.

Decisão no mesmo sentido foi  tomada pelo ministro nas RCLs 6277 e 8436,  ajuizadas,
respectivamente, pela Confederação Nacional de Saúde (CNS) – Hospitais, Estabelecimento
e Serviços (CNS) e pela Unimed de Araras.

Quinta-feira, 17 de julho de 2008 
Liminar suspende Súmula do TST sobre pagamento de insalubridade 

Na  última  terça-feira  (15),  o  presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  ministro
Gilmar Mendes, concedeu liminar pedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e
suspendeu a aplicação de parte da Súmula 228, do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
sobre pagamento de adicional de insalubridade.

A Súmula do TST permite a substituição do salário mínimo pelo salário básico no cálculo
do adicional de insalubridade, salvo se houver critério mais vantajoso fixado por meio de
convenção coletiva. Mendes suspendeu a parte do dispositivo que permite a utilização do
salário básico no cálculo do adicional.

A CNI alegou que a súmula do TST afronta a Súmula nº 4, editada pelo STF no início do
ano.  Para  Mendes,  a  argumentação  “afigura-se  plausível”.  A confederação  contesta  o
dispositivo em uma Reclamação (RCL 6266), instrumento jurídico próprio para preservar
decisões da Suprema Corte e impedir desrespeito às súmulas vinculantes.

Em abril,  o  STF editou  a  Súmula  Vinculante  nº  4  para  impedir  a  utilização do salário
mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou a empregado, salvo
nos casos previstos na Constituição. O enunciado também impede a substituição da base de
cálculo (do salário mínimo) por meio de decisão judicial. O entendimento foi firmado no
julgamento de processo que tratava sobre o pagamento de adicional de insalubridade para
policiais militares paulistas.

Em seguida, o TST modificou a Súmula 228, determinando que, a partir da vigência da
Súmula  Vinculante  nº  4,  em maio  deste  ano,  o  adicional  de  insalubridade  poderia  ser
calculado sobre o salário básico, salvo se houvesse critério mais vantajoso fixado por meio
de convenção coletiva.

Para Gilmar Mendes, “a nova redação estabelecida para a Súmula 228/TST revela aplicação
indevida da Súmula Vinculante nº 4, porquanto permite a substituição do salário mínimo
pelo salário básico no cálculo do adicional de insalubridade sem base normativa”.



Cassada decisão que reconhecia competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de
aposentado da CPTM

O ministro Luiz Fux, relator, verificou que o ato do TRT-2 desrespeitou decisão do STF
sobre a matéria. Ele também determinou o envio do processo para a Justiça Federal, que tem
competência para julgar a causa.

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou procedente a Reclamação
(RCL) 27359 para cassar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)
que reconheceu a  competência  da  Justiça  do  Trabalho para  julgar  demanda  envolvendo
ferroviário aposentado da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). De acordo
com o relator, o ato questionado contraria a decisão do Supremo no julgamento da medida
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3395.

O aposentado acionou a Justiça do Trabalho contra a União, o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e a CPTM – subsidiária da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) –, com o
objetivo  de  complementar  sua  aposentadoria  com  fundamento  nas  Leis  8.186/1991  e
10.478/2002. O juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a incompetência da
Justiça do Trabalho e determinou a remessa do processo à Justiça Comum. No entanto, ao
julgar  recurso,  o  TRT-2 reformou o entendimento da primeira  instância  e  determinou o
retorno dos autos à origem para análise e julgamento da causa.

A União, então, ajuizou reclamação no Supremo, com o argumento de que a decisão do
TRT-2 teria afrontado a decisão proferida no julgamento da medida cautelar na ADI 3395,
no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho não engloba as causas instauradas
entre o Poder Público e servidor vinculado à administração pública por relação estatutária
ou de caráter jurídico-administrativo.

Decisão

Com base na jurisprudência do STF, o ministro Luiz Fux salientou que, para a fixação da
competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho em casos como o dos autos, deve
ser  analisada  a  natureza  do  vínculo  jurídico  existente  entre  o  trabalhador  e  o  órgão
empregador. Segundo ele, “se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência
fixa-se  como  da  Justiça  Comum;  se  de  natureza  celetista,  a  competência  é  da  Justiça
Trabalhista”.

De  acordo  com  o  ministro,  ao  examinar  reclamações  semelhantes,  a  Corte  firmou
entendimento no sentido de considerar incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar
ação  proposta  por  ex-funcionários  da  antiga  RFFSA ou  suas  subsidiárias  buscando  a
complementação de aposentadoria com base nas Leis 8.186/1991 e 10.478/2002. Nesses
casos, o relator destacou que a autoridade do acórdão proferido na ADI 3995 reserva essa
competência à Justiça Comum, “a qual,  em figurando a União,  é a Justiça Federal,  nos
termos do artigo 109 da Constituição Federal”.

Por fim, o ministro Luiz Fux destacou que a União, nos termos da Lei 11.483/2007, sucedeu
a extinta RFFSA em todos os seus direitos e obrigações, inclusive nas ações judiciais nas
quais a sociedade empresária figurava como ré. “Tendo em vista que a União figura no polo
passivo  dos  autos  originários,  não  paira  qualquer  dúvida  de  que  a  Justiça  comum
competente há de ser a Justiça Federal”, concluiu.

Na decisão, o ministro declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e
julgar a causa e determinou o envio do processo à Justiça Federal.



Plenário mantém regra que prevê necessidade da presença do trabalhador para levantamento
do FGTS

Por  maioria,  os  ministros  julgaram  improcedentes  as  ADIs  ajuizadas  contra  medida
provisória que inseriu alterações na Lei 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS.

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional dispositivo de medida provisória
que considera imprescindível o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para  a realização de levantamento de
valores. A decisão majoritária foi tomada na sessão plenária desta quarta-feira (14).

Os ministros analisaram as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2382, 2425 e
2479,  ajuizadas,  respectivamente,  pela  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores
Metalúrgicos (CNTM), pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Conselho Federal da
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  (OAB).  Todas  questionavam  o  artigo  5º  da  Medida
Provisória (MP) 1.951/2000 – atual MP 2.197/2001 –, que introduziu o parágrafo 18 ao
artigo 20 e os artigos 29-A e 29-B na Lei 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS.

O  parágrafo  18  considera  indispensável  o  comparecimento  pessoal  do  titular  da  conta
vinculada para o pagamento dos valores, salvo em caso de grave moléstia comprovada por
perícia médica, situação que permite o pagamento a um procurador. O artigo 29-A, por sua
vez, estabelece que quaisquer créditos relativos à correção dos saldos das contas vinculadas
do FGTS serão liquidados mediante lançamento pelo agente operador na respectiva conta do
trabalhador. Já o artigo 29-B considera incabíveis medidas cautelares ou tutela antecipada
que impliquem saque ou movimentação da conta.

A CNTM argumentou que a exigência de comparecimento pessoal restringe o direito dos
sindicatos  e  associações  de  representar  seus  filiados  judicial  e  extrajudicialmente.  Já  o
Conselho Federal  da OAB e o PT alegaram que a norma é inconstitucional,  pois,  entre
outros pontos, não levou em consideração os critérios de relevância e urgência para edição
de medidas provisórias.

Maioria

A  maioria  do  Plenário  acompanhou  o  voto  do  ministro  Edson  Fachin  pela  total
improcedência das ADIs. Segundo seu entendimento, o controle de constitucionalidade deve
ser feito à luz da época da edição da norma. Assim, a vedação à edição de medida provisória
sobre matéria processual deve valer para o período posterior à Emenda Constitucional (EC)
32/2001. Ele explicou que, na época da edição da MP, as normas em questão obedeceram
aos parâmetros da Constituição Federal. Votaram nesse sentido os ministros Luís Roberto
Barroso,  Rosa Weber,  Luiz  Fux,  Dias  Toffoli,  Celso de Mello e  a  presidente  da  Corte,
ministra Cármen Lúcia.

Relator

O relator, ministro Ricardo Lewandowski, julgou parcialmente procedentes as ações para
declarar a inconstitucionalidade formal do artigo 5º da MP 1.951/2000 somente na parte que
inseriu o artigo 29-B na Lei 8.036/1990. Ele rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do
parágrafo  18,  afirmando  que,  apesar  da  alegação  de  lesão  ao  direito  legítimo  dos
procuradores e advogados de representarem as partes, a alteração foi feita com o “propósito
salutar” de evitar fraudes.



Quanto ao artigo 29-A, o relator considerou não haver inconstitucionalidade por se tratar de
medida de caráter procedimental que está “abrigada na Lei Maior”. No entanto, em relação
ao  artigo  29-B,  votou  pela  inconstitucionalidade  formal  do  dispositivo,  com  base  na
jurisprudência da Corte no sentido de que MPs não podem dispor sobre matéria processual.

O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator pela inconstitucionalidade formal do
artigo 29-B, porém com fundamentação diversa. Ele afirmou que apenas a partir da EC 32
passou a ser expressa a impossibilidade de MP versar sobre direito processual, mas lembrou
que,  anteriormente,  o  STF  já  havia  decidido  que  medidas  que  impeçam  a  atividade
jurisdicional seriam inconstitucionais em virtude da inafastabilidade da jurisdição.

O  ministro  Marco  Aurélio  também  acompanhou  o  relator,  mas  concluiu  pela
inconstitucionalidade material do artigo 29-B. Para ele, a cláusula prevista no inciso XXXV
do artigo 5º da Constituição Federal (a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário
lesão ou ameaça a direito) é abrangente e, por isso, o Judiciário não pode ser tolhido pelo
dispositivo em questão.

Ministro  garante  a  médicos  e  dentistas  do  TRT-3  cumprimento  de  jornada  prevista  em
legislação específica

O relator, ministro Edson Fachin, lembrou que a jurisprudência do STF entende possível a
jornada de trabalho diferenciada quando há norma especial que discipline a matéria.

O  ministro  Edson  Fachin,  do  Supremo Tribunal  Federal  (STF),  concedeu  Mandado  de
Segurança  (MS 31200)  para  que  se  reconheça  o  direito  de  médicos  e  odontólogos  do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) de cumprirem jornada de quatro e seis
horas, respectivamente, sem o recebimento de função comissionada.

A Associação dos  Servidores  do Tribunal  do Trabalho da Terceira  Região (ASTTTER),
autora da ação, questionou ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinou que
os  analistas  do  TRT-3  cumprissem,  independentemente  de  exercerem  ou  não  função
comissionada,  a  jornada  de  oito  horas  diárias.  A entidade  sustentou  a  possibilidade  de
médicos e odontólogos cumprirem jornada reduzida, segundo entendimento do STF, citando
nesse sentido o MS 25027.

Segundo o ministro Fachin,  a jurisprudência do Supremo entende possível  a  jornada de
trabalho  diferenciada  quando  há  norma  especial  que  discipline  a  matéria.  Ele  citou
precedentes da Corte, entre eles recente orientação da Segunda Turma no julgamento de
mandado  de  segurança  de  relatoria  do  ministro  Dias  Toffoli,  quando  aquele  colegiado
decidiu que,  na ausência de previsão expressa na Lei 11.416/2006 acerca da jornada de
trabalho dos servidores do Poder Judiciário, e existindo legislação que discipline a jornada
de ocupantes de cargos públicos das áreas de medicina e odontologia, aplica-se a norma de
caráter especial em detrimento da regra geral inscrita no caput do artigo 19 Lei 8.112/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União).

Associação questiona portaria interministerial sobre trabalho análogo à escravidão

Para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), regra instituída pela 
portaria, que trata do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à 
condição análoga à de escravo, só poderia ter sido criada por lei.



A Associação  Brasileira  de  Incorporadoras  Imobiliárias  (Abrainc)  ajuizou  no  Supremo
Tribunal  Federal  (STF)  uma  ação  questionando  a  portaria  que  trata  do  cadastro  de
empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo. Na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 509, a entidade defende
que a regra instituída pela portaria só poderia ter sido criada por lei. 

Na ADPF, a associação sustenta que a Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH 4/2016, ao
criar cadastro de caráter sancionatório e restritivo de direitos, ofende o princípio da reserva
legal, uma vez que aos ministros de Estado não é permitido atuar como legisladores. “A
administração é  atividade  que depende integralmente  da  lei  para  sua  execução”  afirma.
Assim, a produção de regulamentos independentes ou autônomos, como seria o caso, iria
contra a Constituição Federal.

A Abrainc cita ainda o artigo 87, inciso II,  da Constituição Federal,  que prevê entre as
competências  do ministro  de  estado a expedição de instruções  para  a  execução de leis,
decretos e regulamentos. “A portaria não guarda qualquer similitude, quanto ao conteúdo,
com as normas que se refere em seu texto”, afirma, alegando que a norma não ostenta, 
por isso, o caráter de instrumento regulamentar.

Outro argumento mencionado é a ofensa ao princípio da separação dos Poderes, já que a
competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  segundo  alega,  é  do  Congresso  Nacional,
competindo ao presidente da República sancionar e publicar as leis. “Os ministros de estado,
ao  editarem  a  portaria,  legislaram,  sancionaram  e  publicaram  norma  que  inovou  no
ordenamento pátrio”, afirma. A associação alega ainda a falta de procedimento próprio para
a defesa da infração administrativa de submissão de trabalhadores a condições análogas à de
escravo, e defende a observação dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

A ADPF 509 tem pedido de concessão para suspender a eficácia da norma e de toda a cadeia
normativa relativas ao assunto, remetendo à primeira portaria quanto ao tema, de 2004. No
mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade das normas.
Presidência

A presidente  do  STF,  ministra  Cármen  Lúcia,  entendeu  que  o  caso  dos  autos  não  se
enquadra na previsão do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo, segundo
o qual compete à Presidência do Tribunal decidir questões urgentes nos períodos de recesso
ou de férias, e determinou que o processo seja encaminhado ao gabinete do relator, ministro
Marco Aurélio, a quem caberá a análise do tema após as férias forenses.

Regras da Reforma Trabalhista sobre indenização por dano moral são questionadas no STF

Para  a  Associação  dos  Magistrados  da  Justiça  do  Trabalho,  são  inconstitucionais
dispositivos  da  lei  que  estabelecem  limites  ao  Poder  Judiciário  para  fixar  valores  da
indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho.

A Associação dos  Magistrados da Justiça  do Trabalho (Anamatra)  ajuizou,  no Supremo
Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5870, com pedido de
medida cautelar, contra dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), alterados
em decorrência da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) e, posteriormente, pela edição da
Medida  Provisória  (MP)  808/2017.  Os  dispositivos  questionados  (incisos  I  a  IV  do



parágrafo 1º do artigo 223-G da CLT) estabelecem limites para a fixação de valores da
indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho. Para a entidade, a lei não
pode impor limitação ao Poder Judiciário para a fixação de indenização por dano moral, sob
pena  de  limitar  o  próprio  exercício  da  jurisdição.  

De acordo com a autora da ação, nos termos da nova legislação, o Poder Judiciário fica
impedido de fixar  uma indenização superior  à  efetivamente  devida para  reparar  o  dano
causado ao trabalhador. A entidade explica que a Lei 13.467/2017, em seu texto original,
previa que a indenização decorrente de um mesmo dano moral teria valor diferente em razão
do salário de cada ofendido, violando o princípio constitucional da isonomia. Isso porque a
indenização decorrente de um mesmo dano moral a um servente ou ao diretor da mesma
empresa não seria a mesma. Com a redação dada pela MP 808/2017, a ofensa ao princípio
da isonomia foi afastada, segundo a Anamatra, na medida em que a base de cálculo passou a
ser  o  valor  do  limite  máximo  dos  benefícios  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social,
implicando em aumento significativo do valor das indenizações aos trabalhadores de menor
renda.

A despeito de a MP ter ampliado o direito da indenização a esses trabalhadores, a Anamatra
ressalta que subsiste a violação ao contido no inciso XXVIII do artigo 7º da CF, que garante
ao empregado uma indenização ampla do dano extrapatrimonial decorrente da relação de
trabalho. “A restrição ao ofício judicante viola a independência dos juízes para julgar as
causas e aplicar a lei de acordo com o texto constitucional e com suas convicções”, defende.

Além disso, a associação explica que o Supremo, quando declarou a inconstitucionalidade
da Lei de Imprensa (ADPF 130), firmou jurisprudência no sentido de que o dano decorrente
da ofensa praticada pela imprensa não poderia ficar limitado, para fins de indenização, a
valores  previamente  fixados  em  lei.  Segundo  a  Anamatra,  a  questão  em  debate  é
semelhante.  “Se  a  tarifação  da  indenização  por  dano  moral  decorrente  de  ofensa  à
intimidade,  vida privada,  honra e imagem das pessoas é inconstitucional,  a  tarifação da
indenização  por  dano  moral  decorrente  da  relação  de  trabalho,  também  se  mostra
inconstitucional”. 

A Anamatra pede, liminarmente, a suspensão dos incisos I a IV do parágrafo 1º do artigo
223-G da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017 e também pela MP 808/2017. No
mérito,  pede  a  procedência  da  ação  para  declarar  a  inconstitucionalidade  dos  mesmos
dispositivos. O relator da ADI 5870 é o ministro Gilmar Mendes.

Associação questiona norma sobre atualização de depósito recursal na Justiça do Trabalho

Anamatra entende que o depósito recursal não pode ser remunerado por atualização e juros
da caderneta  de  poupança  em detrimento das  partes  e  em benefício  de  uma instituição
financeira, onerando o processo trabalhista.

A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) ajuizou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5867 no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar o
dispositivo da Reforma Trabalhista que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
e  estabeleceu  a  correção  do  depósito  recursal  no  processo  trabalhista  com os  mesmos
índices da caderneta de poupança.



A presidente  do  STF,  ministra  Cármen  Lúcia,  entendeu  que  o  caso  dos  autos  não  se
enquadra na previsão do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo, segundo
o qual compete à Presidência do Tribunal decidir questões urgentes nos períodos de recesso
ou de férias, e determinou que o processo seja encaminhado ao gabinete do relator, ministro
Gilmar Mendes, a quem caberá a análise do tema após as férias forenses.

A Anamatra entende que o depósito recursal não pode ser remunerado por atualização e
juros da caderneta de poupança, a qual qualifica como o “pior investimento existente”, em
detrimento das partes e em benefício de uma instituição financeira (a Caixa Econômica
Federal, única recebedora dos depósitos recursais), onerando o processo trabalhista. Para a
entidade, a previsão, contida no parágrafo 4º do artigo 899 da CLT e introduzida pelo artigo
1º da Lei 13.467/2017, viola o direito de propriedade tanto da parte que faz o depósito (e
que deseja a remuneração máxima para pagar eventualmente o valor da condenação que lhe
for imposta),  quanto da parte que terá o direito de levantar o depósito (pois viabiliza o
recebimento imediato do maior valor possível e de forma mais célere).

Na ação, a Anamatra sustenta haver um “desacerto manifesto” na legislação sobre a matéria.
Como exemplo, aponta que para os depósitos judiciais de tributos e contribuições da União,
estados e municípios aplica-se a SELIC, taxa também aplicável na correção dos depósitos
judiciais  de  verbas  não  tributárias.  Já  para  os  créditos  trabalhistas  decorrentes  de
condenação aplica-se a variação da TR; para os valores do depósito recursal, aplica-se o
mesmo índice  da  poupança,  e  para  os  valores  dos  níveis  de  recolhimento  do  depósito
recursal aplica-se o INPC.

“O ‘depósito recursal’,  ainda que seja uma garantia do juízo para o fim de viabilizar o
conhecimento do recurso da parte sucumbente, destina-se igualmente a garantir a ‘execução’
da parte vencedora, podendo ser considerado até mesmo uma ‘antecipação do pagamento da
condenação’, razão pela qual deveria receber por parte do legislador o tratamento adequado,
para que tivesse eficácia máxima”, sustenta a entidade. “E a eficácia máxima seria a de
garantir  não  apenas  a  atualização  por  índices  que  representassem  efetivamente  a
desvalorização da moeda, como igualmente uma remuneração (juros) pelo fato de o valor
(patrimônio)  ter  sido transferido  a  uma entidade  bancária,  que  a  utilizará  para  produzir
riqueza em seu benefício, com o cumprimento do objetivo social da sua atividade”.

A associação argumenta ainda que a lei não poderia adotar uma atualização que pode ser
alterada pelo Poder Executivo, de forma a impor uma redução do valor real do montante
depositado, impedindo que o valor seja remunerado adequadamente. Com esses argumentos,
pede  liminar  para  suspender  a  eficácia  do  dispositivo  questionado até  o  julgamento  do
mérito da ADI.

Extinta ADPF que questionava súmula do TST sobre atraso em remuneração de férias

Enunciado questionado prevê que o trabalhador receberá em dobro se o empregador atrasar
o pagamento da remuneração das férias. Segundo o relator, no entanto, ADPF é incabível
contra súmula de jurisprudência.

O  ministro  Alexandre  de  Moraes,  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  extinguiu,  sem
resolução do mérito, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501,
ajuizada pelo governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, contra a
Súmula de Jurisprudência predominante 450, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O
enunciado prevê que o trabalhador receberá em dobro se o empregador atrasar o pagamento



da  remuneração  das  férias.  Segundo  o  relator,  é  incabível  o  emprego  de  ADPF contra
enunciado de súmula de jurisprudência.

O  autor  da  ação  sustenta  que  a  súmula  do  TST  ofende  os  preceitos  fundamentais
consubstanciados no princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º da CF), da Legalidade e
da  Reserva  Legal  (artigo  5º  da  CF).  Afirma  que  a  aplicação  da  regra  em  relação  a
empregados públicos vinculados a empresas públicas gera prejuízos expressivos às finanças
estaduais.

Para  o  relator,  o  pedido  não  especifica  ato  do  Poder  Público  com conteúdo que  possa
conduzir  a  efetiva  lesão  a  preceito  fundamental.  Segundo  Moraes,  o  entendimento  do
Supremo  é  no  sentido  de  que  enunciados  de  súmula  nada  mais  são  que  expressões
sintetizadas de entendimentos consolidados na Corte.

O ministro destacou ainda que o cabimento de ADPF somente é viável desde que observado
o princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para
sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação da inutilidade
de outros meios para a preservação do preceito. Na ADPF em questão, “em lugar de se
confirmar a inexistência ou a inutilidade de outro meio capaz de colocar fim à alegada
violação, somente se sustenta não se contar com via mais eficaz”, observou.

Revisão de juros em precatório já expedido tem repercussão geral

Em recurso a ser julgado em Plenário, sindicato questiona decisão do TST que atendeu a
pedido  da  União  e  determinou  a  revisão  do  cálculo  relativo  aos  juros  de  precatório
requisitado em 2009, de R$ 417 milhões.

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de um recurso ajuizado
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Roraima relativo à revisão de juros em
precatórios já expedidos. No Recurso Extraordinário (RE) 1086583, o sindicato questiona
decisão  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (TST)  que  atendeu  a  pedido  da  União  e
determinou a revisão do cálculo relativo aos juros de precatório requisitado em 2009.

No caso em questão, os professores obtiveram decisão transitada em julgado em novembro 
de 1990 quanto a diferenças remuneratórias referentes à Lei 7586/87, que estabeleceu o 
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Salários. Os cálculos foram 
definidos em 2001 e o precatório resquisitado em dezembro de 2009, no valor de R$ 417 
milhões.

A União questionou em seguida os juros moratórios utilizados na requisição. Após ter o 
pedido negado em segunda instância, obteve no Órgão Especial do TST a revisão dos 
cálculos, o qual determinou a fixação dos juros moratórios no valor de 1% ao mês no 
período anterior à edição da Medida Provisória 2.180-35/2001, passando a partir daí a 0,5%.
O TST entendeu não haver coisa julgada quanto aos juros nesse caso. Mencionou o 
julgamento do Agravo de Instrumento (AI) 842063 no STF, segundo o qual a alteração 
introduzida MP de 2001, alterando os juros de mora, tinha aplicação imediata, ainda que em 
relação a ações ajuizadas anteriormente.

O sindicato alega violação às garantias quanto à coisa julgada e segurança jurídica, tendo
em vista a realização de novos cálculos após a expedição do precatório. Defende que a
decisão do TST quanto ao precatório alterou o conteúdo de coisa julgada, tendo conteúdo
jurisdicional. Nesse caso, diz o pedido, o Tribunal Regional do Trabalho responsável pela



requisição  poderia  se  ater  apenas  a  inexatidões  e  erros  de  cálculo,  não  cabendo  a
interferência nos critérios para a elaboração dos cálculos e índices.

O  relator  do  RE,  ministro  Marco  Aurélio,  entendeu  que  há  no  caso  tema  relativo a
preclusão.  “O  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  em  que  pese  ter-se  conta  devidamente
homologada, veio a estabelecer distinção considerados os juros”, observou. O precedente do
STF para fundamentar tal decisão, o AI 842603, tratou da aplicação do novo índice a ações
ajuizadas, mas “não se chegando ao extremo que seria a colocação em segundo plano da
coisa julgada”, conclui.

Também está em discussão neste processo de repercussão geral o tema sobre a possibilidade
da  limitação  dos  efeitos  pecuniários  da  condenação  trabalhista  ao  advento  do  regime
jurídico  único  (RJU),  ou  seja,  se  o  cálculo  final  do  montante  efetivamente  devido  em
demanda trabalhista tem seus efeitos pecuniários do título executivo judicial limitados até o
período da implementação do RJU (Lei 8.112/90)

A decisão quanto a envolver tema constitucional e pela existência de repercussão geral foi
tomada por maioria, no Plenário Virtual do STF.

Negada liminar a proprietários rurais condenados por trabalho escravo

Ministro Gilmar Mendes indefere pedido de medida liminar formulado pela defesa de dois
fazendeiros de SC condenados às penas de 4 anos e 9 meses de reclusão por submeter
trabalhadores à condição análoga à de escravo.

O ministro  Gilmar  Mendes,  do  Supremo Tribunal  Federal,  indeferiu  pedido  de  medida
liminar  formulado  pela  defesa  de  dois  fazendeiros  de  Santa  Catarina  condenados,  em
decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso), às penas de 4 anos e 9 meses
de reclusão por submeter trabalhadores à condição análoga à de escravo (artigo 149 do
Código Penal). A decisão, tomada no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 146327,
segue o entendimento da Segunda Turma do STF, da qual o ministro faz parte, no sentido do
não cabimento de habeas corpus como substituto de revisão criminal.

Segundo a denúncia, entre 2004 e 2008, os dois empresários teriam aliciado, por meio de
um intermediário, vários índios da etnia Kaingang, trazidos do município de Ipuaçu (SC)
para a propriedade rural conhecida como Sede Sarandi, no município de Herval D´Oeste
(SC), de sua propriedade. Os indígenas eram levados à fazenda para trabalhar em jornadas
exaustivas e em condições degradantes,  sem instrução para o manuseio de motosserra e
demais instrumentos de trabalho, e ficavam alojados em barraco de madeira sem instalações
sanitárias nem fornecimento de água potável.

A condenação,  imposta  pelo  juízo  da  Vara  Federal  de  Joaçaba  (SC),  foi  mantida  pelo
Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região e pelo Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ),  que
também considerou inviável habeas corpus lá impetrado. No recurso ao STF, a defesa pedia
o reconhecimento de diversas nulidades no processo e a anulação parcial da ação penal
originária, alegando o não enfrentamento de todas as teses suscitadas pela defesa, erro de
fato pelo STJ e violação ao Pacto de São José da Costa Rica.

Decisão

O ministro Gilmar Mendes ressalvou, na decisão, seu entendimento pessoal no sentido de
que o trânsito em julgado da decisão impugnada não impede o conhecimento do habeas



corpus.  No  entanto,  destacou  que  o  entendimento  reiterado  do  colegiado  é  em sentido
contrário, citando como precedentes os HCs 144323 e 148631, o mesmo acontecendo na
Primeira Turma (HC 148046).


	Ministro suspende decisão do TCU sobre aposentadorias de servidores transpostos para regime estatutário
	STF reconhece direito de candidata gestante à remarcação de teste de aptidão física
	Suspenso julgamento sobre constitucionalidade do pagamento de adicional de riscos a portuários avulsos
	Inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária de depósitos judiciais é tema de repercussão geral
	Pedido de vista suspende julgamento de ações que questionam lei do RS que veda revista íntima em funcionários
	Governador contesta bloqueios em execuções trabalhistas contra a Fundação Paraense de Radiodifusão
	STF julga inconstitucional lei municipal que obriga supermercado a manter empacotador
	ADPF questiona legislação municipal sobre trabalho de mototaxistas
	STF cassa decisão da Justiça do Trabalho que bloqueou recursos vinculados para saldar dívida trabalhista
	STF julga inconstitucional norma do Piauí sobre piso salarial de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional
	STF decide que direito da gestante à estabilidade não depende de conhecimento prévio do empregador
	ECT deve apresentar justificativa na demissão de empregados
	STF reafirma jurisprudência sobre critérios para criação de cargos em comissão
	STF referenda liminar que afastou competência da Justiça do Trabalho para autorizar trabalho artístico de menores
	Ministro suspende efeitos de acórdão sobre índices de correção de dívidas da Fazenda Pública
	Plenário do STF define teses sobre índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública
	Reforma trabalhista é objeto de novas ações no STF
	Liminar suspende tramitação de ação movida na Justiça do Trabalho contra o Município de Sousa (PB)
	STF decide que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais
	Participação de sindicato para validade de acordo firmado entre MPT e empresa pública é tema de repercussão geral
	Liminar suspende decisões da Justiça do Trabalho em execução de débitos da Emater-PA
	Liminar impede Justiça do Trabalho de bloquear contas do Metrô-DF
	STF restabelece decisão do STJ sobre incidência de juros em precatório fixados em sentença com trânsito em julgado
	Plenário confirma que conciliação prévia não é obrigatória para ajuizar ação trabalhista
	Ministro Dias Toffoli suspende decisão do TST sobre verba salarial de empregados da Petrobras
	Confederação questiona norma do TST que prevê aplicação do BacenJud ao processo do trabalho
	Liminar suspende tramitação de ações que discutem vínculo de emprego em transporte de cargas
	STF suspende execução em processo trabalhista que envolve terceirização em transporte de cargas
	STF declara constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória
	1ª Turma afasta penhorabilidade de bem de família do fiador na locação comercial
	Plenário julga constitucional decreto da BA sobre greve no serviço público
	Supremo recebe nova ação contra trabalho intermitente previsto na Reforma Trabalhista
	Suspensa ação civil pública sobre férias de estagiários de município gaúcho
	Plenário reconhece competência da Justiça comum para julgar contribuições de ex-funcionários da Fepasa
	STF decidirá competência para julgar causa sobre o recolhimento de contribuição sindical de servidores públicos
	Plenário inicia julgamento de primeira ADI contra alteração introduzida pela Reforma Trabalhista
	PGR questiona dispositivos da reforma trabalhista que afetam gratuidade da justiça
	Ministro reconsidera decisão e mantém trâmite de ADPF que questiona jurisprudência do TST
	STF decidirá a quem compete julgar controvérsias sobre admissão de pessoal em empresa pública
	Ministro anula parte de súmula do TST sobre base de cálculo do adicional de insalubridade
	Cassada decisão que reconhecia competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de aposentado da CPTM
	Plenário mantém regra que prevê necessidade da presença do trabalhador para levantamento do FGTS
	Ministro garante a médicos e dentistas do TRT-3 cumprimento de jornada prevista em legislação específica
	Associação questiona portaria interministerial sobre trabalho análogo à escravidão
	Regras da Reforma Trabalhista sobre indenização por dano moral são questionadas no STF
	Associação questiona norma sobre atualização de depósito recursal na Justiça do Trabalho
	Extinta ADPF que questionava súmula do TST sobre atraso em remuneração de férias
	Revisão de juros em precatório já expedido tem repercussão geral
	Negada liminar a proprietários rurais condenados por trabalho escravo

