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1. STF define que 
IPCA-e e Selic
devem ser aplicados
para correção
monetária de 
débitos trabalhistas



DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE
CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E
DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, §
4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §
1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR)
COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF.
APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE
PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO
DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia
jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de
constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente
relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à
invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do
modelo representativo.



2. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo
que a TR seria insuficiente para a atualização
monetária das dívidas do Poder Público, pois sua
utilização violaria o direito de propriedade. Em
relação aos débitos de natureza tributária, a
quantificação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança foi
reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada (ADI 4.357,
ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810



3. A indevida utilização do IPCA-E pela
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar
que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso
daquele índice seria a única consequência
possível. A solução da Corte Superior Trabalhista,
todavia, lastreia-se em uma indevida
equiparação da natureza do crédito trabalhista
com o crédito assumido em face da Fazenda
Pública, o qual está submetido a regime jurídico
próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações
promovidas pela Lei 11.960/2009



4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise
específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A
partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei,
verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de
atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação
conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT,
na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até
que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à
atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à
correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do
Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros
vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406
do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui
regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte
na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o
ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como
indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de
2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E
mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como
indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além
da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei
8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve
ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros
moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei
8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da
Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na
variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de
outros índices de atualização monetária, cumulação que
representaria bis in idem.



8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se
os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não
ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação
rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice),
no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais)
e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças
transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no
dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso
que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou
sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa
Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título
judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou
art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.

9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em
julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices
de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir
os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de
Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.

(STF - ADC: 58 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
07/04/2021)



2. STF veda 
bloqueio de verbas 
públicas para 
pagamento de 
valores em ações 
trabalhistas



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO,
PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO
JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá
contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região
que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas
estaduais, ao fundamento de que os valores em questão
constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em
ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição
de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº
9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de
constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando
inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a
preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas
públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a
receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla
defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da
segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da
liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação
da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio,
penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações
trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a
receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art.
167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.

(STF - ADPF: 485 AC 0010997-60.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO
BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: 04/02/2021)



TESE FIRMADA

A tese fixada no julgamento foi a seguinte: “Verbas estaduais
não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro
para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas,
ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a
receber da administração pública estadual, em virtude do
disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação
de poderes (art. 2º da CF)”.



3. Terceirizados e 
empregados de 
empresa com 
mesmas tarefas 
podem ter salários 
diferentes



Direito constitucional e do Trabalho. Terceirização de
atividade-fim. Equiparação remuneratória.
Descabimento. 1. Recurso extraordinário em que se
debate se o empregado de empresa contratada teria
direito à equiparação remuneratória com o empregado
da empresa tomadora do serviço, quando ambos
atuarem na mesma atividade-fim. 2. Conforme decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da
ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a terceirização
das atividades-meio ou das atividades-fim de uma
empresa tem amparo nos princípios constitucionais da
livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos
agentes econômicos a liberdade de decidir como
estruturarão seu negócio (art. 170, caput e inc. IV, CF).



3. Do mesmo modo, a decisão sobre quanto pagar ao empregado
é tomada por cada empresa, de acordo com suas capacidades
econômicas, e protegida pelos mesmos princípios constitucionais.
Portanto, não se pode sujeitar a contratada à decisão da
tomadora e vice-versa. 4. Além disso, a exigência de equiparação,
por via transversa, inviabiliza a terceirização para fins de redução
de custos, esvaziando o instituto. 5. Recurso provido. tese: “A
equiparação de remuneração entre empregados da empresa
tomadora de serviços e empregados da empresa contratada
(terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de
agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a
decisões empresariais que não são suas”.

(STF - RE: 635546 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
19/05/2021)



4. Lista suja do trabalho escravo é constitucional



CADASTRO DE EMPREGADORES – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA. Identificada,
por auditor-fiscal, exploração de trabalho em condição análoga à
de escravo e lavrado auto de infração, a inclusão do empregador
em cadastro ocorre após decisão administrativa irrecorrível,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CADASTRO DE EMPREGADORES – NATUREZA DECLARATÓRIA –
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. Descabe enquadrar, como
sancionador, cadastro de empregadores, cuja finalidade é o
acesso à informação, mediante publicização de política de
combate ao trabalho escravo, considerado resultado de
procedimento administrativo de interesse público.



5. Número máximo 
de dirigentes 
estabelecidos no art. 
522 da CLT para fins 
de estabilidade é 
constitucional



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART.
522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N.
369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO
MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO
EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE
ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA
LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. 1. A liberdade sindical tem
previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A
previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de
estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva
para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para
criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar
com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional
garantidora do direito



2. Recepção da norma legal acolhida em
precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula
que expressa o que a jurisprudência deste Supremo
Tribunal não contraria a Constituição da República.
3. Arguição de descumprimento de preceito
fundamental improcedente.

(STF - ADPF: 276 DF - DISTRITO FEDERAL 9989125-
52.2013.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data de Julgamento: 15/05/2020, Tribunal Pleno,
Data de Publicação: DJe-137 03-06-2020)



6. É incompatível
com a Constituição
Federal exigência de
depósito prévio
como condição de
admissibilidade do
recurso
extraordinário.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEPÓSITO -
INCONSTITUCIONALIDADE. Surge incompatível com a Constituição
Federal exigência de depósito prévio como condição de
admissibilidade do recurso extraordinário, no que não
recepcionada a previsão constante do § 1º do artigo 899 da
Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a
contida na cabeça do artigo 40 da Lei nº 8.177 e, por
arrastamento, no inciso II da Instrução Normativa nº 3/1993 do
Tribunal Superior do Trabalho. (RE 607447, Relator (a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-
06-2020)

(STF - RE: 607447 PR - PARANÁ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO,
Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJe-137 03-06-2020)



7. Servidores
temporários não
fazem jus a
décimo terceiro
salário e férias
remuneradas
acrescidas do
terço
constitucional.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO
CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da
Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não
à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo
terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço
constitucional, não decorre automaticamente da contratação
temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a
respeito.



3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de
10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de
notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária,
que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º
salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão
geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro
salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido
contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e
reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de
Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
01/07/2020)

.



8. Licença-
maternidade
começa a contar
a partir da alta
da mãe ou do
recém-nascido.



REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO
QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF.
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS
PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO
DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE
INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE
LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO
PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À
INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO
LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O
PERÍODO PROTETIVO. 1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o
conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que
impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e
presentes os requisitos para a sua propositura.



2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador
dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no
tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a
concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado,
material e normativa. Possibilidade de conformação diante da
proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator (a): Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. 3. O
reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada
dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à
maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art.
6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo,
no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227),
qualifica o regime de proteção desses direitos.



4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de
proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da
Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS
2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou
a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990),
a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e
perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que
minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar
responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao
desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando
a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período
gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no
julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641,
Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018
PUBLIC 09-10-2018).



5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a
bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes
contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o
peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados
especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é,
então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que
inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à
maternidade, à infância e à convivência familiar. 6. Omissão
inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as
crianças ou suas mães que são internadas após o parto são
desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial.
7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da
Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias.”Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a
efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do
binômio materno-infantil.



8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida.
A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se
contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do
salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de
fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da
Constituição. 9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a
liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo
392, § 1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por
arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e
assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de
normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a
necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo
inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta
hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último,
quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art.
392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto n.º 3.048/99.

(STF - MC-Ref ADI: 6327 DF - DISTRITO FEDERAL 0087691-65.2020.1.00.0000, Relator: Min. EDSON
FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-154 19-06-2020)



9. Justiça comum 
deve julgar 

causa de 
servidor 

celetista que 
passou a ser 
regido pelo 

regime 
estatutário



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO
VERSUS JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO
SUSCITADO PELA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO.
RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. REGIME JURÍDICO
ÚNICO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL 57/1998.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO COMPETENTE.

(STF - CC: 8018 PI - PIAUÍ 0016440-55.2018.1.00.0000,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
19/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-091
17-04-2020)



10. STF mantém 
possibilidade de 

redução de salários 
por acordo 

individual em 
decorrência da 

pandemia



Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com
pedido de medida cautelar proposta pelo Partido Rede
Sustentabilidade, em desfavor da Medida Provisória
936/2020, especificamente contra os seguintes
dispositivos: “Art. 1º Esta Medida Provisória institui o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) de que trata a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020 [...)



Decido. Bem examinados os autos, entendo que esta ação
direta de inconstitucionalidade ficou prejudicada em razão
da perda superveniente de seu objeto. Com efeito, no dia
6/7/2020 foi publicada a Lei 14.020/2020, fruto da
conversão da MP 936/2020, que “institui o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda;
dispõe sobre medidas complementares para
enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, de
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera
as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.865, de 30 de
abril de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá
outras providências”.



Durante a sua regular tramitação nas Casas do Congresso
Nacional, a MP 936/2020 foi objeto de 1.052 emendas ao
texto original, as quais objetivavam alterar distintos
dispositivos, como, por exemplo, os aqui questionados,
que passaram a ostentar nova redação. Houve, assim,
substancial alteração dos artigos questionados, superando
as argumentações e os pedidos formulados pelo
requerente, como poderá ser observado adiante. (...)
Nesse sentido, entendo que houve o esvaziamento da
discussão trazida aos autos.



Ademais, em situações análogas, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade
em razão da alteração substancial promovida durante o
procedimento de conversão de medida provisória em lei.
Confira-se, como exemplos, os seguintes julgados: “AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA PROVISÓRIA Nº
145/2003 – SUPERVENIENTE CONVERSÃO NA LEI Nº 10.847/2004 –
MODIFICAÇÃO DE CARÁTER SUBSTANCIAL INTRODUZIDA DURANTE
O PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM
LEI – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO
PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA –
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA
JULGADA PREJUDICADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (ADI
3.101-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei)



(...) Por essas razões, julgo prejudicada esta ação (art. 21,
IX, do RISTF). Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski Relator

(STF - ADI: 6363 DF 0089460-11.2020.1.00.0000, Relator:
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:
19/08/2021, Data de Publicação: 24/08/2021)



11. 
Constitucionalidade 
da Lei 11.442/07 que 
trata da contratação 

de transporte de 
carga autônomo e 

terceirização na 
atividade fim 



Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que
previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não
configuração de relação de emprego.

1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores
autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas
transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim
pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo
de emprego nessa hipótese.

2. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma
única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio
constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos
liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco
vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não
impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure
relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso.



3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar
da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos,
prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que
não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.

4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência
da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 –A Lei 11.442/2007 é
constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de
atividade-meio ou fim. 2 –O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei
11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação
de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º,
XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº
11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e
afastada a configuração de vínculo trabalhista”.

(STF - ADC: 48 DF - DISTRITO FEDERAL 0008745-84.2017.1.00.0000, Relator: 
Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/04/2020, Tribunal Pleno, 
Data de Publicação: DJe-123 19-05-2020)



12. Cabe à Justiça 
Comum julgar ações 

contra concurso 
público realizado por 

empresas estatais



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido
de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo
Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os
efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter
a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar
controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão
de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração
Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista
de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido
proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em
julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do
Trabalho.”

(STF - RE: 960429 RN 0007608-95.2015.8.20.0000, Relator: GILMAR MENDES,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
05/02/2021)



13. Aprovada tese 
que garante a 

trabalhador em 
atividade de risco 

direito a indenização 
em caso de acidente



DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA
932. EFETIVA PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE
DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR
DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO.
COMPATIBILIDADE DO ART. 7, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COM O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
APLICABILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A
responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro,
exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade,
entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva
pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena
de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como
acidentes nucleares e desastres ambientais



2. O legislador constituinte estabeleceu um mínimo
protetivo ao trabalhador no art. 7º, XXVIII, do texto
constitucional, que não impede sua ampliação razoável
por meio de legislação ordinária. Rol exemplificativo de
direitos sociais nos artigos 6º e 7º da Constituição
Federal. 3. Plena compatibilidade do art. 927, parágrafo
único, do Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da
Constituição Federal, ao permitir hipótese excepcional de
responsabilização objetiva do empregador por danos
decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos
especificados em lei ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, outros
riscos, extraordinários e especiais. Possibilidade de
aplicação pela Justiça do Trabalho.



4. Recurso Extraordinário desprovido. TEMA 932. Tese de
repercussão geral: "O artigo 927, parágrafo único, do
Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da
Constituição Federal, sendo constitucional a
responsabilização objetiva do empregador por danos
decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar
exposição habitual a risco especial, com potencialidade
lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos
demais membros da coletividade".
(STF - RE: 828040 DF 0000438-80.2010.5.24.0002, Relator: ALEXANDRE DE
MORAES, Data de Julgamento: 12/03/2020, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: 26/06/2020)



14. Mantida regra 
que permite 

remuneração de 
presos em 3/4 do 

salário mínimo



DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO PENAL.
TRABALHO DO PRESO. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO.
ARTIGO 29, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA (ARTIGO 1º, III, DA CRFB) E DA
ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CRFB), BEM ASSIM AO DIREITO AO
SALÁRIO MÍNIMO (ARTIGO 7º, IV, DA CRFB). CONTROLE JUDICIAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO (ARTIGO 1º, CAPUT, DA CRFB).
BUSCA DO PLENO EMPREGO (ARTIGO 170, VIII, DA CRFB). INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA NA FASE DE EXECUÇÃO (ARTIGO 5º, XLVI, DA CRFB). EFEITOS DA
POLÍTICA DE SALÁRIO MÍNIMO. INCERTEZA EMPÍRICA. AUTOCONTENÇÃO
JUDICIAL. TRABALHO DO CONDENADO. NATUREZA DE DEVER. FINALIDADES
EDUCATIVA E PRODUTIVA. ARTIGOS 28, CAPUT, 31 E 39, V, DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRIÇÕES NATURAIS AO
EXERCÍCIO DO TRABALHO. POTENCIAL REPERCUSSÃO NEGATIVA NA
REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA. DISTINÇÃO ENTRE O TRABALHO DO
PRESO E O DOS EMPREGADOS EM GERAL. LEGITIMIDADE. CARÊNCIAS
BÁSICAS DO DETENTO ATENDIDAS PELO ESTADO (ARTIGOS 12 E SEGS. DA LEP).
BENEFÍCIO DA REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO.



CONFORMIDADE COM REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE PRISIONEIROS DE 2015.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS
APONTADOS. ADPF JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O
trabalho do preso, cuja remuneração é fixada em três
quartos do salário mínimo o patamar base de
remuneração do trabalho do preso (artigo 29, caput, da
Lei de Execução Penal) deve ser analisada não apenas sob
a ótica da regra do salário mínimo (artigo 7º, IV, da
CRFB), mas também de outros vetores constitucionais,
como a busca do pleno emprego (artigo 170, VIII, da
CRFB) e a individualização da pena na fase de execução
(artigo 5º, XLVI, da CRFB)..



2. O controle judicial de políticas públicas deve preservar o
âmbito de liberdade interpretativa do legislador em
homenagem ao princípio democrático (artigo 1º, caput, da
CRFB), ante a ubiquidade e a indeterminação semântica
caracterizadoras do texto constitucional, porquanto a
multiplicidade de vetores estabelecidos pelo constituinte,
a serem promovidos com igual importância pelas
instâncias democráticas, obriga o Parlamento à realização
de escolhas políticas em matérias que normalmente
carecem de certeza empírica quanto aos seus impactos na
promoção daqueles valores constitucionais.



3. A margem de conformação do Parlamento aos ditames
constitucionais na formulação de políticas públicas é
ampla, máxime quando não há consenso científico sobre
os efeitos da mesma adotada em relação ao bem-estar
social, o que sói ocorrer no exame do salário mínimo
quanto à distribuição da riqueza entre os trabalhadores e
ao eventual aumento nos índices de desemprego.
Literatura: ENGBOM, Niklas; MOSER, Christian. “Earnings
Inequality and the Minimum Wage: Evidence from Brazil”.
CESifo Working Paper nº 6393, mar. 2017, p. 40;
NEUMARK, David; WASCHER, William. Minimum Wages
and Employment, Foundations and Trends in
Microeconomics, vol. 3, nº. 1+2, pp 1-182, 2007.



4. A pessoa em cumprimento de pena privativa de
liberdade, por isso não está sujeita ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como que será
remunerada por tabela previamente fixada, em valor não
inferior a três quartos do salário mínimo
(respectivamente, artigos 28, § 2º, e 29, caput, da Lei de
Execução Penal). 5. O trabalho do condenado constitui
um dever, obrigatório na medida de suas aptidões e
capacidade, e possui finalidades educativa e produtiva,
nos termos dos artigos 28, caput, 31 e 39, V, da Lei de
Execução Penal, em contraste com a liberdade para
trabalhar e prover o seu sustento garantida aos que não
cumprem pena prisional pelo artigo 6º da Constituição.



6. O cumprimento da pena privativa de liberdade gera
restrições naturais ao exercício do trabalho, com potencial
repercussão negativa na remuneração da mão de obra, o
que se extrai do peculiar regime jurídico a que se
submetem os trabalhadores presos, a saber: (i)
necessidade de implantação de oficinas de trabalho, por
empregadores privados, referentes a setores de apoio
dos presídios (artigo 34, § 2º, da LEP); (ii) a finalidade de
formação profissional do condenado (artigo 34 da LEP),
ainda que não produza benefício econômico para
terceiros; (iii) a aquisição pelo poder público, com
dispensa da concorrência pública, dos bens ou produtos
do trabalho prisional, sempre que não for possível ou
recomendável realizar-se a venda a particulares (artigo 35
da LEP);



(iv) a necessidade de observância das cautelas contra a fuga e em
favor da disciplina no trabalho externo (artigo 36 da LEP); (v) a
possibilidade de revogação da autorização de trabalho externo se
o preso tiver comportamento contrário aos requisitos de aptidão,
disciplina e responsabilidade, bem assim quando praticar fato
definido como crime ou for punido por falta grave (artigo 37,
parágrafo único, da LEP) etc. 7. A legitimidade da diferenciação
entre o trabalho do preso e o dos empregados em geral na política
pública de limites mínimos de remuneração é evidenciada pela
distinta lógica econômica do labor no sistema executório penal,
que pode até mesmo ser subsidiado pelo Erário, de modo que o
discrímen promove, em vez de violar, o mandamento de isonomia
contido no artigo 5º, caput, da Constituição, no seu aspecto
material.



8. A autorização legal para a percepção de remuneração inferior ao salário
mínimo no trabalho do preso é acompanhada de medidas compensatórias,
quais sejam: (i) é fixado um patamar mínimo de três quartos do salário
mínimo, percentual razoável para configurar uma justa remuneração pelo
trabalho humano, nos termos definidos democraticamente pelo Parlamento;
(ii) são impostos ao Estado deveres de prestação material em relação ao
interno, a fim de garantir o atendimento de todas as suas carências básicas; e
(iii) concede-se ao preso o benefício da remição da pena, na proporção de 1
(um) dia de redução da sanção criminal para cada 3 (três) dias de trabalho. 9.
O salário mínimo, na dicção do artigo 7º, IV, da Constituição, visa satisfazer as
necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família “com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social”, ao passo que o preso, conforme previsão legal, já deve ter
atendidas pelo Estado boa parte das necessidades vitais básicas que o salário
mínimo objetiva atender, tais como educação (artigos 17 e seguintes da LEP),
alojamento (artigo 88 da LEP), saúde (artigo 14 da LEP), alimentação, vestuário
e higiene (artigo 12 da LEP).



10. A disciplina do trabalho do preso no Brasil também está em conformidade
com as normas internacionais que regem o tema, porquanto o acordo sobre
as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de prisioneiros de
2015 (denominadas “regras de Mandela”), aprovado por Resolução da
Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena, determina
seja “estabelecido sistema justo de remuneração do trabalho dos presos”
(Regra 103.1), em contraste com outras disposições do mesmo diploma que
exigem condições não menos vantajosas que aquelas que a lei disponha para
os trabalhadores livres (v. g., Regra 101.2). 11. O soldo daqueles que exercem
serviço militar obrigatório pode ser inferior ao salário mínimo definido
nacionalmente, sem que isso implique lesão aos princípios da dignidade
humana (artigo 1º, III, da CRFB) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB), ou
à regra do artigo 7º, IV, da Carta Magna: RE 570177, Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/4/2008. Súmula vinculante 6
deste Supremo Tribunal Federal. 12. O patamar mínimo diferenciado de
remuneração aos presos previsto no artigo 29, caput, da Lei de Execução
Penal não representa violação aos princípios da dignidade humana (artigo
1º, III, da CRFB) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB), sendo inaplicável à
hipótese a garantia de salário mínimo prevista no artigo 7º, IV, da Constituição



13. As normas insculpidas nos artigos 1º, III, 5º, caput, e 7º, IV, da
Carta Magna caracterizam preceitos fundamentais, autorizando o
ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental quando apontada violação direta à Carta Magna e
atendido o teste da subsidiariedade. Precedentes: ADPF 388,
Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
9/3/2016; ADPF 33 MC, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 29/10/2003). 14. Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental julgada improcedente.

(STF - ADPF: 336 DF 8622008-66.2015.1.00.0000, Relator: LUIZ
FUX, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: 10/05/2021)



15. STF reafirma 
jurisprudência sobre 
utilização de período 

de auxílio-doença 
como carência para 

concessão de 
benefícios.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-
DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA.
CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF - RE: 1298832 RS 5006162-81.2019.4.04.7122,
Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento:
18/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
25/02/2021).



“É constitucional o cômputo, para fins de
carência, do período no qual o segurado
esteve em gozo do benefício de auxílio-
doença, desde que intercalado com atividade
laborativa” (RE 1298832 – Tema 1125).



16. De quem é a 
competência para 

julgar caso que 
envolve 

representante 
comercial pessoa 

física?



Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato
de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº
4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no
art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega
afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com
redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de
cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de
representação comercial autônoma, ajuizada pelo
representante, pessoa física, em face do representado. 2. As
atividades de representação comercial autônoma configuram
contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº
4.886/65, a qual prevê (



i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa
física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não
eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça
comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre
representante e representado. 3. Na atividade de representação
comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de
emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida
por legislação especial (Lei nº 4.886/65). Por conseguinte, a
situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC nº
45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação
de trabalho no art. 114 da Constituição.



4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e
qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu
prestador seja protegida por meio da relação de trabalho
(CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de
pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a
causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a
competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6.
Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a
competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese:
“Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à
Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação
jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez
que não há relação de trabalho entre as partes”.

(STF - RE: 606003 RS, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 28/09/2020, Tribunal
Pleno, Data de Publicação: 14/10/2020)



“Preenchidos os requisitos dispostos na Lei
4.886/65, compete à Justiça Comum o
julgamento de processos envolvendo relação
jurídica entre representante e representada
comerciais, uma vez que não há relação de
trabalho entre as partes”..


