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MINO, Painel do Trabalhador, desenho a bico de pena executado em infogravura, 20m x 4m, 2006.

MINO
Hermínio Macêdo Castelo Branco é cearense, natural de Fortaleza. Filho de
Francisca Macêdo e Raimundo Castelo Branco, nasceu no dia 3 de maio de 1944. É casado
com Ignês Botelho e pai de Magno, Maria Cecília, João Eduardo e José.
Formado em Direito pela UFC (inscrito na OAB), a lista de suas atribuições é extensa: desenhista, artista plástico, cartunista, programador visual, projetista gráfico, poeta
bissexto, livre pensador, autor de histórias, fábulas e contos infantis, ilustrador e publicitário.
Mino iniciou sua vida profissional ilustrando uma seção de humor esportivo no
jornal “O Povo”. Participou de um noticiário da TV Ceará (Repórter Cruzeiro) ilustrando as
notícias ao vivo, fato inédito na TV brasileira. Participou da seção de humor da revista “O
Cruzeiro” (O Centavo).
Trabalhando em agências de publicidade e colaborando com quase todos os jornais
de Fortaleza, passou vários anos dedicado ao trabalho de criação de marcas, programação
visual e projetos gráficos.
Semanalmente, produz uma página dominical de humor (The Mino Times) no
jornal “Diário do Nordeste” e edita sua própria publicação mensal “RIVISTA”, distribuída
através da editora “RISO” (de sua propriedade) para vários colégios no Ceará. RIVISTA
contém toda a diversificação de seu trabalho: fábulas, contos, frases, pensamentos, artigos,
poesias, ilustrações e cartuns.
Como cartunista, é criador do CAPITÃO RAPADURA, o primeiro super-herói cearense. Já participou e foi premiado em diversos salões de humor nacionais e internacionais,
fazendo parte também de antologias Rússia - Brasil em defesa da natureza, Exposição
Itinerante da Aliança Francesa e teve um importante trabalho (Os Peixes) publicado na
“Slapstick”, periódico alemão de humor. Participa, há alguns anos, do grupo de cartunistas
autores das vinhetas de humor da Rede Globo de Televisão.
Como pintor, possui diversas obras vendidas no Brasil e no exterior. É autor
do grande mural TERRA DA LUZ, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, retratando
histórias e aspectos culturais da terra cearense. É conhecido como um artista plástico
extremamente versátil, pois costuma utilizar diversas e variadas técnicas na composição
de suas obras.

Fonte: http://www.minoarte.com/biografia.html
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VARA DO TRABALHO DE BATURITÉ
Jurisdição: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Canindé, Capistrano, Caridade,
Guaramiranga, Itapiúna, Itatira, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia, Paramoti e Redenção.

Endereço: Rua Major Catão, 450 - Mondego
Cep: 62.760-000 - Baturité-CE - Fone/Fax: (0xx85) 3347.1332
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Brito, Jardim, Nova Olinda, Potengi, Salitre e Santana do Cariri.
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VARA DO TRABALHO DE PACAJUS
Jurisdição: Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Chorozinho, Euzébio, Horizonte, Pacajus e
Pindoretama.

Endereço: BR 116 - km 49,5, S/N - Cruz das Almas
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VARA DO TRABALHO DE SOBRAL
Jurisdição: Acaraú, Alcântara, Amontada, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré,
Chaval, Coreaú, Cruz, Forquilha, Granja, Groaíras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Miraíma, Moraújo, Morrinhos,
Mucambo, Pacujá, Santana do Acaraú, Senador Sá, Sobral e Uruoca.

Endereço: Av. Lúcia Sabóia, 500 - Centro
Cep: 62.010-830 - Sobral-CE - Fone/Fax: (0xx88) 3611.2500
Titular
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Endereço: Rua Manoel da Rocha Teixeira, S/N - Planalto
Cep: 62.320-000 - Tianguá-CE - Fones: (0xx88) 3671.3129/3975
Titular
Juiz Lena Marcílio Xerez
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“PRINCÍPIOS E HERMENÊUTICA DO DIREITO”
Emmanuel Teófilo Furtado

Mestre Doutor em Direito
Professor Adjunto da Graduação e Mestrado da Universidade Federal do Ceará
Juiz Titular da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza
Sumário: 1 Princípios constitucionais e hermenêutica jurídica; 1.1 Finalidades dos Princípios e
Conflitos entre si; 1.2 A importância dos Princípios Constitucionais na Interpretação da Constituição; 1.3 A Hermenêutica Constitucional; 1.4 Métodos de Interpretação Constitucional; 1.5 A
Interpretação Constitucional à Luz de seus Princípios Imanentes.

1 Princípios constitucionais e hermenêutica jurídica
Não há dissenso ante a afirmação de que o estudo da interpretação das
normas constitucionais é, hodiernamente, um dos temas dos mais acalorados
na seara do constitucionalismo atual.
A atividade do operador do direito nada mais é que não uma constante
postura interpretativa das normas jurídicas, posto que é inegável que frente a
qualquer norma, mormente no ato de aplicá-la a um caso concreto, imperioso
se torna ao magistrado, antes de infligir tal norma àquele caso específico, fazer
sua prévia interpretação com o escopo de deslindar se de fato referida regra se
aplica ao caso sub judice.
Mas a boa e moderna interpretação constitucional passa, inexoravelmente, pelo cotejo dos princípios constitucionais elencados na Carta Política
que se tem.
Pode-se até afirmar ser característica do Direito Constitucional da
atualidade a de haver contemplado de forma teórica, dogmática e normativa o
acervo de princípios que pairam sobre o direito, quer de forma implícita, quer
de forma explícita.
Tal entendimento vem da idéia de que a Constituição nada mais é que
uma norma. É bem verdade que a mais importante das normas, à qual todas as
demais devem se curvar. Mas nem por tal razão deixa a Constituição de ter a
natureza de norma, daí seus enunciados terem força de direito, valerem como
normas, terem força normativa.
É inconcebível, pois, aceita a condição de norma do que é estabelecido
na constituição, que a interpretação e a aplicação das normas constitucionais
se efetivem sem levar em conta os princípios que pairam sobre o ordenamento,
ou mesmo são expressos de forma explícita no corpo da norma.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007
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Daí a razão pela qual a exegese constitucional passa, inevitavelmente,
pela teoria dos princípios, tópico fruto das mais recentes evoluções do moderno
constitucionalismo.
Tem-se visto, ao longo das pesquisas sobre os princípios, que o Direito
não pode ser considerado como um simples conglomerado de normas, mas, ao
reverso, um conjunto eivado de coesão e coerência, conjunto este que tem como
alicerce os princípios que compõem aquele ordenamento jurídico. Daí serem
hoje considerados os princípios como verdadeiras normas, posto que internos
ao sistema, nele tendo integração e inserção.
Daí também ser notório que a moderna interpretação jurídica, vale
dizer, a interpretação constitucional, passa pelo cotejo dos princípios.
A compreensão de princípio é, pois, a de norma jurídica que congrega
certos valores e que influencia de forma direta ou indireta na cognição das demais normas do sistema, o que a torna diferente de forma expressiva dos outros
regramentos jurídicos que compõem o ordenamento. Tal influência se dá não
só pela compleição do princípio, mais abrangente e eivado de valoração que
uma norma isolada, como também pelo fato de o ato interpretativo não poder
ser estanque, mas deve ser elaborado em consonância com o todo do sistema.
Pode-se afirmar serem os princípios as pilastras sobre as quais se escora
o ordenamento jurídico, as verdades primeiras no linguajar geométrico, servindo
de inspiração às leis, bem como de criação de normas por força de um processo
de decantação e generalização das leis, sendo, ainda, o mandamento nuclear
de um sistema, implicando na irradiação sobre diferentes normas, das quais
compõem o espírito e prestam-se como critério para a perfeita compreensão
destas, posto que definem a lógica e a racionalidade do sistema normativo.
Somente com a cognição dos princípios se tem a perfeita compreensão do todo
unitário ao qual se atribui o nome de sistema jurídico positivo.
Em que pese o grau de abstração que envolve os princípios, sendo
multifárias as possibilidades de sentido que podem congregar, hão que ser
considerados, ainda assim, como normas jurídicas, pois fazem parte do sistema
jurídico positivado, quer de forma explícita ou implícita, tendo como escopo o
de nortear o intérprete, no reconhecimento do ordenamento jurídico como um
organismo único, sistematizado e coerente.
Tangente aos vários sentidos que podem ser empregados para o princípios, alguns deles têm maior coro no estudo do tema que se desenvolve, os
quais passamos a vislumbrar.
Numa primeira feição, o princípio poderia se confundir com a compreensão de norma, ou mesmo com as disposições legislativas que exprimem
normas, eivadas de expressivo caráter de generalidade.
18
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Doutra faceta, o entendimento de princípio pode passar pela noção de
normas ou disposições que exprimem normas envolvidas por elevado grau de
indeterminação e que por tal razão exigem uma efetivação por intermédio da
via interpretativa, que caso fosse olvidada inviabilizaria a aplicação prática.
Numa terceira vertente a expressão princípio pode ser utilizada para
referir-se a normas ou a dispositivos que exprimem normas que se situam em
lugar de privilégio na hierarquia das fontes do direito.
Ainda pode ser a compreensão de princípio aquela em que os juristas
fazem menção para referir-se a normas ou disposições normativas que desempenham uma função de grande relevo, ou fundamental importância no sistema
jurídico-político, isoladamente considerado, ou num subsistema do sistema
jurídico conjunto, vale dizer, nos vários ramos do direito, quer público, quer
privado, como o Direito Civil, o Direito Penal, o Direito do Trabalho, o Direito
Administrativo e assim por diante.
Por derradeiro, ainda é possível que se encontre a palavra princípio empregada para designar normas ou disposições que exprimem normas destinadas
aos órgãos de aplicação, cuja finalidade é a de fazer a escolha dos dispositivos
ou normas aplicáveis nos diversos casos.
Torna-se oportuno salientar que princípio e valor não se confundem.
Rizzato Nunes adverte que têm-se usado os dois termos indistintamente, como
se tivessem o mesmo conteúdo semântico.
Mas o fato é que, enquanto o valor é sempre um relativo, na medida
em que “vale”, isto é aponta para uma relação, o princípio se impõe como um
absoluto, com algo que não comporta qualquer espécie de relativização.
O princípio é, assim, um axioma inexorável e que, do ponto de vista
do Direito, faz parte do próprio linguajar desse setor de conhecimento. Não é
possível afastá-lo, portanto.
O valor sofre toda a influência de componente histórico, geográfico,
pessoal, social, local etc. e acaba se impondo mediante um comando de poder
que estabelece regras de interpretação - jurídicas ou não. Por isso há muitos
valores e são indeterminadas as possibilidades de deles falar. Eles variarão na
proporção da variação do tempo e do espaço, na relação com a própria história
corriqueira dos indivíduos. O princípio não. Um vez contatado, impõe sem
alternativa de variação.
É de boa recomendação que se estabeleça a distinção entre princípio e
preceito para que se possa desenvolver o estudo do primeiro com plena sabença
de seus limites.
Regra geral os princípios se encontram implícitos no ordenamento
jurídico, desnudando-se através de uma regra ou de um complexo de regras,
enquanto os preceitos aparecem de forma explícita no ordenamento jurídico
no qual se inserem.
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Outro marco diferencial entre os preceitos e os princípios reside no
fato de aqueles não comportarem exceção que não possa vir a ser completamente enunciada, uma vez que as regras jurídicas não comportam exceções. Se
determinada regra jurídica contém exceção, o elenco de tal exceção, sem que
todas as demais porventura existentes sejam mencionadas, redundará em regra
inexata e incompleta. É que, teoricamente, nada justifica que todas as exceções
não sejam de logo mencionadas no corpo normativo. Quanto maior o elastério
de tais exceções, mais completa será a norma jurídica.
Já no que toca aos princípios, o fato de serem ínsitos a determinado direito,
ou seja, a específico ordenamento jurídico, não implica necessariamente que
referido direito não possa vir a afastá-los, rejeitá-los, extirpá-los de seu corpo.
Um outro ponto de desencontro entre os princípios e os preceitos situa-se
no grau de importância, sendo inegável a superioridade dos primeiros.
Ora, pode acontecer de os princípios entrarem em choque entre si,
propiciando oposição ou contradição. É que os mesmos não apresentam uma
vocação para a exclusividade, podendo coexistir com princípios outros, ora de
igual valor hierárquico, ora superior, ora inferior, embora todos façam parte
do mesmo ordenamento jurídico e até do mesmo corpo normativo, ainda que
tal corpo seja a própria Constituição Federal.
É óbvio que se houver o choque entre dois princípios, o que, como se
disse, pode e sói acontecer, a chave para o deslinde da pendenga estará na mensuração dos pesos de cada um dos princípios conflitantes, dando-se prevalência
ao que tiver maior importância para a realização da justiça, busca primeira e
maior do Direito.
O mesmo não se pode dizer em relação à norma jurídica. Se duas normas fazem parte do mesmo sistema e entram em choque não podem coexistir,
sendo uma delas válida e a outra inválida, cuja vocação única, desta derradeira,
é a extirpação daquele corpo normativo.
É possível ainda estabelecer-se uma outra diferenciação entre o princípio e a regra jurídica, qual seja, a dimensão desigual entre o conteúdo de
generalidade que existe nesta e naquele.
Os princípios são, pela própria essência, mais dotados de generalidade
que a norma jurídica. O contido no princípio geral abarca não somente uma
hipótese específica, mas um leque indeterminado de hipóteses, qualquer dessas
hipóteses sendo capaz de propiciar a ocorrência do facti species.
Conforme outro diapasão, são os princípios as normas, quer escritas
ou não, donde surgem as normas particulares. Dessa forma, o critério da generalidade nada mais é que a conseqüência do critério funcional. Tendo em vista
serem dotados de generalidade mais ampla, os princípios abarcam uma série
alargada de facti species distintos.
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1.1 Finalidades dos Princípios e Conflitos entre si
Os princípios têm, vencida a condição de fonte subsidiária nos Códigos, três finalidades específicas, a saber, a fundamentadora, a interpretativa e
a supletiva.
Por conta da função fundamentadora, os princípios passam a ter a
eficácia derrogatória e diretiva, vale dizer, as normas que se contrapuserem
à orientação normativa contemplada pelos princípios perderão sua vigência,
quando então se espraiará a eficácia derrogatória, perdendo, tais normas, outrosssim, a validade, no caso da eficácia diretiva dos princípios.
Já no cotejo da função interpretativa vislumbra-se que os princípios
exercem o papel de orientadores dos deslindes jurídicos a serem aplicados diante
das situações apresentadas ao intérprete do Direito. Servem, pois, os princípios,
no desempenho da mencionada finalidade interpretativa, desempenhando o
papel de condutores da tarefa de interpretar, por intermédio dos núcleos de
sentidos, os quais são deduzidos dos próprios princípios.
Através da função supletiva integra-se a ordem jurídica frente a lacunas
porventura existentes, as quais de fato existem, mormente ante a época de tão
grandes transformações pelas quais passa a humanidade como um todo. Para
tal atividade supletiva também há de se recorrer aos princípios, os quais hão
de propiciar ao intérprete criador o amálgama para a criação do Direito que até
então não fora previsto.
Há que se cogitar, neste debruço preambular sobre os princípios, a
possibilidade de haver conflitos dos princípios entre si.
De logo se ratifica a plausibilidade da ocorrência de tal hipótese. Entretanto, diferentemente do conflito entre normas, cujo procedimento esperado
é o de se afastar do cenário jurídico a norma que colide com outra no mesmo
plano de validade, referente ao choque de princípios espera-se do aplicador do
Direito que naquele caso concreto seja utilizado o princípio mais pertinente,
sem que tal opção implique no afastamento, do ordenamento jurídico, do princípio que colidiu com o que foi objeto de escolha de utilização pelo aplicador
da lei. Nada obsta que em situação posterior, aquele mesmo princípio que foi
rechaçado possa vir a ser utilizado em circunstância de outra natureza e na qual
inexista choque de princípios, ou que até exista, mas que, para o caso em baila,
referido princípio que numa situação primeira foi afastado, nesta derradeira
afastará um outro princípio com o qual entra em rota de colisão e que seja de
aplicação menos recomendável para o caso concreto.
1.2 A Importância dos Princípios Constitucionais na Interpretação da
Constituição
É sabido que as normas de Direito encontram respaldo de validade em
outras normas de Direito que compõem o mesmo ordenamento jurídico, ou seja,
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escoradas em normas hierarquicamente superiores, as normas inferiores têm
seu sustentáculo, e estas que dão tal apoio, por suas vezes, encontram alicerce
em normas de maior importância, e assim sucessivamente, até que se chegue
à chamada norma hipotética fundamental, a Constituição.
Se assim é, não há que se falar em desarmonia entre a norma inferior
e a norma superior, posto que se aquela não se compatibilizar com esta há de
ser arredada do sistema, uma vez que não pode existir conflito entre normas de
diferentes escalões, já que, como dito, a norma inferior tem seu fundamento de
validade na norma superior.
Os princípios situam-se, em tal engrenagem, como as grandes diretrizes
a serem seguidas, externando os valores superiores adotados por determinado
ordenamento jurídico, sistema este, pois, que tem seu cabedal de estruturas e
instituições jurídicas fincado nos princípios constitucionais.
Daí a razão pela qual hoje á mais que assente o entendimento de que o
escoriamento de um princípio é atividade nefasta muito mais grave que a ferida
a uma norma, vez que a chaga que se causa a um princípio equivale a agredir
todo um sistema, e não somente uma norma específica.
Conforme se fira um princípio infraconstitucional ou constitucional
trata-se da forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, respectivamente, das
mais graves, porque é a subversão contra todo um sistema que fez recair sobre
tal princípio vilipendiado todos os seus valores fundamentais.
E a gravidade da ferida ao princípio é maior que a ferida ao preceito,
enfatize-se, exatamente pelo fato de a carga axiológica do princípio ser muito
mais expressiva e abrangente que a da norma.
Ora, se gozam os princípios de status diferenciado, pela já mencionada
carga axiológica alargada, ao mesmo passo que é inegável a posição hierárquica
superior da Constituição Federal em relação às demais normas, deduz-se com
facilidade que os princípios constitucionais, por seu turno, gozam de elevados
conceito e importância no cenário jurídico, uma vez que trazem consigo a carga
maior dos valores que a maior das leis escolheu, quando de sua confecção e
para a sua aplicação.
E tal afirmação relacionada à importância dos princípios encontra coro
no hodierno entendimento de que os mesmos usufruem do conceito de norma
de direito positivo, vale dizer, de norma jurídica.
Da aceitação da condição de norma que é conferida aos princípios
advém o caráter de obrigatoriedade dos mesmos, bem como o fato de terem
eficácia sobre condutas públicas ou privadas.
A argumentação da condição de norma que é dada aos princípios decorre da elucubração de que, sendo normas aquelas donde os princípios são
extraídos, por intermédio de um processo de generalização sucessiva, não há
razão plausível para que também os princípios não sejam normas. Outrossim, a
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finalidade para a qual os princípios são abstraídos e utilizados é a mesma que é
desempenhada por todas as normas, qual seja, a de regular um caso concreto.
É, pois, praticamente consenso no atual estudo do Direito, que os princípios têm o status conceitual e positivo de norma de direito, portanto de norma
jurídica. Assim sendo, têm os princípios vinculatividade e positividade, e como
toda norma obrigam e possuem ainda a eficácia positiva e negativa, quer diante
de comportamentos públicos, quer frente a comportamentos privados, o mesmo
se podendo dizer a respeito da aplicação e interpretação de outras normas, tais
como as normas e princípios originados de princípios de generalizações mais
abstratas. Vale ressaltar que referido caráter normativo não é imanente apenas
aos princípios positivos do direito, mas também aos princípios gerais do direito.
É de se acrescentar que esta natureza normativa que é reconhecida aos
princípios não se restringe àqueles que são de forma explícita vislumbrados no
sistema jurídico, mas da mesma sorte àqueles que, oriundos da complexidade do
ordenamento jurídico, são revelados pela boa doutrina, ou mesmo desnudados,
quando da aplicação do direito ao caso concreto.
Possuem os princípios constitucionais uma gama de características que
os diferenciam e os marcam no estudo do Direito, peculiaridades que passamos
a examinar.
A generalidade é uma das características dos princípios, uma vez que
são os mesmos de extrema abrangência, sendo por demais alargado seu manto
de cobertura, pelo só fato de não contemplarem casos concretos.
A primariedade marca igualmente os princípios posto que deles nascem
outros princípios, os quais propiciam o surgimento das regras de direito do
ordenamento jurídico.
Outra compleição que se faz presente nos princípios é a sua dimensão
axiológica, posto que estão jungidos a um ideal de justiça escolhido e almejado por determinado povo, em definidos espaço e tempo mensuráveis, ideal de
justiça que será buscado por intermédio do ordenamento posto.
Há que se mencionar, ainda, como característica dos princípios, a objetividade, o que se percebe porque, não obstante tenham os princípios a feição
de generalidade, não se pautam por critérios subjetivos e aleatórios, o que finda
por obnubilar ao intérprete da lei uma atuação desprovida de um norte na opção
por sentidos que podem ser sorvidos dos princípios.
Também são características dos princípios a transcendência e a atualidade. É que consuma-se uma superação por parte dos princípios constitucionais da
elaboração normativa formal, dando-se uma verdadeira e profunda inserção na
vida jurídica, para onde se espraim o hálito dos princípios. Ademais são atuais os
princípios, em conformidade com a necessidade de cada situação, amoldandose às aspirações e expectativas de determinado povo e seu tempo.
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Pela característica da polimorfia é dado aos princípios constitucionais
congregar uma multiplicidade de sentidos, de tal sorte que possam, à medida
do necessário, existir acréscimos, possibilitando a constante eficácia social e
jurídica, por conta da permanência que resta ínsita ao sistema.
Vinculabilidade e aderência são igualmente características dos princípios constitucionais, a primeira por terem os mencionados princípios o caráter
impositivo, e a segunda pelo fato de que todas as regras do sistema jurídico
hão de aderir ao que for definido pelo princípios.
Pela característica da informatividade tem-se que dos princípios
constitucionais irradiam-se diretrizes para todo o sistema posto, com o que se
vislumbra a fundamentalidade da constituição.
A característica principiológica da complementariedade reside no fato
de os princípios não atuarem de forma estanque, posto ser da reunião de todos
os princípios que se estabelece a estrutura basilar do modelo fundamental,
donde surge um todo, sistematizado, coordenado e eivado de uma lógica.
1.3 A Hermenêutica Constitucional
Interpretar a norma jurídica é o trabalho desempenhado com o escopo
de buscar e extrair o significado e o alcance da mesma.
A lei posta e ainda não interpretada encontra-se em estado puro, sendo
tão-somente a disposição de assertivas lingüísticas e seus signos, a qual só
vivificará, culminado o processo de interpretação.
Sendo assim, o enunciado de documento normativo ou texto é tido por
preceito ou disposição, enquanto chama-se de norma o significado jurídiconormativo do que foi lingüisticamente exarado. Vale dizer, enquanto a disposição ou preceito estariam à espera de interpretação, daí serem objeto da dita
hermenêutica, a norma já seria o fruto da interpretação, ou seja, trata-se do
preceito ou disposição que já passou pelo processo de interpretação.
Protubera de tais entendimentos iniciais a indagação primeira tangente ao ato de interpretar. Ao fazê-lo está o intérprete tão-somente declarando
o que está no conteúdo da norma, ou terá o poder de acrescentar ao que está
interpretando?
Seria, pois, a interpretação uma mera operação lógico-formal, através da
qual se extrairiam os fatos de relevo dos preceitos, sendo vedado ao aplicador
enxertar o que, em seu convencimento, fosse o devido para o caso sub judice?
Não parece ser esta a moderna compreensão do ato interpretativo, certo
que cada vez mais se aceita que o juiz, exercitando sua criatividade, escolha
uma vereda, dentre as muitas possíveis, quando do debruço sobre o objeto a
ser interpretado, obviamente que observando certos limites estabelecidos pela
ordem jurídica posta.
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As posturas, contudo, em relação à interpretação jurídica, não são
uníssonas, podendo-se vislumbrar algumas de maior envergadura, como a
que toma como valores primeiros a certeza, a estabilidade e a predizibilidade,
vinculando a norma jurídica a um significado imutável, redundando em valores estáticos, ficando muito restrita a margem de flexibilidade do intérprete.
Tem-se como certeza jurídica a compreensão de que o direito não pode sofrer
qualquer modificação a não ser por vontade e obra do legislador, não sendo
aceitável que se modifique o significado de uma norma senão quando tal for
determinado pelo legislador, congregando a significação da norma jurídica
nada mais que a vontade do legislador. Com tal desiderato hão de ser adotadas
as metodologias sistêmica e lingüística, arredando-se a metodologia funcional
como mecanismo de interpretação. Para tal postura a interpretação nada mais
é que um descobrimento, sendo anatematizado qualquer conduta que leve à
mudança da norma. As áreas de atividade do legislador e do aplicador da lei são
diversas, sendo esteio de tal argumentação a teoria da separação dos poderes.
Já outra postura de relevo e de compleição antitética em relação à anterior é a que considera a interpretação como atividade que amolda o Direito
às carências atuais e vindouras da sociedade, num passo dinâmico e atualizado
de interpretar. Para a consecução de tal compreensão do ato interpretativo hão
de ser considerados os contextos sistêmico e lingüístico vigentes, não sendo
razão para constrangimento o fato de o Direito propiciar e antecipar mudanças
na vida da sociedade, para haver maior harmonia entre a lei e o social. Dessa
forma não se fica preso à vontade do legislador do passado, cuja realidade,
quando normatizou, era diversa da ora posta. Destarte, o significado da norma
se modifica à medida que variam os contextos funcional e sistêmico. O significado da norma muda no mesmo passo que mudam os contextos nos quais
a norma está inserta. Dá-se preferência à metodologia funcional, já que o fim
primordial da interpretação jurídica é a adaptação do direito às necessidade da
vida em sociedade. É, pois, a interpretação, nessa ótica de ideologia dinâmica,
uma atividade criadora por definição, já que cria o Direito, vale dizer, um direito
cujas normas que o compõem são criadas no ato da interpretação.
Pensamos que o ato de aplicar a lei é por excelência um ato de criatividade, daí ser a segunda postura, ao nosso ver, a que mais se coaduna com uma
escorreita interpretação, tendo em vista que o Direito tem por finalidade regular
situações postas e com critérios atualizados e não fossilizados. A dinamicidade
do Direito está exatamente no fato de o mesmo acompanhar a evolução da
sociedade, abeberando-se do que efetivamente é a expressão do anseio social,
e tal só é possível com o emprego da interpretação dinâmica, posto que a catalização que é imprimida à moderna vida em sociedade é bem mais célere que o
processo legislativo, enquanto que ao Judiciário os casos concretos chegam no
mesmo momento em que os fatos conflitantes acontecem, não podendo, pois,
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o intérprete, contemplar a lei com uma viseira que o faz enxergar tão-somente
o momento de confecção da norma, sem contemplar o momento atual em que
a mesma há de ser aplicada.
E não se diga que o fato de o julgador interpretar a lei com criatividade
gera a insegurança jurídica, pois o que está a fazer o juiz nada mais é que uma
aplicação da lei de forma sociológico-política, e se assim o é, nada pode ser
mais atual e oportuno, consoante com a realidade que está posta. Não se trata
de propiciar ao magistrado a imposição de seus valores pessoais naquilo que
julga, mas, ao reverso, há de captar o juiz o sentimento de justiça da comunidade, sentimento este para o qual o julgador deve sempre estar atento para
saber captar, desnudando a alma do povo. E a colheita de tal sentimento popular
não advirá, em absoluto, tão-somente do que está posto nos compêndidos da
doutrina e da jurisprudência, mas, principalmente, no cotidiano da população,
nas praças, em cada esquina, nos periódicos, nos terminais dos transportes
coletivos, nas feiras, nas manifestações religiosas, no rosto da fome que graça
sobre o país. Daí que o conhecimento e a percepção da vida comum do povo
gerará no julgador um arcabouço de máximas da experiência que em muito
corroborarão para a segurança jurídica, dando azo à prolação de sentenças que
se coadunam com o bem comum. É certo que o magistrado está inserido dentro de um sistema jurídico, mas não deve olvidar que a malha legal é somente
a linha de referência do ordenamento jurídico, cunhada com o cimento do
estático, enquanto o ordenamento há de ser sempre dinâmico, permitindo ao
intérprete da lei exarar sentenças que a um só passo estejam em coalescência
com o ordenamento jurídico e o deixe embalado pela plena consciência de que
realizou o fim e a busca maior do direito, a saber, a justiça.
Daí a razão pela qual não mais se pode, hodiernamente, restringir os
efeitos da sentença aos já classicamente estabelecidos, quais sejam, o declaratório, o condenatório, o constitutivo, o executivo e o mandamental. Hoje há de
se acrescer a tais nominados e clássicos efeitos os também efeitos integrativos
e criativos da sentença, mormente em ordenamentos jurídicos que adotam
constituições rígidas, posto que há de se reconhecer as finalidades criativas
e integrativas de seus princípios transdogmáticos, na mesma proporção das
normas individuais.
É inquestionável a supremacia das normas constitucionais sobre as
demais normas, tendo em vista que ocupam o ápice da pirâmide, que é o ordenamento jurídico. Nada obstante, não deixam tais normas constitucionais de, igualmente às de menor escalão, ter idêntica estrutura lógica que estas últimas, donde
se conclui que, na essência, as normas constitucionais são normas da mesma sorte
que as infraconstitucionais, com todas as repercussões de se possuir tal natureza.
Contudo, não se pode olvidar que o status de norma constitucional
implica em alguns posicionamentos diferenciados do intérprete que com a
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mesma lida. Daí terem as normas constitucionais pautas interpretativas próprias,
mormente por ser o Texto Maior, nas quais estão inseridas, um regramento de
expressivo cunho político.
De tal forma, há o intérprete constitucional de ser dotado de diferenciada sensibilidade, a qual a empregará no ato interpretativo constitucional,
sensibilidade que o fará detectar, com maior facilidade, os valores e princípios
políticos em que se alicerçam os conteúdos da Lei Maior .
E esta mencionada diferenciação inafastável da exegese constitucional
se dá por conta do elevado cunho ideológico que resta imanente à realidade política, o que não pode ser desprezado pela interpretação das normas constitucionais. E é muito mais na dinâmica dos fatos que na estática da positivação formal
que se apreende o mais profundo e preciso significado da regra constitucional,
devendo, pois, o intérprete estar sempre atento aos mencionados elementos
extra-sistemáticos. E há de se considerar, ainda, que tal visão extra-sistemática
é bem mais requisitada que na interpretação da norma infraconstitucional,
posto que o debruço se dará sobre normas de considerável contorno de poder
político e que cuidam da repartição de seu exercício entre os órgãos supremos
do estado, ou mesmo entre pessoas políticas de base territorial.
Inegável, portanto, a existência de posturas diferenciadas para a interpretação da norma constitucional, o que gera uma técnica especial de manejo
dos velhos métodos de interpretação. E referidos traços marcantes das normas
constitucionais, o que implica em regras de interpretação diferenciadas, seriam
sua superioridade hierárquica, seu conteúdo notoriamente político, sua estrutura
de linguagem coloquial e sintética e a prevalência das normas de estrutura, cujo
destinatário é o legislador infraconstitucional.
Do que se disse deduz-se que toda constituição opta por uma certa
ideologia, a qual determinará toda a estrutura normativa que se segue. É, pois,
dado ao intérprete, se amoldar à linha política apreendida pela Lei Maior, pena
de escoriar seu espírito, posto que é sabido ser através das normas que a opção
política se desnudará do corpo constitucional.
Ademais, não pode a Lex Legum ser contemplada estanquemente,
visto que é a base de todo o ordenamento jurídico, o qual, por sua vez,
nada mais é que não um sistema coordenado de normas. Destarte, como
Lei Fundamental, donde o ordenamento retira os amálgamas da unidade e
da coerência, há de ter uma exegese em sua unidade, a qual se espraia para
todo o sistema jurídico posto.
São os princípios referência para toda a interpretação que venha a ser
feita, posto que a validade de uma norma imprescinde da coalescência com as
regras e princípios da constituição, o que implica num esforço de criatividade
do exegeta, tudo com o desiderato da plena harmonização social, o que passa,
inexoravelmente, pela efetiva implementação da justiça.
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1.4 Métodos de Interpretação Constitucional
Com a paulatina e crescente ineficácia dos métodos clássicos de interpretação constitucional foram sendo propostos novos métodos de exegese que
se coadunassem de forma mais harmônica com as solicitações da modernidade,
procurando-se, gradualmente, superar os entraves já naturalmente oferecidos
pela interpretação constitucional.
No princípio, e talvez até depois por uma certa tradição, a interpretação constitucional era feita nos mesmos moldes que se fazia a interpretação
das normas do direito privado, sendo que somente no século XX começaram
a surgir formas específicas para a interpretação constitucional.
Logo se vê que, ao reverso das regras do direito privado, o corpo
constitucional é composto de normas eivadas de princípios norteadores da opção estatal feita pelo constituinte, sendo mais que razoável que hermenêutica
diferenciada possa ser aplicada para as normas constitucionais.
E como se disse, tal postura diferenciada da hermenêutica é hoje um
fato, daí haverem surgido métodos de interpretação especificamente constitucionais, dentre os quais destacamos o método jurídico, o tópico-problemático, o
hermenêutico-concretizador, o científico-espiritual e o normativo-estruturante.
Por força do método jurídico tem-se a compreensão de que a Constituição é uma lei, e como tal há de ser interpretada em consonância com as
regras tradicionais da hermenêutica, devendo-se, contudo, sempre buscar os
seus sentidos teleológico, lógico, histórico, filológico e genético.
No diapasão do método tópico-problemático constata-se o caráter prático da interpretação constitucional, bem como abebera-se da feição normativomaterial aberta, indeterminada ou fragmentada da Lei Maior, pelo que opta-se
pela prevalência das discussões dos problemas, deixando em segundo plano o
sistema, o que redunda por transmudar a hermenêutica constitucional em aberto
processo de argumentação.
Já com espeque no método hermenêutico-concretizador há que se iniciar
a leitura da norma constitucional, a exemplo do que se faz com qualquer outro
texto normativo, por uma pré-compreensão do seu sentido, por intermédio do
intérprete, cuja vocação é a de concretizar a norma, partindo de uma situação
histórica igualmente concreta. Estar-se-á, pois, dando ênfase aos aspectos
subjetivos e objetivos da atividade hermenêutica, fazendo-se, pois, o linking
entre texto e contexto e metamorfoseando o ato de interpretar, em constante
movimento de ir e vir, ao qual se intitula círculo hermenêutico.
Para que se aplique o método científico-espiritual mister se faz que
se leve em conta, para a interpretação constitucional, a ordem ou sistema de
valores que estão jungidos à constituição, bem como realidade e sentido que
esta possui enquanto elemento do processo de integração da comunidade.
28

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

Ao se empregar o método normativo-estruturante hão de ser considerados não só os elementos que redundam da interpretação do programa normativo, como também os que advêm da investigação do domínio normativo,
o que seria correlato, na ortodoxa doutrina, à norma propriamente dita e à
situação normada, vale dizer, o texto normativo e o fato social que referido
texto tenciona contemplar.
1.5 A Intepretação Constitucional À Luz de seus Princípios Imanentes
O supra-sumo da constituição reside em seus princípios, que revelam
os valores maiores da ordem jurídica posta, cujo ápice está na Lei Maior, um
todo harmônico e coerente, e que por tal razão obnubila a possibilidade de
choque entre suas próprias normas.
Têm, pois, os princípios, como já contemplado, a natureza da normatividade, não se restringindo à condição de ratio legis, sendo, ao reverso e efetivamente lex, inseridos, portanto, no direito positivado, sendo três as situações
normativas em que podem ser invocados, quais sejam, como fundamentos de
uma pretensão em juízo, como freios ao poder reformador constitucional e,
ainda, como parâmetros no juízo de constitucionalidade por ação.
São princípios de interpretação especificamente constitucional o da
supremacia da constituição, o da unidade da constituição, o da interpretação
conforme a constituição, o da concordância prática, o da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, o da razoabilidade e o da
efetividade.
Considerando que a constituição se posiciona no mais alto patamar do
ordenamento jurídico, donde emana a validade de todas as demais normas do
sistema, e que são precedidas pela Lei Maior, a interpretação constitucional
há de ser feita partindo-se da norma constitucional para a norma infraconstitucional, e não o reverso, posto que há de sempre ser observada a supremacia
da constituição, sendo este o escólio do princípio constitucional mencionado.
A compreensão que vem do princípio da unidade da constituição é a
de que o intérprete da Norma Maior há de contemplar a constituição em sua
globalidade, sempre buscando aparar arestas e eliminar pontos de tensão entre
as diversas disposições. Há que observar a interligação das normas constitucionais, as quais não guardam entre si relação de subordinação, encontrando-se
todas no mesmo nível.
Por força do princípio da interpretação conforme a constituição buscase uma hermenêutica do texto legal que não se precipite por uma primeira e
literal leitura, ao mesmo tempo que se empreende esforço para se obter uma
interpretação que mais se coadune com a constituição. Trata-se, portanto, da
escolha de interpretação da norma legal que guarde harmonia com a Lei Maior,
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deixando-se de lado interpretações outras possíveis, mas que restariam distanciadas do espírito da constituição. Com tal forma de interpretação tenta-se
descortinar um sentido possível para a norma, não necessariamente o que óbvia
e trivialmente resulta da contemplação textual. Assim, não só se toma uma
postura de eleição da interpretação que mais se coaduna com a constituição,
como se procura afastar outras formas de interpretação que se chocariam com
o Texto Maior. Ipso facto, a interpretação conforme a constituição não pode
ser encarada como mero preceito hermenêutico, mas verdadeira forma de
controle da constitucionalidade, por força da qual se declara ilegítima certa
leitura de regra legal.
O princípio da concordância prática traz consigo dois escopos, a saber, o de preservar harmonicamente os direitos fundamentais, considerando a
existência de conflitos com outros bens igualmente valorados pela constituição,
bem como o desiderato de estabelecer limites entre os direitos, de tal sorte que
direitos e garantias coexistam e convivam em equilíbrio e harmonia.
Pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos
do poder público tem-se que, não sendo manifesta a inconstitucionalidade,
pairando dúvida ou plausibilidade de vir a ser tida como constitucional, ou
ainda existindo interpretação possível no meio de outras tantas que implique
na validade, a presunção se dá em favor da lei e conseqüentemente de sua
constitucionalidade.
O princípio da razoabilidade prega uma coexistência de racionalidade
e de proporcionalidade entre motivos, meios e fins, de tal sorte que a hermenêutica dê azo a que os meios alcancem os fins e que estes possam ter uma
conexão com os motivos. O que se vai investigar é se o meio utilizado é ou
não desproporcional em relação ao fim a que se almeja alcançar. Há, pois, que
serem pesadas e sopesadas vantagens e desvantagens dos meios em proporção
às vantagens do fim que se espera atingir.
Arrazoa o princípio da efetividade que é inviável a exegese de determinado dispositivo da constituição que não paire dúvida, de sorte a privá-lo
de aplicação, por injusto, inconveniente ou inoportuno. Ante a ambigüidade
deverá o hermeneuta adaptar o caso às necessidades práticas, nunca olvidando
que deve ser conferida à norma constitucional a mais alargada eficácia.
Viu-se no capítulo que finda ser a Constituição, na mais objetiva consideração, uma norma jurídica, diga-se, uma grande norma, não no sentido de
sua extensão material, mas, isto sim, no que se refere ao seu status de mais alta
norma na hierarquia das leis, à qual todas as demais componentes do ordenamento jurídico devem se curvar e se amoldar.
Sendo uma norma, passa, inexoravelmente, a ser influenciada e até
mesmo a contar em seu bojo princípios que vão indicar a mens legis da Carta
Política como um todo, ou de temas que são tratados em cada um de seus títulos
e capítulos.
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“A BOA-FÉ OBJETIVA X A ESTABILIDADE NO EMPREGO”
Rossana Talia Modesto Gomes Sampaio

Juíza do Trabalho Substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

1 INTRODUÇÃO
É freqüente nos depararmos, enquanto operadores do Direito, com
demandas que envolvam pleitos relacionados à estabilidade do trabalhador
em seu emprego, notadamente porque nosso ordenamento jurídico, como
forma de compensar a não internalização das normas e garantias elencadas na
Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, prevê espécies de
garantias de emprego fundadas tanto em razões de ordem coletiva como em
razões que envolvem a própria pessoa do trabalhador estável.
Não menos comum é vislumbrarmos pretensões jurisdicionais que,
mesmo fulcradas nas estabilidades, não visam à reintegração do trabalhador
ao seu emprego, mas sim a percepção de pecúnia substitutiva da remuneração
devida no período estabilitário.
Exatamente com vistas a essas demandas, nas quais se confrontam a
estabilidade do emprego com pretensões meramente pecuniárias, exsurge a
questão da aplicabilidade ao ramo juslaboralista da boa-fé objetiva.
Assim, visa este simplório trabalho analisar, à luz da doutrina e da
jurisprudência, a aplicabilidade e as conseqüências da boa-fé objetiva nas
pretensões arrimadas nas estabilidades do trabalhador em seu emprego.
2 DA TANGIBILIDADE DAS FONTES
Inicialmente a doutrina passou a falar em Diálogo de Fontes para se
referir à aproximação das fontes normativas e principiológicas entre os diplomas
legais que disciplinam diversos ramos do Direito.
Tal tema veio à baila notadamente com a edição do Código Civil de
2002, exsurgindo a primeira confrontação de fontes de tal codex com o Código
de Defesa do Consumidor, no sentido de se questionar se haveria ou não antinomias entre esses diplomas legais e se aplicar, se possível, a melhor forma
de compatibilização dos princípios e normas elencados em cada um deles.
Da análise mais detida de ambos os diplomas legais, exsurgiu a certeza
de que seria possível a compatibilidade pretendida, sobretudo porque ambos
disciplinam relações privadas, à luz de nortes erigidos à esfera constitucional,
tal qual a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, a função social da propriedade etc.
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O certo é que a partir do Diálogo das Fontes passou-se a buscar uma
conexão intersistemática existente entre o Código Civil de 2002, o Código de
Defesa do Consumidor e outros diplomas legais, de forma a dissipar suposta
antinomias existentes entre ramos distintos do Direito pela harmonização dos
regramentos, bem como otimizar a aplicabilidade dos princípios e regras de
um diploma a outro, com a idéia de que tais fontes teriam gênese sempre na
Constituição Federal.
Nesse diapasão, veio à tona a aproximação dos diplomas legais em
referência com as normas consolidadas, o que levou os doutrinadores pátrios a
falarem no “Triálogo das Fontes” como forma de revelação da compatibilidade
entre os três diplomas em tela, isto sob os seguintes aspectos:
a) Compatibilidade principiológica – as fontes em tela possuem uma mesma
matriz principiológica, qual seja, a Constituição Federal, bem como veiculam,
explícita ou implicitamente, idênticos princípios (Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, da Isonomia, da Solidariedade etc.);
b) Compatibilidade conceitual – a parte geral do Código Civil de 2002, ante
sua atualidade e em decorrência do fato de normatizar conceitos básicos
comuns a vários ramos do Direito, aplica-se em relação os demais diplomas
que tratam de Direito Privado;
c) Compatibilidade complementativa – os três diplomas epigrafados se complementam, já que o operador do direito poderá utilizar princípios, normas
e/ou instrumentos jurídicos de outros diplomas, sempre na busca da efetivação dos direitos e até com a intenção de aplicar no caso concreto a norma
insculpida no inciso LVXXX, do artigo 5.º da Constituição Federal.

E não há mais dúvidas da aplicabilidade de certos princípios, normas
e institutos do Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor
na esfera juslaboralista, tanto que é usual, hodiernamente, expressões do tipo
“função social da empresa”, decorrente da função social da propriedade, bem
como da aplicação ao ramo obreiro de regras consumeiristas relacionadas à ações
coletivas, com a definição dos direitos difusos, coletivos e metaindividuais.
Com vistas a tal doutrina, é possível concluir que a boa-fé objetiva, na
qualidade de instituto que foi disciplinado pelo Código Civil de 2002, possui
ampla aplicabilidade no ramo juslaboralista.
3 DA BOA-FÉ OBJETIVA
A expressão “boa-fé” tem origem no vocábulo latino fides, entendido
como honestidade, confiança, lealdade e sinceridade. O certo é que tal expressão
atua sempre como pauta de comportamento ditada pela moral social, possuindo
uma certa normatividade.
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Hodiernamente, a doutrina e jurisprudência majoritária dividem a
boa-fé sob dois aspectos: o subjetivo e o objetivo. A boa-fé subjetiva ou boafé psicológica refere-se a dados psicológicos, elementos internos, os quais
se exteriorizam através condutas de acordo com o que o indivíduo considera
correto. Já a boa-fé objetiva refere-se a elementos externos, referindo-se a
uma regra de conduta socialmente imposta, embora não convertida em lei
estrito senso.
Em outras palavras: a boa fé subjetiva se caracterizaria como um estado
psicológico, enquanto boa-fé objetiva consiste em um dever de agir, um modo
de ser pautado pela honradez, ligada a elementos externos, normas de conduta,
padrões de honestidade socialmente estabelecidos e reconhecidos.
Nessa senda, tem-se que a boa-fé objetiva prevista no artigo 421 do
CC traduz-se em uma regra de conduta, posto que corresponde a um dever de
agir de acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos,
possuindo, assim, manifesta importância dentro das relações jurídicas trabalhistas, seja em relação à formação, continuidade e termo destas, seja no que
tange a sua interpretação.
4 DA APLICABILIDADE DA BOA-FÉ OBJETIVA NO RAMO JUSTRABALHISTA
Com fulcro na já citada teoria do “Triálogo das Fontes” e diante do
fato de ter a Constituição Federal de 1988 consagrado valores fundamentais
sob a forma de princípios (explícitos ou implícitos), dentre os quais se inseriu
o princípio da boa-fé, conclui-se que a boa-fé objetiva deve necessariamente
ser observada no ramo juslaboralista, sob pena de “abuso de direito”, figura
prevista no artigo 187, do Código Civil, cujo teor é o seguinte:
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos
bons-costumes”.

Da norma civil supra transcrita, extrai-se, a conclusão de que são
requisitos do abuso de direito: a existência de um direito protegido pelo ordenamento jurídico; o exercício desse direito além dos limites de sua função
social, da boa-fé e dos bons costumes; a necessidade de que essa extrapolação
de limites seja manifesta.
Presentes os elementos em referência, em qualquer espécie de relação
jurídica configurar-se-á o abuso de direito, inclusive em relações de trabalho.
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Esclareça-se, ainda, que em razão do abuso de direito tratar-se de matéria de ordem pública, o mesmo poderá ser suscitado como matéria de defesa
pela parte interessada, pelo Ministério Público ou mesmo conhecido ex officio,
a qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Quanto às conseqüências, tem-se que o ato abusivo comporta sanções
diretas e/ou indiretas. Dessa forma, quando o ato abusivo é reconhecido judicialmente pode gerar o dever de indenizar, a nulidade do ato, ou o proferimento
de decisão impeditiva das conseqüências e dos efeitos que o sujeito do ato
abusivo visava obter.
5 DAS ESTABILIDADES
O Direito do Trabalho, dentre outros princípios, é norteado pelo princípio da continuidade da relação de emprego, o que torna possível a existência
de institutos tais como a estabilidade e a garantia de emprego.
Muito embora parte da doutrina não faça distinção entre as duas figuras
em referência, para a parcela doutrinária que entende existir tal diferença temse que estabilidade é a vantagem jurídica de caráter permanente deferida ao
empregado em virtude de circunstância de caráter geral, de modo a assegurar
a continuidade da relação empregatícia, independentemente da vontade do empregador, enquanto garantia de emprego ou estabilidade provisória consiste
em uma garantia de caráter transitório, fulcrada em circunstância contratual
ou pessoal de caráter especial, de modo assegurar a manutenção do vínculo de
emprego por um lapso temporal definido.
Livre de distensões teóricas, o certo é que ambas as figuras limitam o
poder potestativo de dispensa do empregador.
As formas de estabilidade no emprego, independentemente da distinção
supra, são as seguintes:
a) Estabilidade decenal - instituto regulado pela Consolidação das Leis do
Trabalho, através do qual o trabalhador que alcançasse dez anos e um dia de
tempo de serviço para um mesmo empregador, não poderia ser dispensado
“senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovada” (art. 492). Tal modalidade de estabilidade ficou restrita
aos empregados que, não sendo optantes do FGTS, conquistaram esse direito
antes da vigência da CF/1988.
b) Estabilidade criada pelo Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias - abrangeu os servidores públicos civis da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta,
autárquica e das fundações públicas em exercício, na data da promulgação
da CF/1988, há pelo menos cinco anos continuados, que não tenham sido
admitidos por concurso público.
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c) Estabilidade disciplinada pelo Artigo 41 da CF/1988 - segundo a jurisprudência majoritária tal espécie de estabilidade abrange apenas os empregados de entidades estatais que sejam integrantes da administração direta,
autárquica e fundacional, excluindo da proteção respectiva empregados de
empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades controladas pelo Estado, ainda que a admissão de tais trabalhador tenha sido
efetivada mediante concurso público, na forma do que dispõe a Súmula 390,
inciso II, do Tribunal Superior do Trabalho.
d) Estabilidade advinda de ato empresarial, acordo bilateral ou Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho -de início reputa-se válida qualquer
espécie de estabilidade concedida pela manifestação volitiva unilateral do
empregador, explicitada por acordo bilateral entre as partes ou instituída em
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, eis que o Direito do Trabalho
admite estipulações mais favoráveis ao empregado, consoante norma jurídica
insculpida no artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
e) Dirigente sindical - consoante normas do artigo 8.º, inciso VIII, da CF/1988
e do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, é vedada a dispensa
do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura ao cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano
após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
f) Gestante - a empregada gestante tem assegurada, pelo inciso II do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, uma licença de 120 dias, sem
prejuízo de sua remuneração.
g) Membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) - dispõe
o artigo 10, inciso II, alínea “a”, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias que, até que seja promulgada a lei complementar a que se refere
o art. 7º, inciso I, da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem
justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas
de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano
após o final de seu mandato.
h) Empregado acidentado - a Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 118, estabelece que: “o segurado, que sofreu acidente de trabalho, tem garantida, pelo
prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na
empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente
de percepção de auxílio-acidente”.
i) Trabalhador reabilitado pelo INSS - segundo o disposto no artigo 93, § 1.º,
da Lei n.º 8.213/1991, a dispensa imotivada do trabalhador reabilitado ou
de deficiente habilitado, ao final do contrato a termo de mais de 90 dias ou
em contrato de duração indeterminada, só poderá ocorrer após a contratação
de substituto de condição semelhante.
j) Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas - modalidade de
garantia de emprego instituída pela Lei n.º 5.764/1971, em seu artigo 55.
k) Representante no Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - aos membros do Conselho Curador do FGTS, representantes
dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no
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emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical (artigo 3.º, § 9.º, da Lei
n.º 8.036/1990).
l) Representante no Conselho Nacional de Previdência Social - a teor do
artigo 3.º, § 7.º, da Lei n.º 8.213/1991, aos membros do CNPS, enquanto
representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término
do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo
de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.
m) Membro de Comissão de Conciliação Prévia - segundo a dicção do artigo
625-B, da CLT, é vedada a dispensa dos representantes dos empregados
membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um
ano após o final do mandato, salvo se cometeram falta grave, nos termos
da lei.
n) Estabilidade provisória e leis eleitorais - leis eleitorais têm instituído
normas que impedem a dispensa de servidores públicos, como também
sua contratação ou transferência, e a supressão de vantagens, em período
próximo à realização de pleitos eletivos, com fundamento no princípio da
moralidade.
o) Estabilidade provisória - com fulcro em Precedentes Normativos do Tribunal Superior do Trabalho é assegurada estabilidade provisória a empregado
transferido, alistando, empregado às vésperas da aposentadoria.

6 DA TUTELA JURISDICIONAL PARA O EMPREGADO ESTÁVEL
DISPENSADO INJUSTIFICADAMENTE
A efetivação da dispensa sem justa causa pelo empregador, mesmo diante da limitação de seu poder potestativo de dispensa, em virtude de existência
de estabilidade do obreiro, compromete a validade do ato empresarial, eis que
é nulo tal ato, exsurgindo, assim, a necessidade de reintegração do trabalhador
ao emprego.
Entretanto, existem situações em que a reintegração não prevalece, tais
como: quando tal remédio é desaconselhável, em virtude de incompatibilidade
existente entre as partes; quando o período de estabilidade provisória já estiver
exaurido à data da sentença; a extinção do estabelecimento ou da empresa.
Assim, em não sendo possível a reintegração do trabalhador, compete
ao julgador proceder à conversão da obrigação de fazer respectiva em obrigação
de pagar a indenização correspondente ao período estabilitário.
Todavia, lembre-se que as figuras da estabilidade e da garantia no
emprego possuem arrimo no princípio da continuidade da relação de emprego,
de forma que não se configurando as hipóteses excetivas supra indicadas, não
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poderá o titular do direito à estabilidade provisória no emprego, socorrer-se da
tutela jurisdicional do Estado para postular apenas a indenização estabilitária,
sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva.
Tal conduta é ainda mais censurável quando o empregado estável,
deliberadamente, deixa escoar o período estabilitário, para só então ajuizar
ação para tentar remediar a sua dispensa ilegal, com o patente intuito de apenas
perceber as vantagens pecuniárias respectivas e não de retornar ao emprego.
Frise-se, não se pode tolerar que o obreiro deixe escoar propositalmente
o período estabilitário para se beneficiar da percepção de verba indenizatória
ao invés de voltar ao labor, eis que o que se pretendeu com esse dispositivo
legal foi dar aplicação ao princípio da continuidade da relação empregatícia,
garantindo a manutenção do emprego do empregado estável.
É que, como já dito, as normas que tratam das estabilidades possuem
como escopo proteger o emprego contra a resilição unilateral do contrato de
trabalho pelo empregador.
Nesse diapasão, o fim perseguido por tais normas jurídicas concerne
à reintegração do trabalhador estável no emprego, sendo esta convertida em
indenização apenas nas situações excepcionais já mencionadas.
Como se vê, não se pode tolerar que o trabalhador aguarde o fim de
seu período estabilitário para só então proceder ao ajuizamento da Reclamação
Trabalhista, eis que patente a sua intenção de obter as vantagens indenizatórias decorrentes da impossibilidade de reintegração, em flagrante violação ao
princípio da boa-fé objetiva, incorrendo em evidente abuso de direito.
Nesse sentido, já decidiu a festejada magistrada mineira Alice Monteiro de Barros:
“Se a empregada deixa transcorrer, injustificadamente,
todo o período relativo à estabilidade provisória e
ingressa em juízo só posteriormente, inviabilizando a
reintegração, não há como assegurar-lhe as vantagens
pecuniárias correspondentes. A rigor, o que a empregada
pretende, agindo dessa forma, não é o emprego, mas
as vantagens pecuniárias advindas da estabilidade
provisória. Comportamento dessa natureza implica
exercício abusivo do direito de ação, porque desviado de
sua finalidade” (TRT-RO-14123/97 - 2ª T. - Rel. Juíza
Alice Monteiro de Barros - Publ. MG. 17-04-98).

Desta forma, o ajuizamento tardio de ação judicial autoriza a dúvida
sobre a boa-fé do trabalhador estável que, em vez de viabilizar a efetivação
concreta de sua garantia de emprego, estaria almejando, na verdade, apenas o
recebimento dos salários sem a contraprestação dos serviços.
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A jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho vem
firmando-se no sentido de que se configura “abuso de direito de ação” quando
há delonga injustificada por parte da empregada no ajuizamento da ação, caso
ocorra a sua demissão em estado gravídico.
Transcreve-se, a propósito, decisão proferida nos autos do RR
590292:
“ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GESTANTE –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS ESGOTADO
O PERÍODO ESTABILITÁRIO – Ajuizamento da
reclamatória trabalhista após quinze meses da extinção do
contrato de trabalho, portanto, após o término do período
da garantia insculpida no art. 10, II, “b”, do ADCT. O fato
de ter a empregada deixado para postular o direito a que
fazia jus apenas depois de findo o período estabilitário,
esvaziou o objetivo social de norma constitucional que
é o de garantir à gestante estabilidade do emprego,
assim como o exercício das prerrogativas inerentes à
maternidade. Se a empregada realmente pretendesse
retornar ao emprego e necessitasse para sua mantença e
de seu filho, não prorrogaria o exercício de seu direito
quando este não mais se justificava. Ultrapassado o
período de estabilidade provisória, o pedido não pode ser
de reintegração, e portanto, a resolução da obrigação em
perdas e danos, também, não procede diante da inércia
da detentora do direito, que na verdade, demonstrou a
intenção de beneficiar-se de salário por período não
trabalhado. Recurso de Revista não conhecido” (TST –
RR 590292 – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Reis de
Paula – DJU 16-05-2003)”.

Arrematando de vez a questão, colacionam-se ementas que traduzem
a posição majoritária de nossos pretórios:
“ESTABILIDADE DA GESTANTE. AJUIZAMENTO
DE RECLAMAÇÃO APÓS ENCERRADO O PERÍODO
ESTABILITÁRIO. O art. 10, inciso II, alínea “b”, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias veda
a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada
gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto, alçando o patamar de norma constitucional
a proteção à maternidade. A garantia constitucional visa
a preservação do emprego, protegendo o interesse direto
do nascituro, que não sofrerá com a falta de emprego
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da mãe. In casu, ajuizada a reclamação oito meses após
exaurido o prazo de estabilidade provisória, obstaculou
a reclamante ao empregador a possibilidade de oferecer
o emprego de volta à reclamante, usufruindo do seu
trabalho no período. Diante da inércia da obreira cessa
a obrigação patronal” (TRT 6.ª Região, PROC. Nº. TRT.
RO 00244–2005–102–06–00–3, TERCEIRA TURMA,
Juíza Relatora VIRGÍNIA MALTA CANAVARRO).
“ESTABILIDADE OU GARANTIA DE EMPREGO –
REINTEGRAÇÃO – PRAZO PARA SE PROPOR AÇÃO
VISANDO REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO OU
INDENIZAÇÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE
GESTANTE – O prazo prescricional de 02 (dois) anos
previsto no art. 7º, inciso XXIX, alínea “b” da Constituição
Federal, é para o ajuizamento de ação quanto a créditos
resultantes das relações de trabalho e não para qualquer
direito do empregado. A Constituição Federal, no art. 10,
inciso II, alínea “b”, assegura estabilidade no emprego
à empregada gestante e não o pagamento de salários
sem a contraprestação de serviços. O ajuizamento de
reclamação posterior ao período de estabilidade fere
o direito do empregador de se beneficiar dos serviços
da empregada. Expirado o prazo da estabilidade, sem
embargo da gestante, cessa a obrigação do empregador”
(TRT 2ª R. – RO 20000471539 – (20010785226) – 4ª T. –
Rel. Juiz Paulo Augusto Camara – DOESP 08.01.2002)”
“ESTABILIDADE DE GESTANTE – INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA – ABUSO DE DIREITO – O ART.
10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ADCT, VEDA
A DISPENSA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA
CAUSA DA EMPREGADA GESTANTE, DESDE A
CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ ATÉ CINCO MESES
APÓS O PARTO - A ESTABILIDADE DA GESTANTE
É UMA GARANTIA PROVISÓRIA, VISTO QUE,
SOMENTE POSSUI VALIDADE DURANTE O LAPSO
TEMPORAL EM QUE O OBJETO DO DIREITO
PODE SER ALCANÇADO, LOGO, NA HIPÓTESE
DE DISPENSA DA EMPREGADA GESTANTE, O
DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO TRABALHO, OU
SUCESSIVAMENTE, À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
(EM SENDO DESACONSELHÁVEL SEU RETORNO
A ATIVIDADE LABORAL), DEVE SER EXERCIDO
DENTRO DO PRAZO ESTABILITÁRIO PREVISTO
NO ART. 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DA ADCT –
No caso sub judice, a reclamante requereu somente
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indenização pecuniária, relativa aos salários e demais
consectários legais do período estabilitário, onze meses
após o exaurimento do próprio período de estabilidade.
A estabilidade no emprego garantida às gestantes visa
proteger a relação empregatícia, de onde se infere que, a
reclamante, ao omitir-se, sem nenhum motivo justificável,
durante o interregno de tempo em que seria possível
sua reintegração ao trabalho, postulando seu direito a
posteriori, com o único objetivo de receber indenização
pecuniária do período não trabalhado, constitui evidente
hipótese de abuso de direito. Evidenciado o desinteresse
da reclamante na manutenção de seu emprego, portanto,
injustificada a sua reintegração ao mesmo, bem como,
também injustificada a indenização pecuniária pleiteada.
Recurso a que se nega provimento” (TRT 9ª R. – Proc.
02517-2002-024-09-00-4 – (03066-2004) – Rel. Juiz
Ubirajara Carlos Mendes – J. 06-02-2004).

7 CONCLUSÃO
Restando patente o abuso de direito praticado por empregado estável
dispensado imotivadamente, com o fim de obter o recebimento de remuneração
sem a contraprestação dos serviços, cabe ao aplicador de direito sancionar o ato
abusivo, vedando tal pretensão, eis que contrária a boa-fé objetiva e ao próprio
princípio juslaboralista que arrima as estabilidades, qual seja, o princípio da
continuidade da relação de emprego.
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“A IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ NO PROCESSO DO TRABALHO”
Suyane Belchior Paraíba de Aragão
Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Christus
Juíza do Trabalho Substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
Sinopse: Os Princípios Mais Relevantes do Processo do Trabalho. A Posição do Juiz Diante da
Sentença. A Importância do Princípio da Identidade Física do Juiz no Processo do Trabalho. A
Extinção dos Juízes Classistas e a EC 24/99. A Aplicação do Artigo 132 do CPC ao Processo do
Trabalho. A Justiça nas Decisões Judiciais Definitivas.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem o escopo de explanar acerca da importância do
princípio da identidade física do juiz no processo do trabalho, como forma de
proferir decisões mais justas em decorrência do contato físico do magistrado
com as partes e testemunhas na realização completa de uma audiência de instrução probatória.
Nesse trabalho serão expostos os seguintes pontos:
a) os princípios fundamentais ao processo trabalhista;
b) a posição do magistrado diante da sentença;
c) a necessária e importante aplicação do princípio da identidade física do juiz
no processo do trabalho.

Por fim, foi externada a conclusão do presente estudo, a fim de que
seja analisada e apreciada dentre os operadores e aplicadores do direito.
2 OS PRINCÍPIOS MAIS RELEVANTES APLICADOS NO ATO DA
DECISÃO DO JUIZ NO ÂMBITO DO PROCESSO DO TRABALHO
Inicialmente, é importante aclarar que existem vários princípios do
direito processual trabalhista, dentre os quais existem os de maior importância
para a proferição da sentença, quais sejam: Princípio da Oralidade; Princípio da
Concentração; Princípio da Imediação; e Princípio da Identidade Física do Juiz.
O Princípio da Oralidade diz respeito a uma manifestação de pensamento não realizada de forma escrita, mas de modo verbal, cujas declarações
são reduzidas a termo, na técnica processual. O questionamento oral em sede
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de audiência é de grande importância, tendo em vista que influi na concentração
da instrução e do julgamento em menor número possível de atos processuais.
É importante ressaltar que do Princípio da Oralidade decorrem os
princípios da concentração, imediação e identidade física do juiz, tendo em
vista que todos se encontram interligados e imprescindíveis para a proferição
de uma decisão justa por parte do Juiz.
O Princípio da Concentração consiste na realização de um número reduzido de audiências próximas, nas quais são efetivados a produção probatória
e o julgamento da lide, esse último se necessário.
O Princípio da Imediação diz respeito ao contato direto do magistrado
com as partes e as provas, para fins de colher, sem intermediários, todo o material necessário e suficiente para o julgamento do feito.
O Princípio da Identidade Física do Juiz, um dos pontos mais relevantes
do Princípio da Imediação, implica na direção do processo pelo magistrado do
começo ao fim.
O Princípio da Identidade Física do Juiz é considerado, no entendimento
da subscritora desse artigo, o mais importante e necessário para o julgamento
da lide, uma vez que, aplicado ao processo do trabalho, evita interpretações
contrárias acerca da prova colhida nos autos e a injustiça nas decisões.
2 A POSIÇÃO DO MAGISTRADO DIANTE DA SENTENÇA
O magistrado, ao proferir uma sentença, baseia-se no que se encontra
no interior do processo judicial, ou seja, em todas as provas colhidas, seja documental seja oral, a fim de solucionar o conflito de interesses posto sob análise.
A parte demandante, quando propõe a ação, visa obter a satisfação do
direito que postula e que supostamente foi violado pela outra parte constante
do pólo passivo da referida ação.
O papel do magistrado no processo é analisar as alegações, colher as
provas, de forma completa e insuscetível de dúvidas, e proferir a decisão, a fim
de solucionar a lide e conferir o direito a uma das partes.
É importante ressaltar que a sentença não é um mero instrumento escrito
que se profere e finaliza o processo dando ganho de causa a uma das partes. A
sentença é um ato de grande importância e definidor do conflito de interesses
existente nos autos, a qual deve ser realizada da forma mais fundamentada,
clara e justa possível, haja vista que está em jogo o patrimônio não somente
financeiro, mas também moral das partes, principalmente daquele que se encontra em posição de desvantagem.
Portanto, no momento do julgamento, o juiz deve levar em conta a
realidade fática verificada em audiência, as provas colhidas, o comportamento
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das partes e das testemunhas, as alegações, o direito, a lei, o fim social, enfim
deve-se utilizar da persuasão racional.
3 A NECESSÁRIA E IMPORTANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NO PROCESSO DO TRABALHO
Inicialmente, urge destacar que o princípio da identidade física do juiz
foi instituído pelo antigo CPC de 1939, posteriormente revogado pelo atual CPC
de 1974. O Diploma Processual Civil de 1939 estabelecia que as impressões do
juiz devem ser pessoais, diretas, não oriundas de outro magistrado, de modo a
proporcionar a atividade jurisdicional mais espontânea, em virtude do contato
direto e pessoal com as partes e testemunhas, ao invés do conhecimento da
prova somente no que está restrito aos autos. Com a vigência do CPC de 1974,
tal princípio foi abrandado, conforme prevê o art. 132 desta norma atual.
Impende aclarar que a Emenda Constitucional nº 24, de 09 de dezembro
de 1999, extinguiu a figura dos juízes classistas. Em razão da referida extinção,
resolveu-se dar prosseguimento até a conclusão do mandato dos juízes classistas
atuais, uma vez que o prazo anterior previsto pela Carta Política em vigor era
de 03 anos, permitida uma recondução.
A redação antiga do art. 116 da CF/88 era A junta de conciliação e
julgamento será composta de um juiz do trabalho, que a presidirá, e dois juízes
classistas temporários, representantes dos empregados e dos empregadores.
Já a redação atual do dispositivo legal supramencionado é Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.
Surgem vários questionamentos no sentido de que, na prática trabalhista, existem ações trabalhistas que são dirigidas e instruídas por vários juízes
distintos, ou seja, um para cada audiência e outro para a prolação da sentença,
o que provoca o impedimento da real apreciação do feito, em razão da ausência
de contato pessoal e direto com as partes e testemunhas.
Conforme foi ressaltado anteriormente, restou verificada a extinção da
figura dos juízes classistas, bem como o término dos seus mandatos, podendo
ser aplicado imediatamente ao processo do trabalho o Princípio da Identidade
Física do Magistrado, já que não haveria mais a incompatibilidade prevista no
art. 8° da CLT.
Constata-se, atualmente, a presença apenas da figura do juiz singular,
podendo ser plenamente aplicado ao processo do trabalho o Princípio da Identidade Física do Juiz, o qual é uma fonte de direito validamente aplicada no
direito comum e que pode ser incondicionalmente aceita na Justiça Laboral.
No entanto, sem qualquer razão, a prática trabalhista não aplica o Princípio da Identidade Física do Juiz ao Processo do Trabalho, o que transparece
indignação.
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No âmbito da justiça comum, é pacífica, além de haver previsão legal,
a aplicação do princípio da identidade física do magistrado, exceto em determinadas situações.
De acordo com o art. 132 do Diploma Processual Civil o juiz, seja
titular seja substituto, que concluir a audiência deverá julgar o feito, exceto se
estiver licenciado, promovido, convocado, aposentado, ou afastado por qualquer
razão, situações em que os autos serão remetidos ao seu sucessor. O parágrafo
único do referido dispositivo legal estabelece que, em qualquer hipótese, o
magistrado que irá prolatar a sentença, se achar necessário, poderá repetir as
provas que já foram produzidas.
O entendimento doutrinário majoritário é no sentido de que, violada a
regra do art. 132 do CPC, gera a nulidade da sentença, não somente no caso do
juiz vinculado não prolatar a sentença como também na hipótese do magistrado
não vinculado ou o já desvinculado proferir a decisão definitiva.
É sabido que é na Justiça do Trabalho que transparece o forte aspecto da oralidade e onde se demonstra imperioso e imprescindível o contato
com as partes e testemunhas e com a realidade contratual. Desprezando-se
esse contato direto com as partes e testemunhais com o fim de conhecer a
verdadeira realidade fática, restaria sem eficácia e somente visível na teoria
outro princípio do grande importância ao processo do trabalho o qual é o da
Primazia da Realidade dos Fatos.
Face à inobservância do Princípio da identidade Física do Juiz no
Processo do Trabalho, existem diversas situações provocadas pela ausência de aplicação do referido princípio, como no caso em que a instrução
probatória foi completamente finalizada por um determinado juiz, tendo
apenas sido aberto prazo para a juntada de algum documento, aguardo de
retorno de carta precatória ou juntada de memoriais e, findada a diligência
determinada, outro magistrado que, não colheu a prova oral, seja obrigado
a prolatar a sentença, face à recusa do juiz instrutor, em virtude de que a
instrução não havia sido concluída.
O fato acima mencionado deixa transparecer que o caput do art. 132
do CPC estabelece que a conclusão da audiência ocorrerá apenas posterior a
juntada de documentos ou dos memoriais escritos ou ao retorno da precatória,
como se tais hipóteses fossem imprescindíveis para o julgamento do feito. No
entanto, tais diligências são apenas meros atos ordinatórios, ressaltando-se que,
no caso das cartas precatórias inquiritórias, está vinculado o juiz deprecante
iniciou a instrução, ou seja, que realizou os depoimentos pessoais e parte dos
depoimentos testemunhais, mesmo tendo restado a outra parte dos depoimentos
testemunhais para o juiz deprecado.
Há também a hipótese do juiz instrutor e do juiz julgador, ou seja, o
primeiro realiza a instrução probatória completa do feito, e o segundo apenas
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prolata a sentença, o que provoca preocupação nos advogados que buscam a
justiça e a efetividade na solução dos conflitos.
Existem tribunais trabalhistas que já regulamentaram um procedimento
uniforme a ser seguido pelos magistrados, sejam titulares sejam substitutos,
como é o caso do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mediante Provimento CR nº 213/2001, capítulo III, o qual reza:
Art. 6º. Cabe ao juiz que encerrar a instrução prolatar
a sentença, mesmo quando adiada a audiência para
a apresentação de razoes finais e/ou formalização da
segunda proposta de conciliação.
§ 1º Reaberta a instrução para diligências relevantes
ou indispensáveis à formação do convencimento, fica
vinculado o magistrado que a reabriu.
§ 2º Devolvidos os autos ao primeiro grau para novo
julgamento do processo ou ampliação do julgado, por
força de anulação ou reforma da sentença em grau superior,
fica vinculado ao feito o magistrado que a tiver proferido,
ressalvados os casos de promoção e remoção (...).

Apesar da subscritora do presente artigo não concordar com a primeira
parte do Provimento N° 01/2005, art. 92, seção III, editado pelo TRT da 16ª.
Região, haja vista entender que o magistrado deve ter contato pessoal e direto
com as partes e testemunhas, convém transcrever o referido provimento, sendo
de grande importância a sua parte final, o qual dispõe:
Art. 92 As sentenças serão proferidas pelo juiz que
realizar a audiência na qual foi recebida a defesa, não
sendo considerada a que for designada apenas para a
apresentação de razões finais ou derradeira proposta
conciliatória.

Portanto, a vinculação deve permanece para o juiz que concluiu a audiência, com a realização dos depoimentos pessoais e oitiva das testemunhas,
ou seja, com a coleta da prova oral. A orientação jurisprudencial nesse sentido
decorria desde o antigo Tribunal Federal de Recursos - TRF, consubstanciada
nas Súmulas 217 e 262, as quais rezavam:
Súmula 217 - No âmbito da Justiça Federal, aplica-se
aos feitos trabalhistas o princípio da identidade física do
juiz.
Súmula 262 - Não se vincula ao processo o juiz que não
colheu prova em audiência.
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Urge aclarar que, como no Processo do Trabalho se adota o Princípio
da Oralidade e o Princípio da Concentração, com a finalidade de propiciar a
rapidez e economia na pacificação do conflito, não seria o procedimento mais
correto que um juiz instruísse e outro julgasse, visto que tal fato tornaria impossível a averiguação das impressões tidas unicamente pelo magistrado que
presidiu a audiência, não podendo obter as referidas impressões apenas por
palavras escritas.
O magistrado que realiza a instrução probatória se encontra em contato direto com as partes e testemunhas e, a partir daí, formará a sua convicção
conforme uma versão ou outra dos fatos, sendo de extrema importância os
Princípios da Imediatidade, da Concentração e da Identidade Física do Juiz, esse
último porque o magistrado tomou conhecimento, em audiência de instrução,
da verdadeira realidade fática, tornando-se mais difícil esse conhecimento se
não tivesse colhidos as provas orais e apenas proferisse a sentença com base
no que se encontra escrito que pode ser interpretado de maneira distinta da do
magistrado que colheu as provas.
É de grande importância e isso deve ser levado em conta pelos juízes
trabalhistas que o processo deve ser julgado por aquele magistrado que teve
contato pessoal com as partes e testemunhas, haja vista que conheceu as características que caminham para a busca da verdade real, tirando as impressões
decorrentes da fisionomia expressada pela partes e testemunhas, além da forma
de falar, o tom de voz, a segurança nas alegações, as emoções, o nervosismo,
a ignorância, inocência e má-fé.
Por fim, há de ressaltar que entregar a um magistrado um processo
plenamente instruído por outro juiz é descartar os Princípios da Oralidade, haja
vista que processo seria oral para o juiz que instruiu, e escrito para o juiz que
o sentenciou; e da identidade Física do Juiz, em virtude de que o julgamento
do feito se deu por um magistrado que não encerrou a verdadeira instrução
probatória, ou seja, não finalizou a oitiva das partes e das testemunhas. Se o
julgamento ocorre dessa forma impossibilita o desencadeamento do raciocínio
pelo magistrado que o realiza.
5 CONCLUSÃO
Deve-se atentar que a EC 24/99 extinguiu os juízes classistas e, por
conseguinte, a nomenclatura de Juntas de Conciliação e Julgamento passando
para a denominação de Vara do Trabalho, em virtude de haver um juiz singular
e, não mais órgão coletivo.
Em razão da extinção dos juízes classistas não há mais justificativa
de permanecer a inaplicabilidade ao processo do trabalho do Princípio da
50

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

Identidade Física do Juiz, como vem sendo aplicado pela Justiça Comum em
observância ao art. 132 e parágrafo único do CPC, o qual pode ser perfeitamente
aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho.
O art. 132 do CPC é bem claro no sentido de que o juiz que se vincula
ao processo para julgá-lo é aquele que realizou a colheita da prova oral, independentemente que, para o julgamento, deva-se aguardar a juntada de documentos,
memoriais, o retorno de precatória, os quais não puderam ser juntados aos autos
em audiência, sendo considerados atos meramente ordinatórios, nos termos do
art. 162, parágrafo 4°, do CPC.
O magistrado que apenas encerra a instrução processual, sem ter participado efetivamente deste ato, sem ter tido contato direito com as partes e
testemunhas, ou seja, sem ter colhido as provas orais, não se encontra vinculado
ao processo, mas sim o juiz que instruiu o feito, por força do pressuposto lógico
do princípio da identidade física, o qual se encontra como o principal fator da
imediação.
Resta superada, sem quaisquer dúvidas, a tese de que a não vinculação
do juiz que instruiu o processo é necessária para a efetivação do princípio da
celeridade, já que houve a extinção do órgão colegiado com a EC 24/99.
A não aplicação do princípio da identidade física tem gerado insatisfações por parte dos advogados e das próprias partes, tendo em vista que, na
prática trabalhista, pode ocorrer do juiz conhecedor dos fatos não proferir a
sentença, mas apenas outro magistrado que não realizou a colheita de provas
orais, o qual, somente com a apreciação daquilo que se encontra restrito aos
autos, pode ter interpretação distinta daquele magistrado que teve contato
pessoal e direto com as partes e testemunhas, podendo até proferir sentença de
forma menos justa.
Se permanecer a inaplicabilidade do Princípio da Identidade Física do
Juiz, continuará havendo a figura do magistrado instrutor, do julgador e do despachador de encerramento de instruções, o que deve ser o mais rápido possível
modificado, tendo em vista que as sentenças judiciais devem ser proferidas com
o intuito de trazer a justiça e o fim social.
Acredita-se, esperançosamente, que os tribunais, em suas jurisprudências, comecem a aplicar o Princípio da Identidade Física do Juiz, tornando eficaz
a adoção de um procedimento trabalhista uniforme, com o propósito de tornar
mais justa, célere e imparcial a sentença, a fim de atender aos fins sociais.
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“SÚMULA 363 DO TST: Uma Ponderação de Interesses”
Laura Campos

Juíza do Trabalho Substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

1 INTRODUÇÃO
O princípio da proporcionalidade acompanha a história de defesa dos
direitos humanos e tem seu germe na passagem do Estado de Polícia para o
Estado de Direito, no sentido de conter o poder de coação do monarca, que
dantes era ilimitado, tanto em relação aos fins quanto aos meios que poderia
empregar para atingir os seus objetivos. A passagem para o Estado de Direito
tem justamente o propósito de dar garantia à liberdade individual em face dos
interesses dos governantes.
A primeira semente do direito da proporcionalidade pode ser vista nas
digressões históricas que fazem parte do movimento intelectual, com destaque
no florescimento do direito natural. Por este garantiu-se que existe uma ordem de
valores imanentes à personalidade humana que garante uma esfera da liberdade
ao homem que não pode ser atingida, ordem estas que devem ser respeitadas
inclusive pelo monarca.
Na evolução do princípio da legalidade no Direito Administrativo
também houve a promoção do direito da proporcionalidade. A submissão dos
atos administrativos a um controle jurisdicional requereu a criação de instrumentos hábeis a impedir que os órgãos do Poder Executivo se desviassem da
atuação esculpida na lei, ou, mesmo que observassem as tendências legais, não
poderiam atuar de forma excessivamente gravosa aos direitos dos cidadãos.
Assim, as progressões históricas a respeito do tema (proporcionalidade) tornaram o excesso de poder reconhecidamente como manifestação de
inconstitucionalidade que passou a merecer censura judicial.
O excesso de poder, respaldado em um exame da proporcionalidade
dos atos, passou a ser perscrutado tanto na análise da conformação legislativa
quando da edição das leis, quanto nos meios adotados pelos intérpretes do
direito para a resolução de conflitos de interesses.
Reconhece-se ao legislador o poder de conformação, qual seja o dever
de legislar dentro dos limites estabelecidos na Constituição. Todavia, este poder
conformador não pode ser desbragado, ao contrário, deve ser proporcional no
sentido de se impedir o excesso, que se revela mediante contraditoriedade,
incongruência e irrazoabilidade.
A aferição da proporcionalidade também se faz latente quando se estiver a falar de uma exigência de ponderação de interesses em conflito. Requer
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do legislador uma tarefa de concordância prática entre os direitos em jogo, de
maneira a impedir o sacrifício de um em relação ao outro. Nesse procedimento o
princípio da proporcionalidade se mostra como um vetor técnico, por meio dele
verifica-se se os fatores de restrições tomados em consideração são adequados
e necessários à realização dos direitos concorrentes.
É com base na análise do conflito entre interesse constitucionalmente
garantido à luz do princípio da proporcionalidade que o presente trabalho se
assenta.
O que se pretende mostrar é o fato de que a Súmula 363 do TST, sem
embargo de reverenciar conflito de interesses (princípio da igualdade em relação ao acesso ao cargo público mediante concurso X princípio da valorização
do trabalho humano), está consentânea com o princípio da proporcionalidade,
logo a sua interpretação é autenticamente constitucional, pois foi realizada
com base em uma leitura de regras de hermenêutica constitucional dentre elas
o princípio da concordância prática.
2 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
São várias as variações terminológicas dispensadas ao princípio da
proporcionalidade. Os americanos chamam de razoabilidade, no sentido de
que seria tudo quanto seja conforme a razão.
Já os alemães fazem uso do termo proporcionalidade ou proibição do
excesso.
O Supremo Tribunal Federal, mesmo aludindo a expressão proporcionalidade em seus julgados, por diversas vezes faz referencia à razoabilidade,
deixando, portanto, assente a possibilidade de utilização de ambas as expressões.
Para efeito da consecução do presente estudo, adotar-se-á a nomenclatura de princípio da proporcionalidade por ser a expressão mais corriqueira
nos diversos sistemas europeus.
Feitas as considerações acima, oportuno se mostra compreender a substância global deste princípio que condiciona o exercício da função legiferante
e do intérprete do direito, de modo a coibir os abusos e fraudes à Constituição
por meio de lei ou medidas restritivas.
Segundo a doutrina alemã, a concepção estrutural do princípio da
proporcionalidade é formada por três elementos (entendidos, também, como
subprincípios), quais sejam, adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito, os quais, reunidos, dão-lhe substrato para alcançar a funcionalidade pretendida.
Para corroborar a estrutura acima descrita, oportuna se mostra a lição
do ilustre autor Canotilho:
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“(...) que qualquer limitação, feita por lei ou com base na
lei, deve ser adequada (apropriada), necessária (exigível)
e proporcional (com justa medida). (...)” 1.

2.1 Princípio da Adequação ou da Idoneidade
Com base nesse subprincípio, deve o operador do direito lançar mão
de um juízo de adequação da medida adotada em relação ao fim que se pretende alcançar, ou seja, aferir se o meio escolhido contribuiu para a obtenção do
resultado pretendido.
Canotilho vaticina que:
“a exigência de adequação aponta para a necessidade de
a medida restritiva ser apropriada para a prossecução dos
fins invocados pela lei (conformidade com os fins)” 2

Esse juízo de ponderação deve ser avaliado com base em uma situação
concreta, pois só assim será perceptível os contornos reais que seu alcance se
propõe. Isto porque é possível que a lei ou medida tomada em abstrato contemple
no momento de sua edição uma relação meio-fim adequada, mas ao longo do
tempo, mostre-se discordante do programa legislativo e constitucional atual.
O exame da adequação da medida restritiva deve ser feito sob o enfoque
negativo, ou seja, somente quando a lei/medida inequivocadamente se mostrar
inidônea para alcançar seu objetivo é que deverá ser anulada.
2.2 Princípio da Necessidade ou da Exigibilidade
Por este princípio tem-se que a medida restritiva estabelecida deve
ser indispensável para a conservação do direito fundamental que se deseja
preservar, ademais, não pode ser (a medida restritiva) substituída por outra
igualmente eficaz, mas menos gravosa. A exigência da necessidade pretende
evitar a adoção de medidas restritivas de direitos que, embora adequadas, não
são necessárias para a obtenção dos fins de proteção visados pela Constituição
ou lei (Canotilho).
Diferentemente do subprincípio anterior, a necessidade de uma medida
restritiva deve ser vista sob um juízo positivo, uma vez que não basta tãosomente afirmar que o meio eleito pelo legislador não é o menos lesivo, tem
que, ainda, o operador do direito indicar, então, qual seja o meio mais idôneo e
o porquê este produziria menos conseqüências gravosas entre os vários meios
adequados ao fim colimado.
Da leitura do parágrafo acima, impende concluir que o princípio da
necessidade traz ínsito o princípio da adequação.
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2.3 O princípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito
Mesmo que uma determinada lei ou medida tenha ultrapassado os
juízos identificados pelos princípios da adequação e necessidade, pode ser que
ela ainda não compadeça com a idéia da justa medida, gerando uma sobrecarga
ao atingido. Desta feita, oportuno também se analisar a medida ou a lei sob a
ótica do princípio da proporcionalidade em sentido estrito.
Pelo subprincípio se analisa se o meio utilizado encontra-se em razoável
proporção com o fim perseguido. Impera aqui uma idéia de equilíbrio entre
bens e valores.
Retomo ainda as lições do mestre lusitano:
“(...) O princípio da proporcionalidade em sentido estrito
(...) significa que uma lei restritiva, mesmo adequada e
necessária, pode ser inconstitucional, quando adote cargas
coativas de direitos, liberdades e garantias desmedidas,
desajustadas, excessivas ou desproporcionadas em
relação aos resultados obtidos. (...)” 3

Suzana de Toledo Barros traduz um entendimento louvável a respeito
do subprincípio ora analisado da seguinte forma:
“(...)
Assim, é de refletir-se sobre a possibilidade da declaração
de inconstitucionalidade da lei, com fundamento na
proporcionalidade em sentido estrito, quando em exame
medidas legais que, embora se proponham a dar garantia
a um determinado direito, acabam por afetar, via reflexa,
outro também protegido constitucionalmente, situação
ensejadora de uma colisão de direitos. Representando esta
situação, ter-se-ia que, se o meio M1 propicia a melhor
realização do direito D1, mas impõe uma carga coativa
exacerbada ao direito D2, está autorizada uma ponderação
entre as vantagens proporcionadas a D1 e o prejuízo a D2,
de maneira que o juiz pode concluir pela inviabilidade
da medida adotada, em razão da desproporção verificada
entre o meio utilizado e o resultado obtido.
A diferença básica entre o princípio da necessidade e o
princípio da proporcionalidade em sentido estrito está,
portanto, no fato de que o primeiro cuida de otimização
com relação a possibilidades fáticas, enquanto que este
envolve apenas a otimização de possibilidades jurídicas.
(...)” 4
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A ilação que se extrai em relação ao princípio da proporcionalidade
em sentido estrito é a de que a atitude do legislador ao implementar uma medida restritivas de direitos deve estar precedida de uma equânime distribuição
de ônus, distribuição esta que só será possível através do uso de técnicas de
ponderação de bens.
3 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA
A aparição do princípio da proporcionalidade aparece como sendo um
escudo de garantia especial no sentido de exigir que toda e qualquer intervenção
estatal deva ser necessária, de forma adequada e na justa medida, objetivando,
sempre, a máxima eficácia e otimização dos vários direitos fundamentais.
Por ser um instrumento de garantia contra intervenções estatais dezarrazoadas é que se pode afirmar que o princípio da proporcionalidade complementa o princípio da reserva legal. Assim se entende, haja vista que não basta
que o legislador crie, mediante lei, medidas a serem observadas e exigidas
dos cidadãos, imperioso se faz que na edição de leis o legislador observe a
adequabilidade, necessidade e razoabilidade da medida.
De fato, a reserva legal não é suficiente para se evitar a edição de leis
excessivas ou desnecessárias, por esse motivo converte o princípio da reserva
legal em devido processo legal substancial ou reserva legal proporcional.
Sobre a vinculação do princípio da proporcionalidade ao princípio do
devido processo legal se manifesta Manuel Garcia Pelayo:
“a lei tem um claro significado material – não meramente
formal – e, quando cuidar de restringir direitos
fundamentais, para harmonizar os diversos interesses
concorrentes, deve poder ter sua ratio essendi testada, ou
seja, deve entrar no âmbito do seu controle o problema de
saber se é realmente adequada para conseguir o objetivo
em questão.” 5

De todo o exposto, é inconteste o fato de que não há como não estabelecer uma correspondência lógica de que o princípio da proporcionalidade
decorre do Estado Democrático de Direito, ou da idéia de direitos fundamentais,
com destaque à garantia do devido processo legal.
Assim, o princípio da proporcionalidade tem sim um status de postulado
constitucional autônomo que tem a sua sede material na disposição constitucional sobre o devido processo legal.
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O Ministro Gilmar Ferreira Mendes vaticina:
“(...) a clausula do devido processo legal - (...) e que
traduz um dos fundamentos dogmáticos do principio da
proporcionalidade – deve ser entendida, na abrangência
de sua noção conceitual, não só sob o aspecto meramente
formal, que impõe restrições de caráter ritual à atuação
do Poder Público (...), mas, sobretudo, em sua dimensão
material (...), que atua como decisivo obstáculo à edição
de atos normativos revestidos de conteúdo arbitrário ou
irrazoáveis. (...)” 6

A essência do devido processo legal substantivo pode ser informada
como sendo aquela que procura proteger os direitos e liberdades das pessoas
contra qualquer modalidade de legislação ou medida que se revele opressora
ou despida de razoabilidade.
Daí porque se falar que o nascedouro da dogmática do princípio da
proporcionalidade esta nos ditames do que representa o Estado de Direito, haja
vista que no Estado de Direito o governante não pode atuar de forma ilimitada,
pois está jungido aos versículos constitucionais e legais, sendo que as atividades
normativas não podem ser criadas aleatoriamente, mesmo em hipóteses em que
é concedida a atuação discricionária do estadista, deve, então, ser desenvolvida
em estrita relação de harmonia com o interesse público e o instrumento orientador da harmonização é justamente conduzido pelos ditames do principio da
proporcionalidade.
A idéia de que o princípio da proporcionalidade é uma dimensão do
princípio do devido processo legal ganhou autonomia na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal como podemos constar nos seguintes julgados: RE
18.331, relator Ministro Orozimbo Nonato; RE 86.297, relator Ministro Thompson Flores; Representação nº 1077/84, relator Ministro Moreira Alves.
Dessa maneira, é forçosa a conclusão de que o princípio da proporcionalidade está escrito na nossa Constituição e vem abarcado pela expressão
devido processo legal, por ele entendido que nenhuma restrição a direitos pode
ocorrer, em razão de qualquer ato estatal, sem que seja adequado, necessário e
na justa medida a que se destina.
4 A PONDERAÇÃO DE INTERESSES
Para uma melhor compreensão a respeito do modus operandi do princípio da proporcionalidade sobre a técnica da ponderação de interesses quando
estão em jogo limites aos direitos fundamentais, necessário se faz estabelecer,
primeiramente, a distinção entre princípios e regras.
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Princípios e regras são espécies do gênero normas, todavia a distinção
dos mesmos é tarefa complexa.
Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma otimização, sua
concretização irá variar de acordo com as condicionantes fáticas e jurídicas do
caso ao qual se aplicará. Os princípios coexistem. Permitem um balanceamento
de valores e interesses, segundo as regras de ponderação. Suscitam problemas
de validade ou peso.
As regras já são normas jurídicas que prescrevem uma determinada
exigência (impõe, permite ou proíbe). As regras são antinômicas, portanto,
excluem-se. As regras seguem a lógica do tudo ou nada, duas regras não podem
valer simultaneamente. As regras impõe somente questões de validade.
Diante dessa singela diferenciação, verifica-se que os direitos fundamentais reconduzem-se a princípios, tendo em vista o valor ou bem jurídico
que visam proteger. Todos os valores protegidos pela seara estabelecida constitucionalmente como sendo direitos fundamentais devem coexistir e seu conteúdo essencial mínimo deve ser sempre preservado no sentido de estabelecer
sempre um limite mínimo às medidas restritivas. Dessa forma, os princípios de
direitos fundamentais, buscam, para sua coexistência no seio constitucional, a
ponderações de valores diante do caso concreto, de forma que ocorra sempre
uma concordância prática entre os interesses em jogo de modo que um direito
não venha a neutralizar o outro e sim proporcionar que a coexistência.
Para corroborar o entendimento acima exposto destaca-se a seguinte
passagem: “Quando se tem um ou mais direitos fundamentais em jogo na
solução de um caso concreto, devem eles sofrer uma ponderação em razão do
bem ou valor que se pretenda tutelar (...)” 7.
Em razão do caráter principiológico das normas que contemplam os
direitos fundamentais, pode-ses dizer que a concretização dos mesmos estão
atadas ao princípio da proporcionalidade, haja vista que é por meio dos ensinamentos deste que se instrumentaliza a ponderação de valores daqueles.
Passando agora para uma análise de quais sejam as restrições aos direitos fundamentais, inicia-se a explanação com a seguinte elucidação: de fato, a
própria Constituição prevê inúmeras circunstâncias que constituem restrições
ao exercício desses direitos tidos por essenciais (art. 5º, XVI da CF); em outras
circunstâncias o texto constitucional não prevê diretamente a restrição, mas sim
a possibilidade de restrição (art. 5º, XIII da CF); por fim, existe as restrições
ou limites implícitos, ou seja, não há uma limitação explícita ou implícita na
norma constitucional, todavia admite-se uma limitação imanente quando dois
ou mais princípios estejam em aparente colisão.
A sistemática de limites segue, então, a seguinte tipologia:
a) restrições ou limites expressos: diretamente pela Constituição; indiretamente pela lei;
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b) restrições ou limites implícitos (limites imanentes): em casos de
colisão de direitos. É exatamente em relação a esta última restrição
que o estudo do caso merece tecer maiores comentários.
4.1 Direitos Fundamentais não Submetidos á Reserva de Lei Restritiva
Há direitos que não estão submetidos expressamente à reserva de lei
restritiva, dessa maneira eles não podem ser considerados prima facie sujeitos
às limitações por parte dos poderes públicos. Todavia, a ausência de reserva de
lei restritiva não autoriza a conclusão de que estes direitos não estariam sujeitos
a qualquer restrição.
Há situações de conflitos entre direitos cuja solução requer que se
imponham limites a eles para que possam coexistir, isto ocorre em casos em
que o exercício de um direito fundamental por parte de um titular colide com
o exercício de direitos por parte de outro titular.
Nesses casos de colisão entre direitos fundamentais, tem o legislador
ou aplicador do direito autorização implícita para regular o conflito. Na busca
da solução do problema devem ser tomados em consideração dois princípios
de interpretação constitucional, quais sejam, o princípio da unidade da Constituição e o princípio da concordância prática.
Pelo princípio da unidade da Constituição podemos entender que há
possibilidade de se impor diferentes valorações aos versículos constitucionais
a serem aplicados ao caso concreto de modo que, o resultado final da interpretação axiológica desenvolvida, estabeleça um esquema de harmonia no seio
constitucional, ou seja, o resultado a ser dado à leitura do texto promulgado para
aquela situação em concreto deve ser lido como um corpo único e coerente.
O princípio da concordância prática exprime a idéia de harmonização
e equilíbrio entre os bens jurídicos, de modo a conservar a identidade de cada
um deles. Não se pode, na solução de colisão entre direitos, sacrificar um a
custa de outro, porque a Constituição garante a proteção de todos eles.
A partir desses dois vetores interpretativos, verifica-se que em caso
de colisão de direitos, qualquer interferência deve pressupor uma solução que
prestigie ambos os valores constitucionalmente protegidos. O legislador ou
aplicador do direito deve restringir cada direito, restringindo-lhe o âmbito normativo, na medida do necessário para garantir a coexistência deles. A técnica a
ser utilizada no sentido de saber o quantum comprimir em cada direito é com
base na ponderação de bens.
4.2 A Ponderação de Bens
A questão da ponderação radica na necessidade de dar a esse procedimento de resolução de conflitos de direitos (limites imanentes) um caráter de
racionalidade e de controle.
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Ao ponderar os direitos em conflito, deve o interprete estabelecer uma
precedência de um bem sobre o outro, ou melhor esclarecendo, estabelecer
peso maior a um deles, tudo com base na situação fática em concreto em que
o conflito se instalou. Outro não é o entendimento de Canotilho:
“(...)as regras de direito constitucional de conflitos
deverem construir-se com base na harmonização de
direitos, e, no caso, de isso ser necessário, na prevalência
(ou relação de prevalência) de um direito ou bem em
relação ao outro (D1 P D2). Todavia, uma eventual
relação de prevalência só em face de circunstâncias
concretas se pode determinar, pois só nestas condições é
legítimo dizer que um direito tem mais peso que o outro,
ou seja, um direito prefere outro em face de determinadas
circunstâncias do caso.” 8

Note-se que o juízo de ponderação e a valoração de prevalência podem
ser efetuados tanto no nível legislativo, como no momento da decisão do caso
concreto pelo magistrado.
O critério a ser utilizado pelo interprete para ponderar os pesos a serem
deferidos a cada um dos direitos em jogos não deve ser aleatório e sim fundamentado no princípio da proporcionalidade, ou seja, ele terá que minudenciar
os motivos de adequação, necessidade e razoabilidade para atribuir um peso
maior àquele determinado direito em determinado caso concreto.
Logo, como bem orienta Alexy, essa relação de precedência deve ser
necessariamente condicionada (adequada, necessária e razoável) a certas situações sob as quais ela se explica. Assim expõe o doutrinador:
“Se o princípio P1, sob circunstância c, precede ao
princípio R2 – (P)” p P2 c – e se P1, sob as circunstâncias
de c, resulta na conseqüência R, então vale uma regra
que tem c o suposto fato e em R a conseqüência jurídica:
c → R” 9

A questão da ponderação esta intimamente ligada ao princípio da proporcionalidade, uma vez que é exatamente este princípio que dá os contornos
para que aquela se materialize no sentido de se tornar uma via jurídica possível
de controlabilidade do resultado restritivo dos direitos em conflito.
5 CONFLITO DE INTERESSE À LUZ DA SÚMULA 363 DO TST
Vale a pena conferir a leitura da Súmula 363 do TST:
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“CONTRATO NULO. EFEITOS. Nova Redação – Res.
121/2003, DJ 21.11.2003.
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada,
em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o
valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes
aos depósitos do FGTS.” (sem grifo no original).

O que se pretende demonstrar nas seguintes linhas é a legitimidade do
raciocínio jurídico desvendado pela súmula.
Aparentemente, estaríamos diante de um conflito de interesse, quais
sejam, de um lado temos o trabalhador amparado pelo princípio da valorização
do trabalho humano e, do outro, o Estado com o seu princípio da legalidade,
impessoalidade e moralidade e acessibilidade dos cargos públicos. Na verdade
temos de um lado um direito individual e do outro um interesse público.
Faz-se um parêntese para diferenciar os princípios constitucionais que
por ora serão analisados.
O princípio da valorização do trabalho (art. 1º, IV da CF) traz uma
carga axiológica permeada pela busca da dignidade humana, in casu, dignidade
humana do trabalhador. Assim se irrompe a conclusão do referido princípio,
uma vez que somente por meio do trabalho o homem garante a sua subsistência
e o crescimento do país.
Já o princípio da acessibilidade e do concurso público (art. 37, II da CF)
visou, de um lado, ensejar a todos uma igual oportunidade de disputar a cargos ou
empregos na Administração Pública e, do outro, propôs-se a impedir o ingresso
sem o concurso público e obstar que o servidor sem a devida habilitação para
o cargo viesse a compor os quadros da Administração. Assim, verifica-se que
no princípio em comento se encontra implícito em outro princípio, qual seja,
o da igualdade material, haja vista que os concursos públicos devem dispensar
tratamento impessoal e igualitário aos interessados.
As normas de direitos fundamentais podem ser entendidas como
imperativos de otimização, como já falado em linhas pretéritas, e devem ser
realizadas na melhor medida do possível, de acordo com a realidade fática
e com o arcabouço jurídico que lhe perseguem em determinada situação em
concreto.
Salienta-se que não existe um padrão ou critérios fixo e rígido de solução
de conflitos quando estamos diante de direitos constitucionalmente garantidos.
Daí o porquê de se dizer que a ponderação no caso concreto se mostra como
uma necessidade ineliminável, mas para uma correta ponderação desses interesses é preciso utilizar de critérios metódicos abstratos que possam se revelar
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como canal orientador, quais sejam, o princípio da unidade da Constituição e
da concordância prática.
Assim, temos que a Constituição Federal é um todo unitário, em que
a interpretação do caso concreto deve ser vista de maneira uniforme para que
não haja contradições internas. Daí entra a concordância prática, a qual vaticina
que as interpretações para esses casos devem ser dadas com base na harmonia
e equilíbrio entre os bens jurídicos posto em aparente conflito.
Segundo o entendimento esboçado pelo princípio da concordância prática, não se pode, na colisão de direitos, sacrificar um a custa de outro porque
a Constituição garante a proteção de todos eles, mas é possível estabelecer a
precedência de um sobre o outro com vistas a análise do caso concreto.
Assim, o que se tem que estabelecer é um critério de proporcionalidade
dentro da ponderação entre os dois bens.
No caso em tela, o interesse público de todo o cidadão em ver cumprido
o espírito da Magna Carta, ou seja, que seja dada transparência na Administração
Pública, moralidade e eficiência, sobrepuja ao interesse do presente trabalhador
de ver reconhecida a relação de emprego.
Isso porque admitir o contrário daria azo para a insegurança de todos os
cidadãos no sentido de que as balizas fundamentais do texto constitucional não
teriam força normativa suficiente para descaracterizar uma relação individual
em nome de toda a coletividade interessada.
Quando falamos em interesse público em manter a moralidade, eficiência, legalidade, impessoalidade e, sobretudo, igualdade na Administração
estamos incluindo, aqui, inclusive, o interesse do próprio trabalhador, porque
estamos lhe mostrando a força normativa que tem a Carta Máxima.
Ademais, o próprio trabalhador ao ocupar o cargo público sem a observância do certame público sabia que a Constituição de 1988 exigia a aprovação
no concurso como precedência à ocupação dos cargos, portanto, ao firmar um
contrato com a Administração Pública, assumiu o risco de ver sem efeito o
suposto contrato celetista estabelecido, haja vista que a ninguém é concebido
alegar o desconhecimento da lei (art. 3º da LICC). Portanto, não há que se falar
em ofensa à dignidade do trabalhador.
Ressalta-se, ainda, que a própria Constituição Federal, em seu art. 5º,
XIII, consagra o direito ao livre exercício de profissão, mas prevê a possibilidade
de lei estabelecer as qualificações necessárias a seu exercício. Assim, a Carta
Magna previu que aos cargos públicos a habilitação do servidor no concurso é
imprescindível, salvo os casos excetuados por ela.
Desse modo, é forçosa a conclusão que a medida ventilada na súmula
363 é proporcional.
É proporcional posto que adequada ao fim que pretende atingir, qual
seja, vacância do cargo ocupado por trabalhador não concursado para possibilitar
que venha a ser ocupado por pessoa habilitada.
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É necessária, pois o reconhecimento da nulidade contratual é indispensável a conservação do direito de dar acesso aos cargos públicos tão-somente os
cidadãos aptos a exercê-los, conforme comprovado pela aprovação no certame
público. Ademais, retira do cargo quem não poderia ali estar e atribui um efeito
pedagógico para aqueles que ocuparam o cargo sem a devida aprovação no
concurso público, haja vista que a relação é considerada nula, não merecendo
efeitos de contrato de emprego.
Por fim, é razoável a medida, haja vista que embora atinja o direito
daquele que vê declarada nula a relação estabelecida, não relega in totum o
princípio da valorização do trabalho humano, haja vista que as horas trabalhadas
são pagas, bem como o FGTS, evitando assim o enriquecimento sem causa.
Reconhecida a nulidade, a declaração retroage às origens do ato e alcança todos os seus efeitos passados, presentes e futuros em relação às partes.
Em suma, o negócio jurídico nulo nenhum efeito produz, conforme sintetizado
no provérbio latim "quod nullum est nullum producit effectum", devendo ser
desfeito o ato, com reposição das partes ao estado anterior.
No entanto, em razão da impossibilidade de se restituírem as partes ao
estado anterior à contratação, pois a força de trabalho não pode ser devolvida,
e para evitar o enriquecimento ilícito do empregador (Administração), que se
beneficiou do trabalho prestado, é devido ao trabalhador uma indenização,
como já alertado outrora, que se pacificou jurisprudencialmente em montante
equivalente ao salário básico e às importâncias devidas ao FGTS.
Com o entendimento proposto pela Súmula 363 do TST, sem embargo
no juízo de ponderações o principio do acesso aos cargos públicos mediante
concurso ter recebido, no caso em concreto, um peso maior, o interprete não
relegou o princípio da valorização do trabalho humano e sim tão-somente reduziu, na medida do possível, o seu âmbito normativo. Tanto o foi que reconheceu
a necessidade de se pagar as horas trabalhadas, mesmo estando diante de um
contrato nulo, que a priori, seria nulo desde as suas origens.
Salienta-se que a exigência constitucional da aprovação em concurso
público tem como finalidade garantir o direito de acesso aos cargos públicos a
todos os cidadãos interessados, tirando do administrador o poder de escolher
apadrinhados.
6 CONCLUSÃO
Pelas breves palavras acima colocadas o que se pretendeu demonstrar
é que apesar de aparentemente se verificar como sendo uma intransigência jurídica relegar anos de serviço prestados por um trabalhador ao Estado a nulidade
contratual, a atuação jurisprudencial não é desprovida de racionalidade.
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Todo o entendimento está respaldado em um raciocínio lógico jurídico
que merece os devidos encômios, haja vista que o princípio da proporcionalidade
explica a ponderação dos interesses em jogo.
Em casos como estes de colisão de direitos fundamentais, a técnica
correta para a aferição da proporcionalidade é a ponderação de bens, pela qual
se estabelece uma relação de precedência condicionada, que servirá como lei
para a resolução do conflito. Esse procedimento é bastante útil para se aferir a
compatibilidade da medida restritiva de direito adotada ao princípio em exame
não somente quando a finalidade da medida foi a de limitar o âmbito de proteção
de um direito, mas quando, a pretexto de regular determinada matéria, por via
reflexa, operou restrição a um outro direito.
Os contornos eleitos para desenvolver o entendimento disposto na S.
363 do TST são adequados, necessário e razoáveis, buscando estabelecer a justa
medida entre os interesse em jogo através das técnicas de ponderação e diante
de uma otimização de princípios constitucionais com vista ao caso concreto.
Objetivou-se a harmonização dos vários valores que encerram diante do caso
em concreto.
A doutrina constitucional moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não tão-somente
sobre a admissibilidade constitucional da restrição, mas também sobre a compatibilidade da restrição estabelecida com o principio da proporcionalidade. Foi
justamente com vista a essa atividade que o TST editou a Súmula em análise.
É claro que a súmula 363 do TST não está isenta de críticas, mas, por
outro lado, sabe-se que somente com a manipulação concreta do princípio da
proporcionalidade podem ser conduzidos entendimentos e máximas específicas
acerca da restrição dos direitos que deverão, sem duvidar, pautando as condutas
dos juízes.
Na verdade, o que a Súmula vem fazer é estabelecer não um marco
histórico de decisão pautado somente em um critério político. Ao contrário, da
análise da fundamentação desenvolvida com o presente texto, verifica-se que
todas as justificativas estão galgadas a argumentos eminentemente jurídicos.
Portanto, não há que se estabelecer uma relação entre a S. 363 do TST a uma
decisão política.
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“ATLETA”
Alice Monteiro de Barros

Desembargadora do TRT da 3ª Região
Professora Adjunta do Curso de Direito do Trabalho da
Universidade Federal de Minas Gerais
1 Evolução das teorias sobre a natureza jurídica do contrato firmado com o atleta. 2 Atleta
profissional do futebol. 2.1 Árbitro de futebol. 3 O jogador de futebol. 3.1 Introdução. 3.2 A
organização do desporto de rendimento no Brasil. 3.2.1 O desporto profissional. 3.2.2 O desporto
não-profissional. 3.3 Normas reguladoras da relação de trabalho especial do jogador de futebol.
3.3.1 Dualidade normativa. 3.4 Contrato de trabalho do atleta profissional do futebol. 3.4.1 Duração. 3.4.2 A capacidade para contratar. 3.4.3 Conteúdo do contrato. 3.4.4 Cláusula penal. 3.4.5
O atleta estrangeiro. 3.5 Poder disciplinar do empregador. A instituição da multa. 3.5.1 Deveres
da entidade de prática desportiva empregadora. 3.5.2 Deveres do atleta. 3.6 Conceito jurídico
de salário. Componentes. 3.6.1 Luvas. 3.6.2 “Bicho”. 3.6.3 O passe. 3.6.3.1 Penhora do valor
do passe. 3.7 direito à imagem. 3.8 Da duração do trabalho. 3.8.1 Horário.

1 EVOLUÇÃO DAS TEORIAS SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO
CONTRATO FIRMADO COM O ATLETA
A sociedade demorou bastante a admitir que “a atividade desenvolvida pelos profissionais do esporte é trabalho e os que a desempenham são
trabalhadores”1. Héctor-Hugo Barbagelata aponta vários fatores responsáveis
por essa situação, entre eles o complexo processo do amadorismo ao profissionalismo, assim como a circunstância de que o trabalho em questão se insere
em uma atividade lúdica, o que gera o “paradoxo desporto-trabalho” e não
deixa ver, nos dizeres de Mazzoni, que “o homo ludens converteu-se em homo
faber”2. Outro fator reside na circunstância de que “a atividade dos desportistas
os apresenta como representantes da instituição a que estão vinculados, em uma
contenda em que há vencidos e vencedores e no marco de um espetáculo em
que o público tem um grau de participação muito alto”, essa classe de trabalhadores pode chegar “a desfrutar de momentos de glória, com reconhecimento e
admiração do país de origem e às vezes do mundo, com freqüentes entrevistas
e muitos elogios nos meios de comunicação e, outras vezes, poderá padecer da
mais cruel desaprovação, chegando até às vias de fato”. Essas duas situações
não ocorrem na mesma proporção em relação a outra classe de trabalhadores,
sequer do meio artístico, em que o resultado da atuação está circunscrito a um
círculo limitado.
O caráter laboral da relação desportiva profissional com o clube sofreu
ainda com a imagem dos jogadores que auferem elevadas remunerações, os quais
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alcançam o status de estrela, induzindo à conclusão de que são pessoas que não
necessitam de proteção específica. Essa imagem oculta um contingente enorme
de jogadores, com parcos salários, que transitam no campo do anonimato e da
necessidade econômica.
A todos esses fatores o eminente doutrinador uruguaio acrescenta a
circunstância de, ainda hoje, em muitos países, os atletas estarem vinculados a
associações sem fins lucrativos, como no Uruguai, levando os dirigentes, que
não recebem salário pelo seu trabalho, a não acreditar que são empregadores.
Dentro desse contexto, uma vertente doutrinária sustentava que a relação jurídica entre os atletas e o clube era gerada por um “mandato desportivo”,
regido pelo Código Civil3, alheio ao Direito do Trabalho. Outros entendiam
tratar-se de um contrato desportivo autônomo. Em face de sua atipicidade e da
diferença que estabeleciam entre subordinação típica do contrato de trabalho e
subordinação “agonal”, “ou seja, própria e genuína, pertencente aos certames
e sem a qual não seria possível sua realização”, alguns autores (Despontin)
sustentavam que a relação jurídica era gerada por um contrato inominado, com
a designação de contrato desportivo. Finalmente, a tese que encontrou maiores
adeptos se funda no fato de que o desporto profissional é trabalho, logo, a relação do desportista com a instituição é a de emprego, gerada por um contrato
de trabalho especial.
Na Itália, os esportes são numerosos e variados, porém, o mais conhecido e seguido é o futebol. Os primeiros rascunhos da legislação apresentados
ao senado, em 1979, consideravam a prestação de trabalho desses desportistas
como autônoma, porém, no texto normativo aprovado em caráter definitivo
(Lei nº 91, de 23 de março de 1981), prevaleceu a tese da qualificação do
trabalho desportivo como subordinado. Os desportistas profissionais, isto é,
os trabalhadores desportistas compreendem “os atletas, treinadores, diretores
técnicos esportivos e preparadores físicos, que exercem atividade esportiva
a título oneroso em caráter contínuo no âmbito da disciplina regulamentada
pelo CONI (Comitê Olímpico Nacional Italiano) e que obtêm a qualificação
das federações esportivas nacionais, segundo normas emanadas destas mesmas
federações estabelecidas pelo CONI, para a distinção da atividade profissional
daquela desenvolvida por diletantismo”.
Os empregadores, nessa relação jurídica, são as sociedades desportivas constituídas sob a forma de sociedades por ações ou de responsabilidade
limitada (art. 10 da Lei italiana nº 91, de 1981).
O legislador, à luz do art. 3º da Lei italiana nº 91, de 1981, dita regras
para a qualificação da relação de trabalho do atleta profissional, estabelecendo
os pressupostos fáticos para que a prestação pactuada a título oneroso constitua
objeto de um contrato de trabalho subordinado. Já para as outras figuras do
trabalho desportivo (treinadores, diretores técnicos e preparadores físicos) a
68

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

subsistência ou não do vínculo empregatício irá depender do caso concreto, de
acordo com os critérios fornecidos pelo direito comum4. O contrato de trabalho
deverá ser escrito (requisito ad substantiam), adequado a um “contrato-tipo”.
Na Itália não se exclui, entretanto, a possibilidade de a prestação
fornecida pelo atleta ser objeto de um contrato autônomo, disciplinado pelo
Código Civil; para isso é necessário que a atividade seja desenvolvida em um
breve lapso de tempo, não ultrapassando oito horas por semana ou cinco dias
por mês ou ainda tinta dias por ano (art. 3º, § 2º); não estão previstos para eles
treinos ou preparação, considerando-se que o atleta não deverá estar vinculado
contratualmente. Por ocasião da elaboração da legislação italiana sobre o trabalho do atleta tentou-se incluir a relação de trabalho do desportista no terceiro
gênero: trabalho parassubordinado, mas sem êxito.
No tocante ao atleta, a legislação brasileira distingue situações, pois o
desporto poderá ser praticado de forma profissional e não-profissional (art. 3º,
parágrafo único da Lei nº 9.615, de 1998— lei especial, de natureza trabalhista,
intitulada Lei Pelé). O primeiro caracteriza-se pela remuneração pactuada em
contrato formal de trabalho firmado entre o atleta e a entidade desportiva. Estará
o ajuste, portanto, sob a égide do Direito do Trabalho, porém, integrará o rol
dos contratos especiais. Já o desporto não-profissional será identificado pela
liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido
o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio (art. 3º, parágrafo único,
II, da Lei nº 9.615, de 1998, com a nova redação dada em 2000).
Quais as razões que levaram o legislador a considerar esse contrato
como especial?
A qualificação desse contrato como especial resulta da particular posição
do sujeito, da natureza do trabalho a ser prestado e do local em que é realizada
a prestação de serviço.
Relativamente aos sujeitos, a prestação de serviços do desportista requer
aptidões concretas, que exigem constante preparação muitas vezes heterodirigidas; a vida útil desses profissionais é mais reduzida do que a maioria dos
trabalhadores5, por questão de ordem física e a subordinação é mais intensa do
que a encontrada em outras relações empregatícias.
No que se refere ao objeto, o serviço executado pelo desportista se
integra em um espetáculo dirigido ao público e, em conseqüência, se ressente
das afeições, moda e inclinações, em síntese, de sua aceitação. Ademais, a prestação não se realiza isoladamente, comportando atuação conjunta, em equipe,
com a necessidade de adaptação e de integração6. A prática desportiva está
sujeita a regras, com racionalidade própria que integra o ordenamento jurídico
desportivo e que são indiferentes para o ordenamento jurídico trabalhista, mas
respeitadas enquanto tais. Os dois ordenamentos jurídicos apresentam conflitos,
dada a disparidade de ponto de vista de cada setor. Se não bastasse, a prática
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desportiva desenvolve-se, necessariamente, por meio de entidades associativas que participam da competição de forma organizada e regulamentada, cujo
controle é exercido pelas federações, vinculadas a organismos internacionais.
Essa estrutura institucional do esporte gera uma complexidade não encontrada
nas relações exclusivamente de emprego7.
Por fim, a relação de emprego do desportista caracteriza-se pela atipicidade do local da prestação de serviço, ou seja, realiza-se em âmbitos diversos
dos estabelecimentos empresariais e sob parâmetros de organização e direção
pouco comuns. Por todos esses aspectos, a relação de trabalho do desportista
não poderá se sujeitar às normas trabalhistas gerais, salvo no que for compatível
com essa prestação de serviços.
Quais as conseqüências jurídicas advindas da legislação especial conferida aos atletas?
A natureza dessa relação de trabalho como especial exige, evidentemente, que a sua disciplina legal se separe da legislação trabalhista geral (CLT),
em algumas situações, pela necessidade de se atender à própria especialidade
da relação e o particular jogo de interesses das partes, isto é, do desportista,
enquanto empregado, e do clube ou time, enquanto empregador, o que nem
sempre coincide com o que se dá entre empregado e empregador, de um modo
geral. Provavelmente, os exemplos mais claros sejam o da duração do contrato
de trabalho, o do grau da subordinação jurídica, que acabará por repercutir na
caracterização da justa causa, o da duração do trabalho, etc.
A legislação especial permite ao legislador concretizar o tratamento da
relação jurídica derivada de sua particular natureza, como também reportar-se
ao ordenamento legal geral (CLT), quando ausente a incompatibilidade.
Saliente-se que o alcance e os limites desta normativa especial deverão
respeitar os preceitos constitucionais, entre os quais o direito ao trabalho e à
livre escolha de trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII, da Constituição da
República de 1988). E, exatamente para dar efetividade ao comando constitucional, revogou-se, com a Lei nº 9.615, de 1998, o art. 11 da Lei nº 6.354, de
1976, que previa o controvertido instituto do passe no nosso direito. O passe
era um instrumento que permitia a contratação do atleta por outro empregador,
depois de comprovada a sua desvinculação da associação desportiva à qual
prestava serviços. No nosso entendimento, o passe, com a característica de
mecanismo autodefensivo, impedia o livre exercício da profissão pelo jogador
de futebol, o qual, após cumprir fielmente o seu contrato por prazo determinado, dificilmente conseguiria o atestado liberatório e, em conseqüência, ficava
tolhido o seu livre exercício da profissão.
Outro aspecto que suscitou polêmica consistia no fato de o atleta só
poder ingressar em juízo após esgotadas as instâncias da Justiça desportiva
(art. 29 da Lei nº 6.354, de 1976). O conteúdo deste preceito legal despertou
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discussões e chegaram a argüir a sua inconstitucionalidade, sob o argumento de
que se estaria retirando do trabalhador o direito constitucional de ação perante
a Justiça do Trabalho. Sustentavam algumas decisões que esse art. 29 somente
seria aplicado quando se tratasse de questões que envolvessem a ordem e a
disciplina esportivas e não direitos de natureza trabalhista8.
Havia decisão do Tribunal Superior do Trabalho em sentido contrário9.
Hoje, a matéria tem tratamento constitucional. Prevê o art. 217, § 1º,
da Constituição de 1988, que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas
à disciplina e às competições desportivas após se esgotarem as instâncias da
justiça desportiva, reguladas em lei. Pelo que se pode constatar, apenas as
ações relativas à disciplina e às competições desportivas deverão ser discutidas na Justiça desportiva, não lhe cabendo decidir as questões trabalhistas,
isto é, decorrentes do contrato de emprego, cuja competência é da Justiça do
Trabalho, por força dos art. 5º, XXXV, e 114 da mesma Carta10. Assim que o
empregado ingressar na Justiça com a ação, torna-se preclusa a discussão de
qualquer matéria na Justiça Desportiva. A instauração do processo na Justiça
Desportiva não interrompe a prescrição.
2 ATLETA PROFISSIONAL DO FUTEBOL
O atleta que praticara futebol, em caráter profissional, é considerado
empregado da associação desportiva que se utilizar de seus serviços mediante
salário e subordinação jurídica. O empregador será sempre pessoa jurídica de
direito privado (art. 1º da Lei nº 6.354, de 1976, art. 28 da Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998 e art. 30 de seu regulamento).
Saliente-se, entretanto, que o desporto realizado de modo não profissional será identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de
trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio
(art. 3º, parágrafo único, II, da Lei nº 9.615, de 1998, com a nova redação dada
pela Lei nº 9.981,de 14 de julho de 2000).
Não se reconhece, portanto, o vínculo empregatício com os jogadores
de futebol amadores11, pois não o fazem em caráter profissional mas por prazer
e diversão.
3 O JOGADOR DE FUTEBOL
3.1 Introdução
No Brasil, o futebol surgiu, segundo alguns, em 1878, com os tripulantes
do navio Criméia que, ao desembarcarem no Rio de Janeiro, disputaram uma
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partida. Segundo outros autores, a introdução do futebol no Brasil ocorreu em
1884, através de Charles MilIer, filho de ingleses que, ao retornar da Inglaterra,
onde estudou, trouxe bolas, uniformes de futebol, bomba de encher a bola e a
agulha12.
No início, esse esporte desenvolveu-se mais na alta sociedade e em São
Paulo, onde, desde 1899, já havia clubes dedicando-se a ele (São Paulo Athletic,
o Mackenzie e o S.C. Internacional). Em 1901, é formada a Liga Paulista de
Futebol e, em 1902, organizou-se o primeiro campeonato.
O esporte tem uma função social relevante, pois além de propiciar
interação entre os grupos sociais, com enriquecimento cultural, ele atua como
um instrumento de equilíbrio pessoal. Isso porque, quando o praticamos,
fugimos do sedentarismo, melhorando a forma física e, quando o assistimos,
identificamo-nos com os ídolos e extravasamos vários tipos de emoções represadas no dia-a-dia, principalmente dos que vivem nos grandes centros.
3.2 A Organização do Desporto de Rendimento no Brasil
3.2.1 O desporto profissional
O desporto de rendimento poderá ser organizado e praticado no Brasil
em caráter profissional e de modo não profissional, nos termos do art. 3º, parágrafo único, I e II da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé).
O desporto praticado de modo profissional caracteriza-se pela remuneração pactuada, em contrato formal de trabalho, entre o atleta e a entidade
desportiva.
A exploração e gestão do desporto profissional constituem exercício profissional de atividade econômica, sujeitando-se, especificamente, à observância
dos princípios: da transparência financeira e administrativa; da moralidade na
gestão desportiva; da responsabilidade social de seus dirigentes e do tratamento diferenciado em relação ao desporto não-profissional; e da participação na
organização esportiva do país (nova redação dada ao art. 2º, parágrafo único,
da Lei nº 9.615, de 1998).
Proíbe-se a prática do profissionalismo quando se tratar de desporto
educacional, nos estabelecimentos escolares de 1º e 2º graus ou superiores;
desporto militar e em se tratando de menores até a idade de dezesseis anos
completos (art. 44 da Lei nº 9.615, de 1998).
3.2.2 O desporto não-profissional
O desporto realizado de modo não-profissional é identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido
o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio (art. 3º, parágrafo único,
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II, da Lei nº 9.615, de 1998, com a nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 14
de julho de 2000).
Os atletas não-profissionais com idade superior a 20 (vinte) anos não
poderão participar de competições desportivas de profissionais (art. 43 da Lei
nº 9.615, de 1998, com a nova redação dada pela Lei nº 9:981, de 2000).
3.3 Normas Reguladoras da Relação de Trabalho Especial do Jogador de
Futebol
O contrato entre o atleta, com interesse pecuniário, e a entidade de
desporto é visto como um contrato especial de trabalho13.
Neste estudo, vamo-nos ater às disposições legais aplicáveis aos jogadores de futebol, esclarecendo que a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
estende seu campo de aplicação aos atletas de modo geral, mas os art. 27, 27-A,
28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1º do art. 41 só serão obrigatórios para os atletas
e entidades de prática profissional da modalidade de futebol (art. 94 da Lei nº
9.615, de 1998), facultando-se às demais modalidades desportivas adotar os
preceitos constantes dos dispositivos referidos acima.
Aplicam-se aos atletas profissionais do futebol a Lei nº 6.354, de 2 de
setembro de 1976, cujo anteprojeto foi de autoria do Prof. Evaristo de Moraes
Filho; a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, conhecida popularmente como
Lei Pelé; Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000; as disposições da CLT compatíveis com a situação desse profissional (art. 28 da Lei nº 6.354, de 1976) e
ainda a Lei nº 10.672, de 15 de maio de 2003. A par dessas disposições legais,
aplicam-se, também, as regras da Federação Internacional de Futebol, dos
Códigos Disciplinares de Futebol e outros advindos dos usos, mormente no
tocante à remuneração. Não se lhe aplicam as normas contidas nos art. 451 e
452 da CLT, que dizem respeito à prorrogação e renovação do contrato, pois o
contrato do atleta pode ser prorrogado por mais de uma vez e a sua renovação
não está sujeita a interstício de seis meses entre os dois contratos. Igualmente,
mesmo antes de o FGTS ser o regime legal, não se estendia ao atleta a indenização de antigüidade prevista no art. 477 da CLT, porque o seu contrato é
a termo. Em conseqüência, tampouco o instituto da estabilidade previsto no
art. 492 da CLT poderia lhe ser estendido. Atualmente, por força expressa de
lei (art. 30, parágrafo único da Lei nº 9.615, de 1998, modificado pela Lei nº
9.981, de 2000), não se aplica ao atleta o disposto no art. 445 da CLT, que veda
a celebração do contrato por prazo determinado superior a dois anos.
Também não vemos como estender ao atleta a regra do art. 453 da CLT,
que trata de soma de períodos descontínuos, uma vez que o contrato do atleta é
por prazo determinado. A propósito, o TST já se pronunciou sobre o assunto14.
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São, igualmente, inaplicáveis ao atleta as regras sobre equiparação
salarial insculpidas no art. 461 da CLT. É que não há possibilidade de se aferir
o trabalho de igual valor, em face das características intrínsecas desses empregados e do aspecto subjetivo que envolve a comparação.
3.3.1 Dualidade normativa
A atividade do desportista profissional é, simultaneamente, laboral
e desportiva, o que explica estar ele sujeito a disciplina dessas duas esferas.
Como conseqüência, submete-se ao poder disciplinar do clube empregador e
dos órgãos competentes para zelar pelo cumprimento das respectivas ordens.
3.4 Contrato de Trabalho do Atleta Profissional do Futebol
3.4.1 Duração
O atleta que praticar o futebol, em caráter profissional, é considerado
empregado da associação desportiva que se utilizar de seus serviços mediante
salário e subordinação jurídica. O empregador será sempre pessoa jurídica de
direito privado (art. 1º da Lei nº 6.354, de 1976, art. 28 da Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998 e art. 30 de seu regulamento).
A Lei nº 9.615, de 1998, estabelece, nos art. 28 e 30, que o contrato
de trabalho do atleta será formal, isto é, escrito e terá prazo determinado, com
vigência nunca inferior a três meses; essa exigência visa a propiciar-lhe um
tempo mínimo para mostrar suas habilidades profissionais. O art. 30 teve sua
redação alterada pela Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, a qual estabeleceu
que o contrato de trabalho do atleta terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos, deixando expresso que o
disposto no art. 445 da CLT não se aplica ao atleta (art. 30, parágrafo único).
A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de
assinar com este, a partir de dezesseis anos, o primeiro contrato de trabalho
profissional, cujo prazo não poderá ser superior a cinco anos (art. 29 da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998, com a nova redação dada pela Lei nº 10.672,
de 15 de maio de 2003). Esse direito poderá ser objeto de cessão a entidade de
prática desportiva, de forma remunerada. À luz do § 3º do art. 29, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.672, de maio de 2003, a entidade de prática desportiva formadora detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta por
ela profissionalizado terá o direito de preferência para a primeira renovação
deste contrato, cujo prazo não poderá ser superior a dois anos.
Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais,
o período em que o atleta servidor público civil ou militar, da Administração
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Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, estiver convocado para
integrar representação nacional em treinamento ou competição desportiva no
país ou no exterior (art. 84 da Lei Pelé, com a nova redação dada pela Lei nº
9.981,de 14 de julho de 2000). A entidade nacional da administração da respectiva modalidade desportiva definirá o periodo de convocação, cabendo-lhe
ou aos comitês olímpicos ou paraolímpicos brasileiros comunicar e solicitar
ao INDESP a liberação do atleta ou dirigente.
3.4.2 A capacidade para contratar
Ao menor de 16 anos é vedada a celebração de contrato de emprego,
sendo permitido ao maior de 16 anos e menor de 21 anos firmá-lo somente com
aquiescência do representante legal. Caso o atleta tenha mais de 18 anos completos, na falta ou negativa do assentimento do representante legal, o contrato
poderá ser celebrado mediante suprimento judicial (art. 5º e parágrafo único
da Lei nº 6.354, de 1976).
3.4.3 Conteúdo do contrato
O contrato de trabalho do jogador de futebol deverá conter os nomes
das partes contratantes individualizadas e caracterizadas; o modo e a forma de
remuneração, especificados o salário, os prêmios, as gratificações e, quando
houver, as bonificações, bem como o valor das luvas, se previamente ajustadas, além do número da carteira de trabalho. Os contratos de trabalho serão
numerados pelos empregadores em ordem sucessiva e cronológica, datados e
assinados pelo atleta ou pelo seu representante legal, sob pena de nulidade (art.
3º da Lei nº 6.354, de 1976, incisos I, III, IV, VI, § 2º)
3.4.4 Cláusula penal
O contrato de trabalho do atleta, a teor do art. 28 da Lei Pelé, com o
§ 3º, introduzido pela Lei nº 9.981, de 2000, e 4º, com a redação dada pela
Lei nº 10.672, de 2003, deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para
as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. O valor
dessa cláusula será estabelecido livremente pelas partes, não podendo exceder
de cem vezes o montante da remuneração anual pactuada. Far-se-á redução
automatizada do valor da cláusula penal, aplicando-se, para cada ano do vigente
contrato de trabalho desportivo, os seguintes percentuais: 10% após o primeiro
ano; 20% após o segundo ano; 40% após o terceiro ano e 80% após o quarto
ano. Esses percentuais são progressivos e não cumulativos (§ 4º do art. 28, com
a nova redação dada pela Lei nº 10.672, de 15 de maio de 2003).
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

75

Na hipótese de transferência internacional, a cláusula penal não sofrerá limites, desde que assim disponha expressamente o contrato de trabalho
desportivo (art. 28, § 5º, da Lei Pelé).
Filiávamo-nos à corrente segundo a qual a cláusula penal seria devida
no rompimento do contrato, por iniciativa de qualquer uma das partes e não
apenas quando o desligamento partisse do atleta. E mais, se as partes não estipularem a referida cláusula, compete à Justiça do Trabalho fixá-la, dado o caráter
obrigatório da inserção, como se infere do art. 28 da Lei nº 9.615, de 199815.
A cláusula penal, consoante a legislação civil, é uma obrigação acessória
e tem como principal finalidade “reforçar o vínculo obrigacional”.
Frise-se, qualquer espécie de obrigação pode receber o reforço de uma
cláusula penal16. Dever-se-ia ter em conta que a própria Lei nº 9.615, de 1998,
contém dispositivo confirmando o cabimento da cláusula penal relativamente
à resilição por qualquer uma das partes. Confiram, a propósito, o art. 33 da
mencionada Lei. Esse preceito legal, ao estabelecer a condição de jogo a ser
fornecida pela entidade nacional de administração do desporto, condiciona esse
ato à prova da notificação do pedido de rescisão unilateral firmada pelo atleta,
ou por documento do empregador no mesmo sentido, desde que acompanhado
da prova de pagamento da cláusula penal, prevista no art. 28. Esse dispositivo
induz à conclusão de que o rompimento antecipado do contrato, seja de iniciativa
do atleta, seja de iniciativa do empregador, acarretaria o pagamento da cláusula
penal. Nesse sentido manifestou-se também Antônio Sérgio Figueiredo Santos,
em monografia intitulada “Prática Desportiva”, ed. Inédita, 2001, p. 38.
Acontece que a Lei nº 10.672, de 15 de maio de 2003, ao alterar a redação do § 3º do art. 31 da Lei nº 9.615, de 1998, deixou claro que se a rescisão
contratual se operar por atraso no pagamento de salário, na forma do caput deste
artigo, a multa rescisória em favor do atleta será conhecida pela aplicação do
disposto no art. 479 da CLT, isto é, o empregado receberá a metade da remuneração que lhe seria devida pelo tempo restante do contrato. Não se trata, a
rigor, de multa, mas de uma indenização pela ruptura antecipada do contrato.
Não há dúvida, entretanto, de que o objetivo do legislador foi excluir o atleta
da cláusula penal a que se refere o art. 28 da Lei nº 9.615, de 1998, mantendo-a
apenas em favor da entidade de prática desportiva17, apesar da contradição com
o art. 33 já citado.
Admitir-se a cláusula penal apenas em favor da associação desportiva
implica tratamento desigual e vai de encontro com o princípio teleológico
da normativa inserida na Lei nº 9.615, de 1998, que é exatamente abolir as
dificuldades no desligamento do atleta, em nome da liberdade de contratar e
de distratar. O c. TST, em decisões proferidas por várias Turmas (2007), vem
entendendo que a cláusula penal de que trata o art. 28 da Lei nº 9.615/98 é devida pelo empregador que descumprir, romper ou rescindir o contrato celebrado
com quem sofreu prejuízo, além do art. 479 da CLT, que visa a indenizá-lo.
76

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

3.4.5 O atleta estrangeiro
A presença de atleta estrangeiro como integrante da equipe de competição de entidade de prática desportiva nacional pressupõe visto temporário de
trabalho (art. 46, caput da Lei nº 9.615, de 1998), como também preceitua o
art. 13, V, da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, disciplinadora da situação
jurídica do estrangeiro no Brasil. A presença do atleta estrangeiro nessa condição caracteriza prática desportiva profissional, sendo-lhe vedado participar
de campeonatos oficiais quando o visto recair no item III do art. 13 da Lei nº
6815, de 1980, isto é, quando o visto for de 90 dias de duração.
3.4.6. Monitor de futebol
O ex-atleta profissional do futebol que tiver exercido a profissão durante
três anos consecutivos ou cinco anos intercalados será considerado monitor de
futebol (art. 27 da Lei nº 6.423, de 1977).
3.5 Poder Disciplinar do Empregador. A Instituição da Multa
O poder disciplinar é conferido à entidade de prática desportiva, empregadora do atleta, a qual poderá aplicar as seguintes sanções: advertência,
censura escrita, multa, suspensão, desfiliação ou desvinculação (art. 48 da Lei
nº 9.615, de 1998). A instituição da multa poderia, à primeira vista, violar o
princípio da integralidade do salário, contido no art. 462 da CLT. Ocorre que
essa multa está limitada a 40% do salário do atleta (art. 15, § 1º, da Lei nº 6.354,
de 1976) e reverte-se ao fundo de assistência do atleta profissional. A aplicação
de todas as sanções mencionadas não prescinde do processo administrativo,
em que são assegurados o contraditório e a ampla defesa. As penalidades de
suspensão, previstas no Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, desfiliação
ou desvinculação só poderão ser aplicadas ao atleta após decisão definitiva da
Justiça desportiva, pois são matérias alusivas ao vínculo desportivo, que advém
da dualidade normativa disciplinadora da relação jurídica em questão.
Uma particularidade existente no contrato de trabalho do atleta consiste no fato de poder ele sofrer punição dos dirigentes de entidades regionais,
nacionais e até internacionais, apesar de não serem seus empregadores. Essas
punições terão, evidentemente, repercussão no pacto laboral.
3.5.1 Deveres da entidade de prática desportiva empregadora
As normas gerais da legislação trabalhista e da seguridade social
aplicam-se aos atletas profissionais, ressalvadas as peculiaridades expressas na
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legislação específica e nos contratos de trabalho (art. 28, § 1º, da Lei nº 9.615,
de 1998). A par dos deveres aí inseridos, compete ao ernpregador do atleta
registrar-lhe o contrato de trabalho na entidade de administração nacional da
respectiva modalidade desportiva; proporcionar-lhe condições necessárias à
participação nas competições desportivas, treinos e outras atividades, bem como
submetê-los aos exames médicos e clínicos necessários à prática desportiva
(art. 34, I, II e III da Lei Pelé, com a nova redação dada pela Lei nº 9.981, de
14 de julho de 2000).
As entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de
acidentes do trabalho para atletas profissionais a elas vinculados, com o objetivo
de cobrir os riscos a que estão sujeitos (art. 45 da Lei Pelé, com a nova redação
dada pela Lei nº 9.981, de 2000).
3.5.2 Deveres do atleta
Já os atletas profissionais têm os seguintes deveres, em especial: participar dos jogos, treinos, estágios ou outras sessões preparatórias de competições,
com a aplicação e dedicação correspondentes às suas condições psicofísicas
e técnicas; preservar as condições físicas que lhes permitam participar dessas
competições desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos
clínicos necessários à prática desportiva; exercitar a atividade desportiva de
acordo com a ética e as regras respectivas (art. 35, I, II e III da Lei nº 9.615,
de 1998, com a nova redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000).
3.6 Conceito Jurídico de Salário. Componentes
O salário é a contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador ao empregado em virtude da relação de emprego.
Os componentes salariais estão inseridos no art. 457, § 1º, da CLT,
aplicável subsidiariamente ao atleta.
Se não bastasse, dispõe o art. 31, § 1º, da Lei nº 9.615, de 1998, que
são entendidos como salários, para efeitos de mora salarial capaz de autorizar
a rescisão indireta do contrato, o abono de férias, o 13º salário, as gratificações,
os prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho.
Por força do art. 24 da Lei nº 6.354, de 1976, é vedado à associação
empregadora pagar como incentivo, em cada partida, prêmios ou gratificações
superiores à remuneração mensal do atleta. A medida visa a impedir discriminação e conseqüente favorecimento aos jogadores famosos18. Entretanto, é muito
difícil um controle sobre o pagamento do prêmio, pois muitas vezes ele não é
concedido pela associação empregadora, podendo vir de um clube adversário que
tenha interesse em uma vitória, de um torcedor fanático ou de uma outra pessoa.
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Há aspectos peculiares na retribuição do atleta entre os quais estão
incluídas as chamadas luvas, os bichos e a participação no passe.
3.6.1 Luvas
O termo “luva” não é uma exclusividade do mundo esportivo, pois o
Decreto nº 24.150, de 1934, sobre renovação de locação comercial, conhecido
como “Lei de Luvas”19 também se utiliza desse termo.
A doutrina20 sustenta que as luvas desportivas importam reconhecimento de um “fundo de trabalho”, isto é, do valor do trabalho desportivo já
apresentado pelo atleta que será contratado, estabelecendo um paralelo com o
“fundo de comércio”, que é o valor do ponto adquirido pelo locatário.
As luvas traduzem importância paga ao atleta pelo seu empregador,
“na forma que for convencionada, pela assinatura do contrato”; compõem a
sua remuneração21 para todos os efeitos legais (art. 12 da Lei nº 6.354, de 1976
e art. 31, § 1º da Lei nº 9.615, de 1998). Elas podem ser em dinheiro, títulos
ou bens, como automóveis22. Seu valor é fixado tendo em vista a eficiência do
atleta antes de ser contratado pela entidade desportiva, ou seja, o desempenho
funcional já demonstrado no curso de sua vida profissional; logo, embora de
natureza retributiva, não se confunde com prêmios e gratificações, cujas causas ocorrem no curso do contrato. As luvas têm natureza de salário pago por
antecipação23, não se confundindo com indenização, pois nelas não se encontra
presente o caráter ressarcitório advindo de perda.
O TST, por meio da 5ª Turma, retirou a afeição salarial das luvas, por
entender que é “valor pago ao atleta apenas como garantia de um futuro contrato, porque, se assim o é pagamento para assinatura do contrato, não se cuida
de contraprestação pela força de trabalho, mas tão só a forma como os clubes
e agremiações despertam no atleta o animus contrahendiem relação àquela
agremiação, no caso, o clube de futebol”. (TST- 5ª Turma - RR-1 7. 3799/2004900-01-00. Rel.: Minº João Batista Brito Pereira - DJU-1 30.6.2006).
3.6.2 “Bicho”
Sustenta-se que a nomenclatura “bicho” surgiu com as primeiras apostas sobre o futebol profissional, no seu início, e guarda uma correlação com o
chamado jogo do bicho.
A importância intitulada “bicho” pela linguagem futebolística é paga
ao atleta, em geral, por ocasião das vitórias ou empates, possuindo natureza de
prêmio individual, resultante de trabalho coletivo24, pois visa não só a compensar
os atletas, mas também a estimulá-los; essa verba funda-se em uma valorização
objetiva, conseqüentemente, dado o seu pagamento habitual e periódico, tem
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feição retributiva (Inteligência do art. 31, § 1º, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998). Os bichos são fixos e variáveis, podendo, excepcionalmente, ser
pagos até mesmo em caso de derrotas, quando verificado o bom desempenho
da equipe.
3.6.3. O passe
O passe, em tese, é o instrumento que permite a contratação do atleta
por outro empregador, depois de comprovada a sua desvinculação da associação
desportiva à qual prestava serviços. Trata-se de instituto altamente controvertido. Uns autores o defendiam, ao argumento de que é um instrumento adotado
internacionalmente, como meio capaz de impedir o aliciamento e a concorrência
desleal25. Outros o criticavam por constituir ele obstáculo à manifestação de
vontade do atleta, quando almeja seu desligamento de uma associação à qual
esteja vinculado, “impedindo o livre exercício de sua profissão e transformandoo em mercadorias que se compram e se emprestam”26. O principal argumento
contra o passe é o de que o atleta, depois de cumprir fielmente um contrato
por prazo determinado, quase nunca pode exigir o atestado liberatório após a
sua extinção normal, o que traduz uma espécie de escravidão, uma violação à
liberdade de trabalhar e de contratar. Essa situação persistiu até o advento da
Lei nº 9.615, de 1998, cujo art. 28, § 2º, previu a extinção desse instituto, a
partir de março de 2001. Como o art. 93 da referida lei remete a vigência desse
dispositivo para o final de março de 2001, poder-se-ia pensar que em qualquer
situação de desligamento do atleta, ainda persistiria o direito ao passe por
parte da entidade de desporto empregadora. Assim não entendemos. É que a
Lei nº 9.615, de 1998, contém outra previsão acerca do passe, inserida em seu
art. 31, o qual teve vigência imediata. Esse dispositivo estabelece a liberação
do passe para o atleta que venha a obter a rescisão indireta, fundada na mora
contumaz. Veja-se que, por conter previsão inovadora, a Lei nº 9.615, de 1998,
acrescentou à norma vigente até a sua edição uma nova hipótese de liberação
do passe, com vigência imediata.
Celebrado o contrato antes da vigência da Lei nº 9.615, de 1998, e cessado após a vigência da Lei PeIé, eventual discussão em torno da cobrança do
passe, com amparo em direito adquirido (art. 93), deverá ser processada junto
ao novo empregador do atleta, não podendo, entretanto, constituir obstáculo
ao exercício de sua atividade profissional27.
Isso porque o vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva
contratante tem natureza acessória do respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do contrato de
trabalho desportivo, com o pagamento da cláusula penal, nos termos do caput
do art. 28 da Lei nº 9.615, de 1998, ou ainda com a rescisão decorrente do
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inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade desportiva empregadora prevista nesta lei (§ 2 do art. 28 da Lei nº 9.615, de 1998, com a redação
dada pela Lei nº 10.672, de 15 de maio de 2003).
O passe, segundo o art. 11 da Lei nº 6.354, de 1976, era “a importância
devida por um empregador a outro pela cessão do atleta durante a vigência do
contrato ou depois de seu término, observadas as normas desportivas pertinentes”. O atleta teria direito à parcela de, no mínimo, 15% do montante do passe,
devidos e pagos pelo cedente (art. 13, § 2º da Lei nº 6.354, de 1976). De acordo
com o § 3º do citado art. 13, o atleta perderia o direito ao percentual se houvesse
dado causa à rescisão do contrato ou se já houvesse recebido importância a
esse título nos últimos 30 meses. Ocorre que tanto o art. 13 como o seu § 3º
foram revogados após 25 de março de 2001, nos termos dos art. 93 e 96 da Lei
nº 9.615, de 1998.
O valor do passe, com relação ao empregador, tinha natureza indenizatória, pois visava a ressarcir o clube pela perda de um jogador para outro clube.
Em relação ao atleta havia divergência: parte da doutrina lhe atribuia natureza
jurídica remuneratória28 e outra corrente lhe concedia feição indenizatória.
A jurisprudência do TST vinha atribuindo feição salarial às luvas e
bichos e natureza indenizatória à participação do atleta no passe. Vejamos:
“Atleta profissional. Natureza das parcelas: luvas,
‘bichos’ e participação no passe. 1. Luvas - A teor do
disposto no art. 12 da Lei nº 6.354/76, consubstanciam
importância paga pelo empregador do atleta, na forma
do convencionado, pela assinatura do contrato. Resulta
do fato de o atleta obrigar-se à prestação dos serviços,
revelando-se contraprestação. O pagamento, antecipado
ou em prestações sucessivas não descaracteriza a parcela
como salarial. (Precedentes: TST-RR-1973/84, Ac. 1ª
T. 3.046/85, Rel. Minº João Wagner, Publ. DJ 30.8.85,
TST RR-4495/84, Ac. 3ª T. 2.686/85, Rel. Min. Orlando
Teixeira da Costa, publ. DJ de 23.8.85 e TST-RR1957J81, Ac. 1ª T. 1.927/82, Rel. Min. Marco Aurélio,
publ. DJ de 02.7.82). 2. ‘Bichos’. Vocábulo consagrado
e que compõe o jargão futebolístico. A origem em si —
vitórias ou empates — bem revela tratar-se de gratificação,
possuindo, assim, nítida natureza salarial. 3. Participação
no valor do passe — Quando da cessão do passe do
atleta, é dado ao clube cedente exigir do cessionário o
pagamento do valor do passe estipulado de acordo com
as normas desportivas — art. 13 da lei supra. Tratandose de mera participação, o direito mostra-se acessório,
seguindo a sorte do principal — art. 58 e 59 do Código
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Civil. Impossível é emprestar-lhe natureza salarial, sob
pena de caminhar-se para a esdrúxula assertiva segundo
a qual o clube cedente recebe do cessionário parcela
possuidora de feição também salarial”. TST- RR-4970/86
— Ac. 1ª T. 1164/87; Rel. Min. Marco Aurélio, DO
28.8.87, p. 17.671.

Em face da natureza indenizatória do passe, filiamo-nos aos que o admitem apenas quando a associação desportiva propiciou ao atleta uma formação,
a semelhança do que prevê a legislação estrangeira inclusive com a elevação
do valor em caso de transferência para clubes de outros países.
3.6.3.1 Penhora do valor do passe
Considerando tratar-se o valor do passe de um bem da associação empregadora, é suscetível de penhora, como, aliás, já vem entendendo parte da
jurisprudência29, à qual nos filiamos. Ponto de vista contrário considera o passe
impenhorável, dada a sua feição intrinsecarnente ligada ao ser humano30.
3.7 O Direito à Imagem
Como é sabido, o desportista profissional é o ator do espetáculo e sua
imagem é indispensável.
Depara-se em nosso país com pagamento de remuneração ao atleta
profissional sob a denominação de exploração do direito à imagem, por meio de
constituição de pessoa jurídica pelo atleta, com a única “finalidade de repassar
parte do salário ajustado”. A interposta “pessoa jurídica” é utilizada com o propósito de desvirtuar a aplicação da legislação trabalhista. A verba é paga pelo
clube e recebida pelo atleta e, em alguns casos, até mesmo independentemente
de exploração do direito de imagem do autor31. A hipótese traduz fraude e viola o
art. 9º da CLT, como também contraria o item I da Súmula nº 331 do TST. E ainda
que assim não fosse, o pagamento a esse ‘título tem feição salarial32; o seu caráter
oneroso reside na oportunidade que o empregador proporciona ao atleta para auferir o ganho. O raciocínio ampara-se no art. 7º (caput) da Constituição vigente.
A nova redação concedida ao § 7º do art. 28 da Lei nº 9.615, de 1998,
pela Lei nº 10.672, de 2003, veda a outorga de poderes mediante instrumento
de mandato público ou particular relacionados a vínculo desportivo e uso de
imagem de atletas profissionais por prazo superior a um ano. O preceito legal
refere-se à cessão a terceiro do direito à imagem, no seu aspecto material, com
amparo no princípio segundo o qual os indivíduos são livres para autorizarem,
por fotografia, a publicação de sua imagem, aos quais competem determinar
as circunstâncias e condições em que a publicação se dará33.
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3.8 Da Duração do Trabalho
3.8.1 Horário
A duração do trabalho do desportista possui peculiaridades que não
permitem atribuir-lhe o tratamento das normas gerais da CLT no seu aspecto
global, salvo no que for compatível com esse tipo de atividade, na forma autorizada pelo art. 28 da Lei nº 6.423, de 1977 e da Lei Pelé.
Dispunha o art. 6 da Lei nº 6.354, de 1976, que o horário normal de
trabalho do atleta seria organizado de forma que bem servisse o seu adestramento e exibição, não podendo exceder de 48 horas semanais, hoje, 44 horas
semanais, em face da alteração constitucional, tempo em que o empregador
poderia exigir que o empregado permanecesse à sua disposição. Lembre-se,
entretanto, que esse dispositivo vigorou apenas até 25 de março de 2001, quando
foi revogado pelos art. 93 e 96 da Lei nº 9.615, de 1998. Embora a Constituição
de 1988 assegure aos empregados urbanos e rurais jornada de 8 horas, dadas as
peculiaridades que envolvem a função do atleta, entendemos que as normas a
respeito de limitação de horas semanais, a partir de 26 de março de 2001, não
mais serão aplicadas ao profissionais do futebol.
O tratamento diferenciado a respeito das relações trabalhistas comuns se
justifica em face da natureza especial dessa prestação de serviços, que consiste
em uma peculiar distribuição da jornada entre partidas, treinos e excursões.
Há relativamente ao atleta, nesse particular, um campo aberto que reclama a
atuação das normas coletivas ou dos contratos individuais de trabalho.
Já no tocante ao adicional noturno de 20% estabelecido na CLT, alguns
sustentam que não há previsão legal atinente ao atleta, provavelmente pelas
pecuharidades dessa função e também pelo fato de que suas atividades raramente
adentram no horário noturno34. Em conseqüência, negam o direito ao adicional
noturno a esses profissionais.
E nessa direção tem-se manifestado uma corrente jurisprudencial:
“As condições peculiares do contrato do atleta profissional
de futebol não toleram incursão no adicional noturno,
em louvor dos critérios universalmente consagrados na
exibição profissional do atleta. Esse tipo de prestação
noturna participa visceralmente do contrato e se há de
tê-la como abrangida na remuneração estipulada”. TST
RR-3.866/82 — Ac. 1ª T., 3.854183, 16.12.83 — ReI.
Min. Ildélio Martins.
“Atleta profissional de futebol. Salvo prova de excessos
das normas contidas na Lei nº 6.354/76, não faz jus o
atleta profissional de futebol a horas extras, repouso
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semanal remunerado e adicional noturno”. TRT — 4ª T.
— RO-6.609/90 — lª T. Rel.: Juiz Carlos A. C. Fraga —
Julg. em 05.02.92.

Entendemos que o plus pelo trabalho noturno também possui previsão
constitucional (art. 7º, IX), sendo, portanto, aplicável ao atleta empregado,
sempre que comprovado o trabalho entre 22 e 5 horas do dia seguinte, o que se
constata, facilmente, considerando que há partidas de futebol iniciadas sempre
em determinados dias da semana a partir de 21:30h, quando são televisionadas.
Trata-se de aplicação subsidiária do art. 73 da CLT, compatível com a legislação
específica e autorizada pelo art. 28 da Lei nº 6.354, de 197635.
Segundo os especialistas em ergonomia36, a razão pela qual se confere
tratamento especial ao trabalho noturno em relação ao diurno reside no fato de
que o primeiro ocasiona maior fadiga do que aquele realizado durante o dia,
pois há uma coincidência entre a ativação biológica e o horário de trabalho e
entre a desativação cerebral e o sono. Logo, quem trabalha em estado de desativação noturna desenvolve esforço maior para a execução do mesmo trabalho
e, por outro lado, o sono, em estado de ativação cerebral, é menos reparador.
Em conseqüência, surge a fadiga, que poderá gerar redução do rendimento
profissional e aumento da gravidade de acidentes do trabalho. Na hipótese de
a fadiga tornar-se crônica, provoca, muitas vezes, enfermidade psicossomática,
que se expressa por uma síndrome neurótica ou por uma úlcera no aparelho
digestivo. Quando o trabalho noturno é alternado, poderá provocar transtornos
digestivos capazes de evoluir independentemente ou de combinar-se com a
enfermidade psicossomática.
Portanto, do ponto de vista médico, afirmam os especialistas que o
trabalho noturno deveria ser proibido, em geral. Entretanto, há situações em que
o trabalho à noite é inevitável; para essas circunstâncias sugere-se reduzir a sua
duração e torná-lo oneroso, com o objetivo de desestimular sua exigência.
Considerando que o esporte profissional, fundado na competição, é por
demais desgastante, sob o aspecto físico e psíquico, entendemos recomendável
a concessão do adicional noturno e a redução da respectiva hora, com aplicação
supletiva do art. 73 da CLT, exatamente para desestimular sua prática à noite
e tutelar a saúde do atleta.
Citações
1

BARBAGELATA, Héctor-Hugo. Derechos del deporlista. Separata da revista De-racho Laboral,
tomo XLV, nº 205, enero-marzo de 2002, p. 3.
2

84

BARBAGELATA, Héctor-Hugo. Op. cit.., p. 3.

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

3

DEVEALI, Mano apud BARBAGELATA. Op. cit., p. 6.

4

Cass., Sez. Lav., 28/12/1996, nº 11540, in Mass., 1996. In: DI CERBO, Fernando./rapporti
speciali di lavoro. Milano: cedam, 2000, p. 121.
5

DURAN LOPEZ, Fedeilco. La relacián laboral especial de los deportistas pro fesionales. Relaciones Laborales, nº 10, 1985, p. 45-46 e, do mesmo autor, Las relaciones especiales de trabajo
de los deportistas pro fesionales y de los artistas en los espectáculos públicos. Documentación
Laboral, dio. 1985. Madrid: ACARL, p. 225. No mesmo sentido: BARBIERI, Pablo c. Fútbol
y derecho, Buenos Aires. Editorial universídad, 2000, p. 96.
6

DURAN LOPEZ, Federico. Op. cit. (Las relaciones espeiales...), p. 225. Ct., de nossa autoria,
As Relações de Trabalho no Espetáculo. São Paulo: LTr, 2003, passim.
7

ROQUETA BUJ, Remedios. EI trabajo de los deportistas profesionales. valencia: Tirant Blanch,
1996, p. 31.
8

Competência da Justiça do Trabalho. O atleta profissional pode ingressar na Justiça do Trabalho
diretamente, quando o seu interesse se vincula a direitos de natureza trabalhista sem afetar o
quanto dita o art. 29 da Lei nº 6.354/76 em termos de comportamento esportista. A exaustão da
fase em que firma a competência da Justiça Desportiva interessa apenas à disciplinação do esporte”, TST- 1ª T. RR 6.646/82; Rei. Mim. Ildélio Martins; Bol. Do TRT— 2ª Reg., p. 105. Revista
LTr-49-7/817. No mesmo sentido pronunciou-se o TRT da 8ª Região: “Jogador de futebol. Não
acionada a Justiça Desportiva. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de
jogador de futebol, sem que antes seja acionada a Justiça Desportiva, eis que a esta, pelo que se
verifica dos dispositivos constantes da Lei nº 6.354/76, cabe decidir matéria que envolva a ordem
e a disciplina esportivas, não parcelas eminentemente trabalhistas”. TRT — PA- 8ª Região. RO
1395/88, Ac. 65/89, Rel.: Juíza Lygia Simão Luiz de Oliveira, pub. 09.01.89.
9

RR-2165/86. Repertório de Jurisprudência Trabalhista. João de Lima Teixeira Filho, v. 06.

10

“CAUSAS ESPORTIVAS. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, Os Tribunais Esportivos são entidades com competência para resolver questões de ordem estritamente
esportiva. A matéria em questão envolve direitos de natureza trabalhista, sendo, portanto, esta
Justiça Especializada competente para dirimi-los. Incabível a alegação de violação ao art. 217 da
CF, por não abranger a hipótese prevista nos autos. Recurso de Revista não conhecido”. TST—
RR-493704/1 998-2ª Turma — DJ 18.06.1999— ReI.: Ministro José Alberto Rossi.
11

“Jogador de futebol amador Impossível o reconhecimento de vinculo empregatício, porque
não amparado pela Lei 6.354/76”. TRT 60 Reg. 2° T. — Proc. RO-44c14/ 96, julg. 07.08.96;
Rel.: Juíza Josélia costa. BJ nº 8/96. Repertório de Jurisprudência Trabalhista. João de Lima
Teixeira Filho, v. 7, p. 315.
12

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os adotas profissionais do futebol no Direito do Trabalho. são
Paulo: LTr, 1998, passim. (Tese de Doutorado).
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CATHARINO, José Martins. Contrato futebolístico e a lei brasileira. Revista de Direito do
Trabalho. v. 6. Editora Revista dos Tribunais, maio/abril 1977, p. 9.
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Cf. Ao. TST- Pleno — RR 285/82 — Rei.: Min. Ildélio Martimns — DJU de 10.07.1983l
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TRT — 3ª Região — 2ª T. — RO-2479/02 —Juíza Alice Monteiro de Barros, julgado em
16.04.2002. Embora a ementa não faça menção à cláusula penal, no corpo do voto, à p. 8 e 9,
a 2ª Turma do TRT da 3ª Região examinou o caráter obrigatário da referida cláusula, fixando
o seu valor.
16

PEREIRA, Caio Mário da Silva. instituições de Direito Civil. v. II, 15° Ed. Rio de Janeiro:
Forense, p. 103.
17

Cláusula Penal. Atleta. A cláusula penal de que trata o caput do artigo 28, da Lei nº 9.615/98,
com as modificações introduzidas pela Lei nº 9.981/00, favorece apenas ao clube, no caso de
desvinculação do atleta na vigência do contrato de trabalho profissional. Tanto é assim, que o § 5º
do mesmo dispositivo permite a fixação de um valor ilimitado e irrestrito de tal penalidade,
quando houver ruptura unilateral do vinculo trabalhista para uns de transferência intemacional,
evidenciando que o descumprimento do pactuado é pelo atleta, e não pelo clube, vez que quem
se transfere para o exterior é aquele, e não este. De outra parte, no caso de rescisão antecipada do
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Turma—Rel. Valdir Carvalho — DOE/PE 02.09.2006. Revista Synthesis 44/2007, p. 186.
Outros divergem dessa decisão: Atleta de futebol — cláusula penal cumulada com o artigo
479 e 480 da CLT. O parágrafo 3º do artigo 28 da Lei nº 9.615/98, acrescentado pela Lei nº
9.981/14.7.2000, instituiu a cláusula penal a ser fixada pelo Atleta profissional e o clube de Futebol, em caso de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral do contrato de trabalho
por qualquer das partes. Referida cláusula penal convive e é cumulativa com a outra, de natureza
rescisória, prevista no artigo 31 e seu parágrafo 3º, da mesma Lei nº 9.615/98 e que se remete
ao artigo 479 e 480 da CLT. TRT/SP — 00851200207702007 — RO — Ac. 9ª T 20050506409
— Relª Rita Maria Silvestre — DOE 26.08.2005. Revista Synthesis 42/2006. p. 205.
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Recurso de Revista. Atleta profissional de futebol. Término antecipado do contrato de trabalho, Cláusula Penal, Da exegese do art. 28 da Lei nº 9.615/98, constata-se que a antecipação,
pelo empregador do termo final do contrato de trabalho de atleta profissional acarreta o pagamento da cláusula penal, conforme firmado no contrato de trabalho. Entender que a referida
cláusula tem como único obrigado o atleta que rompe, antecipadamente o contrato de trabalho
contrasta com o direito e fere o sinalagma, na medida em que pretende impor ao atleta encargo
desproporcional ao exigido da entidade desportiva. Recurso de revista conhecido e provido.
NUMERO ÚNICO PROC: RR 1112/2006-005-06-00- Publicação: DJ — 11.10.2007. PROC.
nº T5T — RR-1112/2006- 005-06-00.0. Acórdão 6ª Turma ACV/rh. Aloysio Corrêa da Veiga,
Ministro Relator.
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CÂNDIA, Ralph. Comentários aos contratos trabalhistas especiais. 2. ed. São Paulo: LTr,
1990, p. 128.
20

CATHARINO, José Martins. Contrato de emprego desportivo no Direito brasileiro. São
Paulo: LTr, p. 33.
21

CATHARINO, José Martins. Op. cit, p. 33.

22

“As ‘luvas’ são pagas antecipadamente ou divididas em parcelas, o que cáracteriza pagamentos
por conta do trabalho a ser realizado pelo atleta durante o tempo fixado no seu contrato. Em
virtude de seu caráter eminentemente salarial, deverão ser integradas nas férias e gratificações
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natalinas”. TST-RR- 266807/1996 — 3ª T. — DJ- 21.02.1997 — Rel.: Min. José Zito Calasãs
Rodrigues. No mesmo sentido pronunciou-se o C. TST, no RR 418392/98, 1ª T., Rel.: Juiz
convocado Vieira de MelIo Filho, julgado em 26.06.02 e 2ª T. do TST-AI RR e AR 25959/02900-03-005 — Red. Des. Mm. Renato de L. Paiva. DJU 17.3.06.
23

CATHARINO, José Martins. Contrato de emprego desportivo no Direito Brasileiro. São
Paulo: LTr, 1969, p. 34.
24

CATHARINO, José Marlins. Op. cit, p. 37.

25

CATHARINO, José Martins. Op. cit., p. 32. Há jurisprudência que lhe atribui a natureza de
gratificação (TRT/PR-27781-2000-006-09-00-7 —. Ac. 19.285/2005. Rel.: Juiz Sérgio Murilo
Rodrigues Lemos- DJPR — 3.9.2004). Revista Synthesis 40/2005, p. 185. Entendemos que a
gratificação tem como causa fatos e acontecimentos objetivos e externos à vontade do empregado, razão pela qual não atribuímos ao “bicho” essa natureza, mas a de um prêmio individual
proveniente de trabalho coletivo.
26

Favorável ao instituto manifesta-se Evaristo de Moraes Filho (Temas atuais de Trabalho e
Previdência. São Paulo: LTr, 1975, p. 169): “Em verdade, o passe não cerceia quando regulamenta
a liberdade do atleta, não chegando, nem de longe, a poder ser acoimado de inconstitucional.
Trata-se de instrumento adotado em toda parte, regulado pela legislação internacional como única
medida capaz de impedir a concorrência desleal e o aliciamento ilícito dos jogadores, dentro
ou fóra do País. Vivendo os clubes de renda auferida pelas exibições que dão, muito dependem
do renome e da fama dos seus atletas, como atrativos para uma grande platéia. Por sua vez,
vedetes ou não, também muito dependem os atletas do renome da associação desportiva, de sua
organização, da publicidade que goza, do tratamento que oferece, e assim por diante. Não raro,
é o clube que faz a fama do atleta, educando-o, burilando as suas virtudes praticamente inatas
e a sua própria personalidade. Tudo isso pode e deve ter uma correspondência patrimonial, que
se traduz, afinal de contas, no direito, que ambos os contratantes possuem, de plena certeza e
segurança do vínculo que os prende, manifestado num contrato por prazo determinado. Sem
o instituto do passe, na ganância de auferir altas rendas nos espetáculos públicos, juntamente
com o significado econômico e moral das vitórias e dos campeonatos, não haveria mais certeza
nem garantia alguma nas contratações, de cuja insegurança seriam vítimas e algozes, ao mesmo
tempo, os atletas e as associações desportivas”.
27

“Ora, não é necessário qualquer conhecimento de Direito para se concluir, de imediato, que a
figura do ‘passe’ ou atestado liberatório, com as características de mecanismo autodefensivo das
associações esportivas, que possui em nossos meios futebolísticos, é absolutamente incompatível
com os textos constitucionais acima transcritos. Ou, em outras palavras, que a figura do ‘passe’,
com as referidas características, é de todo inconstitucional, quer por impedir o livre exercício
da profissão dos jogadores de futebol, quer por transformá-los em verdadeiras mercadorias, que
se ‘compram’ e se ‘emprestam’, sem qualquer consideração para com a sua dignidade de seres
humanos”. (PEREIRA, Adilson Bassalho. O contrato de trabalho do jogador profissional de
futebol e a legislação brasileira. In Revista de Direito do Trabalho, nº 03, p. 179).
28

Atleta profissional de futebol. Contrato já cumprido. Descabimento do pagamento do passe.
Não estando em vigor o contrato por prazo determinado firmado entre o Atleta Profissional de
Futebol e o respectivo clube contratante, e ainda não estando sendo pagos os seus salários não
há porque impedir o atleta de obter colocação em outra equipe profissional de futebol, uma vez
que o art. 5, inciso XIII, da constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer trabalho,
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ofício ou profissão desde que atendidas as qualificações ao exercício profissional. Dessarte, a
eventual discussão da matéria relativa ao passe, ainda que se entenda plenamente vigente a Lei
nº 6.354/ 76, mesmo após o advento da, Lei nº 9.615/98 é questão que poderá ser discutida pelo
impetrante junto ao novo empregador do atleta, mas que, venha concessa, não poderá ser fator
impeditivo do exercicio da atividade profissional do litisconsorte, principalmente considerando-se
que todas as obrigações derivadas de seu contrato de trabalho com o impetrante já foram cumpridas” (TRT/SP 00455/2000-3- Ac. SDI 2001000543 — Relª. Juíza Vânia Paranhos — DOE
09.02.2001. Revista Synthesis nº 33/2001, p. 207).
29

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Os atletas profissionais de futebol no Direita do Trabalho. São
Paulo: LTr, 1998, p. 117. (Tese de Doutorado).
30

Neste sentido: 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Juíza Ana Maria Rebouças — Proc. nº
15/2173/98 — Penhora do passe do jogador Marques B. de Abreu em favor do jogador Vantuir
Galdino Ramos contra o Clube Atlético Mineiro, realizada em 25.10.2000.
31

0 passe do atleta é impenhorável, dada sua natureza intrinsecamente ligada ao ser humano.
TRT 6ª Região, 2ª T. — AP- 1246/97. Rel: Juiz Fernando de Andrade DJPE — 15.01.98, p. 26.
Revista do Direito Trabalhista. Ano 4, nº 2, tevereiro/98, p.74. No mesmo sentido: “JOGADOR
DE FUTEBOL. PENHORA DE PASSE. Não se pode negar que o passe, para aqueles que ainda
estão a ele sujeitos contratados antes da vigência da Lei nº 9615-98, está intimamente ligado à
pessoa do atleta’, pois seu valor de mercado relaciona-se diretamente ao desempenho do profissional, e, também, porque o exercício da atividade na prática desportiva vincula-se ao clube que
o detém. Portanto, inadmissível a sua penhora, sob pena de se concordar com a constrição da
própria vida humana, em afronta aos direitos fundamentais previstos no art.5º da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, dada a natureza da figura em comento estar intrinsecamente ligada ao ser humano”. TRT-PR-AP-03655-2001-Acórdão-11288-2002 — Rel. Ex.mo
Juiz Luiz Eduardo Gunther — DJPR.17-05-2002. Publicado na Revista Decisório Trabalhista
nº 98, setembro de 2002.
32

TRT 3ª Região, 3ª Turma.— RO-8604/02 — Rel.: José Eduardo de Resende Chaves, MG de
7.9.2002.
33

“Atleta profissional. Contrato de licença de uso de imagem. Competência da Justiça Especializada que abrange as ações oriundas da relação de trabalho e outras controvérsias dela, decorrentes.
O disposto no art. 42 da Lei 9.615/95 não tem o condão de descaracterizar a natureza salarial de
verba paga em decorrência de ajuste de exploração da imagem do empregado, desvinculando-o
do contrato de trabalho. Aplicáveis os princípios de proteção ao hipossuticiente, eis que prevalentes sobre o pacto meramente acessório do contrato de trabalho, imperando a regra geral de que
vantagens econômicas habitualmente adicionadas ao contrato integram-no e qualificam-se como
salariais”. TRT/SP- 01030200303802006-RO- Ac. 7ª T. 20060161757 — Rel.: Luiz Antôrtio
M. Vidigal. DOE 24.3.2006. Revista Synthesis nº 43/2006, p. 206. “ATLETA PROFISSIONAL.
PAGAMENTO EXTRA-FOLHA. SALARIO. ART. 9º CLT.
O comprovado pagamento ao atleta profissional de importâncias extra-folha ou ‘por fora’, rotuladas de ‘lucro presumido’, ‘publicidade e marketing’ ou ‘direito de imagem’, através de empresa
interposta, não passa de mecanismo contábil espúrio que visa camuflar a natureza salarial desses
pagamentos, procedimento, contudo, que não consegue ultrapassar a barreira protecionista erigida
em favor do trabalhador através do art. 9º da CLT. Tal proceder não deixa de ser um autêntico
‘gol contra’.” TRT — 3ª Região — 01809-2003-024-03-00-3 RO — 4ª Turma — Rel.: Juiz
Tarcísio A. Giboski —DJMG 12.11.2005.
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SAHM, Regina. Direito à Imagem no Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Atlas, passim.
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ZAINAGHI, Domingos Sávio. Op. cit., p. 96
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No mesmo sentido, FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. As relações de trabalho do atleta
profissional no contexto da legislação brasileira. Revista TRT—8° Reg., v. 35, nº 68, jan./jun.
2002, p. 88.
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“SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL À JORNADA - VALIDADE AFERIDA PELO COLIGAMENTO DOS PRISMAS
JURÍDICO E SOCIAL”
Ney Stany Morais Maranhão

Juiz Substituto do TRT 8ª Região
Professor do Curso de Direito da Faculdade do Pará - FAP
Membro do Conselho Consultivo da EMATRA VIII
Secretário-Geral da AMATRA VIII
Mestrando em Direito pela UFPA

Considerações plausíveis me convencem acerca da legitimidade do
pacto de percepção de salário mínimo proporcional à jornada praticada, sem
que se possa entrever, nesse contexto, qualquer tipo de afronta, oblíqua ou
frontal, aos ditames constitucionais.
Com efeito, no plano constitucional, dispõe o artigo 7º, incisos IV e V,
da Carta da República, ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social, a percepção de um patamar
salarial mínimo como contraprestação pelo labor.
Também acentua a Constituição, em seu artigo 7º, incisos XIII e XIV,
que a jornada padrão é de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, salvo para aqueles que laboram em regime de turnos ininterruptos de
revezamento, para quem se aplica a jornada padrão de 6 (seis) horas diárias. A
Carta Magna, nesses casos, ressalva a possibilidade de pactuação em contrário,
desde que perpetrada por meio de chancela sindical e em um contexto hígido de
manifestação da autonomia privada coletiva, tudo no desiderato de fomentar a
autogestão social, a descentralização política e a democratização do poder.
Note-se, desde logo, que a análise sistemática desses comandos normativos conduz à inarredável conclusão de que o mínimo remuneratório ali
previsto é assentado em função da jornada padrão estabelecida no próprio
texto constitucional. Ou seja, a contraprestação mínima constitucionalmente
instituída aponta para a jornada padrão também constitucionalmente fixada.
Noutras palavras, aqueles primeiros dispositivos constitucionais, pertinentes ao tema salário (incisos IV e V), detêm vinculação jurídica direta com
aqueles concernentes ao tema jornada (incisos XIII e XIV).
Logo, a melhor exegese, no caso, deve ser fincada em cautelosa interpretação sistemática dos referidos textos constitucionais, que, como se infere,
complementam-se em seus termos.
De conseqüência, nada obsta, pelo menos no plano constitucional, que
se pague o salário mínimo proporcional para uma jornada pactuada em parâmetro inferior àquele previsto na Lex Legum, valendo sempre lembrar quem
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ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei (Constituição Federal, artigo 5º, inciso II).
Tangente ao aspecto infraconstitucional, destaco que os artigos 442,
443 e 444 da CLT autorizam a pactuação tácita ou expressa, verbal ou escrita,
no que toca ao contrato de trabalho, deixando as condições contratuais ao livre
alvedrio das partes envolvidas, desde que observadas, é claro, as disposições
protetivas ao trabalho, os diplomas coletivos porventura firmados e as decisões
das autoridades competentes.
Dessarte, conforme estabelecido na análise constitucional retro, a pactuação em jornada reduzida, com pagamento proporcional do mínimo fixado em
lei ou norma coletiva, constitui atitude que não afronta a Carta da República,
valendo acentuar, também, que as normas celetistas pertinentes, como visto,
autorizam o nascimento informal do próprio contrato de trabalho, de forma a
lançar por terra, à luz desses comandos normativos, qualquer intento interpretativo no sentido de que tal forma de pactuação deva se dar necessariamente
através de cláusula expressa.
Insta frisar, noutro quadrante, que, no âmbito normativo do artigo 7º
da Constituição Federal, a simples ausência de abertura de exceção nos incisos IV e V configura elemento jurídico insuficiente para ilidir a conclusão ora
sistematizada, tendo em vista a natural e instintiva ligação daqueles comandos
à jornada padrão fixada nos incisos XIII e XIV, a teor do já explanado.
A propósito, tal noção de necessária integração jurídica do salário com
a jornada é tão verdadeira e pertinente que o artigo 6º, caput, da própria Lei
nº 8.542/92, dispondo sobre a Política Nacional de Salários, reza que “salário
mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, por jornada normal de trabalho...” (grifo meu), sendo
que os seus parágrafos seguintes, à evidência, trazem consigo a exata noção de
proporcionalidade que é ínsita ao conteúdo da cabeça do dispositivo.
Registro, por oportuno, que a concepção de proporcionalidade ora
ventilada ainda pode ser encontrada em outros dispositivos celetistas, tais como
os artigos 58-A, parágrafo 1º, 76, parágrafo 2º, e 428, parágrafo 2º.
Assento, também, que não há que se falar, nesse quadro, em mudança
contratual lesiva ao obreiro, de tal modo a invocar a aplicação do artigo 468
da CLT.
É que na tese vertente, às claras, não há espaço para se enquadrar o
fenômeno da alteração contratual, em seu estrito sentido técnico, haja vista se
partir do pressuposto de que tal nuança – pagamento proporcional à jornada –
constitui alicerce firmado já na origem do elo empregatício, no momento mesmo
da pactuação, permanecendo viva até o encerramento desse liame, pois.
De outra banda, agora na seara doutrinária, consigno que tal forma de
pensar, legitimando o pagamento proporcional em comento, possui defensores
de nomeada.
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De fato, aduz o saudoso VALENTIN CARRION que:
“... a lei usou o critério de remuneração diária e previu
a jornada normal; quando esta for de 8 horas, será
necessário cumpri-la; se o empregado for admitido
para trabalhar apenas 4 horas por dia, receberá
proporcionalmente,
sem
qualquer
ilegalidade”
(Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 29ª
Edição, São Paulo: Saraiva, 2004, página 130).

Assevera ainda EDUARDO GABRIEL SAAD que:
“... o salário mínimo corresponde a uma jornada
normal, isto é, de 8 horas” (CLT Comentada, 37ª
Edição, revista e ampliada por José Eduardo Duarte
Saad e Ana Maria Saad Castello Branco, São Paulo:
LTr, 2004, página 121).

MAURICIO GODINHO DELGADO, com propriedade, explica que
se o empregado:
“... foi contratado e labora 110 horas por mês, por
exemplo, [já incluído o repouso semanal remunerado] –
pertencendo a uma categoria ou profissão cujo salário se
calcule à base de 220 horas mensais -, receberá, ao final
do mês, o salário correspondente ao montante de 110
horas [e não o padrão de 220 horas] ” (Salário – Teoria
e Prática, Belo Horizonte: Del Rey, 1997, página 115).

ALICE MONTEIRO DE BARROS, por sua vez, ensina que se afigura:
“... lícita a contratação para jornada reduzida com
salário mínimo proporcional às horas trabalhadas”
(Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 2005,
página 760).

AMADOR PAES DE ALMEIDA, de seu turno, afirma que:
“... o salário mínimo é a contraprestação a ser paga ao
empregado que cumpre jornada normal de trabalho;
admitido para jornada reduzida, facultado é ao
empregador pagar-lhe proporcionalmente às horas
trabalhadas” (CLT Comentada, São Paulo: Saraiva,
2003, página 94).
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Compartilha do mesmo entendimento JULPIANO CHAVES CORTEZ, ao expressar:

“... que o salário mínimo pode ser pago proporcionalmente
à jornada de trabalho” (Direito do Trabalho Aplicado,
São Paulo: LTr, 2004, página 255).

O mesmo raciocínio encontra eco nas lições de SERGIO PINTO
MARTINS, quando expõe:
“O salário mínimo corresponde a uma jornada normal
de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais (art.
7º, XIII, da CF)” (Direito do Trabalho, 19ª Edição, São
Paulo: Atlas, 2004, página 326).

No campo jurisprudencial, há também valiosas decisões que sinalizam
nesse mesmo diapasão, como se vê dos seguintes julgados:
“Em se tratando de jornada reduzida por força da própria
atividade desempenhada, não há impedimento legal para
o pagamento de salário proporcional, abaixo do mínimo
legal, ainda que por contrato tácito de trabalho, dada a
previsão do artigo 442 da CLT” (TST, RR-334.773/96,
Acórdão 4ª Turma, Relator Juiz Convocado Gilberto
Porcello Petry).
“Salário Mínimo. Proporcionalidade à jornada de
trabalho. Desnecessidade de previsão explícita no
contrato de trabalho. O artigo 7º, XIII, da CF/88
estabelece a jornada de trabalho de oito horas diárias
ou de quarenta e quatro semanais. O salário mínimo,
que também exsurge da regra constitucional, há de
ser entendido e harmonizado com a jornada, acima
prevista, daí podendo ser pago proporcionalmente ao
número de horas trabalhadas pelo empregado. A jornada
reduzida não necessita de previsão expressa, assim
como a respectiva remuneração” (TST – 2ª Turma, RR
712.044/2000.6, Rel.: Ministro José Pedro de Camargo
Rodrigues de Sousa - DJU 23.03.01).
“O salário mínimo a que se refere o artigo 7º, IV, da
Constituição Federal é fixado com base na jornada normal
de trabalho, ou seja, 8 horas diárias ou 44 semanais,
estabelecido pelos artigos 7º, XIII, da Carta Magna, e 58
da CLT. Daí por que o empregado que labora em jornada
de apenas 4 horas diárias não faz jus ao salário mínimo
integral, já que a retribuição pecuniária deverá ser
proporcional à jornada trabalhada. Recurso de Revista
não conhecido” (TST – 2ª Turma, RR 504.958/98, Rel.:
Ministro Vantuil Abdala, DJ 22.06.01).
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“Não há afronta ao art. 7º, IV, da CF, a paga inferior ao
salário mínimo se restar demonstrado o labor em jornada
reduzida, já que a legislação ordinária, ao disciplinar o
salário mínimo, fixa-o por mês, por dia e por hora...” (TRT
– 15ª Região, Proc. 12141/00 – (38625/01) – SE, Rel.:
Juiz Carlos Alberto Moreira Xavier, DOESP 03.09.01).
“A exegese da norma inserta no inciso V do art. 7º da
Constituição Federal, assim como a do inciso IV do
mesmo preceito, que asseguram respectivamente a
percepção do piso salarial como menor remuneração da
categoria e do salário mínimo como menor remuneração
do trabalhador, há de estar atrelada com o inciso XIII do
referido dispositivo, que preceitua a duração do labor
normal não superior a oito horas diárias e a quarenta
e quatro semanais, salvo, é claro, a existência de
negociação coletiva que vincule o piso a outra jornada
de trabalho, o que não foi declarado nos autos. Nesse
passo, sendo a jornada de trabalho inferior à estipulada,
a retribuição pecuniária deverá ser proporcional ao
tempo trabalhado. Recurso conhecido e provido” (TSTRR-691.989/2000, 4ª Turma, Rel.: Ministro Barros
Levenhagen, DJ 07.11.03).

Ainda no âmbito do TST, posso apontar inúmeros outros precedentes
nesse mesmo sentido, a saber: RR-359.418/97, DJ 9/5/2000, decisão unânime,
relator Minº Ronaldo José Lopes Leal; RR-405.911/97, DJ 24/5/2001, decisão unânime, relator Minº Ives Gandra Martins Filho; E-RR-189.914/95, DJ
10/11/2000, decisão unânime, relator Minº Vantuil Abdala; RR-143.562/94, DJ
18/4/97, decisão unânime, relator Minº Armando de Brito; RR-261.276/96, DJ
3/4/1998, decisão unânime, relator Minº Leonaldo Silva; RR-504.958/98, DJ
22/6/2001, decisão unânime, relator Minº Vantuil Abdala.
Aliás - guardadas, é claro, as devidas proporções -, parece-me que o
conteúdo da OJ nº 244 da SBDI-1 do TST reflete a mesma lógica de proporcionalidade aqui esposada, in verbis:
“Professor. Redução da carga horária. Possibilidade.
A redução da carga horária do professor, em virtude da
diminuição do número de alunos, não constitui alteração
contratual, uma vez que não implica redução do valor da
hora-aula”.

De semelhante modo, as Súmulas 143 e 370 do TST, embora aplicadas em situação fática inversa, também têm o condão de espelhar, no fundo, a
mesma linha de raciocínio ora delineada:
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

95

“Salário Profissional. O salário profissional dos médicos
e dentistas guarda proporcionalidade com as horas
efetivamente trabalhadas, respeitado o mínimo de 50
(cinqüenta) horas mensais”.
“Médico e Engenheiro. Jornada de Trabalho. Leis nº
3.999/1961 e 4.950/1966. Tendo em vista que as Leis
nº 3999/1961 e 4950/1966 não estipulam a jornada
reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da
categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos
e de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar
em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que
seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias”
(conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 39 e 53
da SBDI-1 - Res. 129/2005 - DJ 20.04.2005).

Como se nota, o arcabouço jurídico pátrio, seja na órbita constitucional,
seja na órbita infraconstitucional, em tese, confere guarida à pactuação originária - expressa ou tácita - quanto ao pagamento de patamar salarial mínimo em
forma proporcional à jornada exercitada, proposição essa que também encontra
esteio em sólidas balisas doutrinárias e jurisprudenciais.
De par com tudo isso, realço, ainda, que esse viés hermenêutico encontra assento oportuno nos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como no caráter sinalagmático e de eqüipolência que devem necessariamente
imbricar o pacto laboral, no tocante ao alcance jurídico de suas obrigações.
Com tais fundamentos, fixo, aqui, então, um primeiro ponto.
É que penso ser importante avançar um pouco mais...
De fato, lembro que cabe ao magistrado, como ser do seu tempo e dotado
de uma necessária visão macro, ponderar, no ato culminante de decidir, não
apenas o aspecto estritamente jurídico, mas também o aspecto sócio-econômico
que porventura venha a permear o contexto processual que se lhe impõe.
Realmente, compete-lhe o dever de não apenas aplicar friamente a lei,
subsumindo os fatos à norma. Pelo contrário, urge valorar o fato, aplicando a
norma, ou melhor, é preciso integrar normativamente fatos e valores, como ensina
MIGUEL REALE em sua prodigiosa Teoria Tridimensional do Direito (Lições
Preliminares de Direito, 5ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1978, página 67).
Nesse contexto, imagino eu, exsurge a necessidade de associar àquela
nuança jurídica uma outra questão, desta feita circunstancial, ou, melhor dizendo, social.
Deveras, muito embora compartilhe da tese que valida o pagamento
proporcional do salário mínimo, de acordo com a jornada praticada (prisma
jurídico), penso ser imprescindível, em casos que tais, a averiguação, em cada
caso concreto, se essa jornada tem o condão de oportunizar ao obreiro a busca
de outra fonte de renda (prisma social).
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Normalmente esse fato se viabiliza pelo ajustamento de um horário de
trabalho bem compartimentado, de regra fixado dentro de um mesmo período
do dia (matutino, vespertino ou noturno), de tal modo a possibilitar a inserção
do empregado em outro posto de trabalho e, ainda, dando ensanchas para que,
através de outra renda, possa alcançar – ou até suplantar - aquele patamar mínimo fixado em lei ou norma coletiva – que, sabemos, muitas vezes não alcança
o nível de suficiência que as normas pretendem lhe conferir.
Veja-se, v.g., o caso de contrato laboral que prevê jornada das 10:00h
às 16:30h, fato esse que tenho verificado em alguns processos trabalhistas.
Ora, tal dinâmica, de regra fixada ao exclusivo talante da empregadora,
praticamente inviabiliza que o obreiro firme qualquer outra relação de trabalho,
empregatícia ou não, na exata medida em que se circunscreve do meio da manhã
até o meio da tarde de um mesmo dia.
Desta forma, malgrado entenda ser legítimo o pagamento proporcional
do salário mínimo, de acordo com a jornada praticada (prisma jurídico), tenho
que a dinâmica laborativa do empregado, em tais hipóteses, obstaculiza o alcance de outro posto de trabalho, mormente quando vez ou outra ainda ocorre
prestação de horas extras (prisma social).
Fácil perceber que a mesma sorte de argumentos também se aplica para
os casos em que se vislumbra qualquer outro patamar remuneratório mínimo,
fixado em fonte autônoma (norma coletiva) ou heterônoma (lei ou sentença
normativa), tal como salário profissional, salário normativo, piso salarial etc.
Portanto e na esteira de todo o exposto, sopesando os elementos jurídico
e social, concluo que, em tese, afigura-se-me legal o ajuste originário - tácito
ou expresso - quanto à percepção de salário mínimo proporcional à jornada
praticada pelo empregado, desde que a dinâmica laborativa implementada
detenha o condão de oportunizar ao trabalhador o alcance de outra fonte de
renda, coligando-se ao prisma jurídico, dessa forma, um importante prisma
social, a ponto de congraçar os interesses patronal e obreiro, haja vista que o
valor social do trabalho está erigido no mesmo patamar axiológico da livre
iniciativa (Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV).
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“UMA VISÃO CRÍTICA DO DIREITO E DA JUSTIÇA DO
TRABALHO NA ATUALIDADE”
Edson Mendes de Oliveira

Juiz do TRT da 12ª Região - SC

1 A essência do Direito do Trabalho e a mudança contínua da legislação. 2 A globalização e a
flexibilização do direito do trabalho. 3 O direito material e o processual. 4 A evolução da Justiça
do Trabalho na última década. 5 A utilização de novos procedimentos. 6 Conclusão.

1 A ESSÊNCIA DO DIREITO DO TRABALHO E A MUDANÇA CONTÍNUA DA LEGISLAÇÃO
Não devemos jamais esquecer da essência do Direito do Trabalho,
reportando-nos às suas origens. Com o desenvolvimento das relações de trabalho, mormente quando do advento da Revolução Industrial, em que se passou à
produção em série, agravou-se a situação dos trabalhadores, que estavam à mercê
da lei econômica da oferta e da procura, sem quaisquer proteções especiais. Aí
grassava toda sorte de exploração do homem pelo homem, pois sempre houve
mais oferta de mão-de-obra que de postos de trabalho.
Foi nesse quadro que surgiram, após muita luta e até derramamento de
sangue, as primeiras leis protetivas do trabalhador. Esse foi o nascedouro do
Direito do Trabalho como ramo autônomo do direito, já que as leis civis não
atendiam aquelas novas necessidades, pois tratavam os contratantes como iguais.
Com o advento do Direito do Trabalho, passou-se a tratar desigualmente os
desiguais para que pudesse haver Justiça naquele relacionamento contratual.
Dessa forma, o Direito do Trabalho é, por sua própria natureza, protecionista e aí nos deparamos com o seu primeiro e mais importante princípio,
que é o princípio protetivo, informador de todos os direitos previstos no art. 7º
da Constituição Federal e de toda a legislação trabalhista.
Há, evidentemente, outros princípios que devem ser estudados, mas aqui
me reporto a uma obra clássica que recomendo, “PRINCÍPIOS DE DIREITO
DO TRABALHO”, do jurista uruguaio AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ.
É necessário, portanto, que se tenha em mente esses princípios, que,
na verdade, são mais importantes que as próprias leis, pois as precedem, as
informam, integram e auxiliam na sua interpretação e aplicação.
Tendo-se em mira os princípios, podemos acompanhar melhor a evolução constante e rápida do Direito do Trabalho.
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2 A GLOBALIZAÇÃO E A FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO
No mundo globalizado em que vivemos as mudanças tendem a ser
mais rápidas em todos os sentidos. Na ciência, na tecnologia, no comércio e
também no direito como um todo. E, na área social, que envolve o Direito do
Trabalho e a Previdência Social, não é diferente.
Nesse quadro há uma tendência à flexibilização do Direito do Trabalho.
Há propostas de alteração constitucional e legislativa a fim de que as negociações coletivas, que são instrumentos mais maleáveis que a própria lei, tenham
prevalência sobre esta: “o negociado prevaleceria sobre o legislado”.
Este foi um tema de grande repercussão nos últimos tempos. Foi aplacado em face das resistências dos que entendiam que haveria, isto sim, uma
precarização dos direitos trabalhistas, mormente em decorrência do enfraquecimento da representação sindical. Para se dar maior relevância às negociações
coletivas, teríamos que possuir um sistema forte de representação sindical, o
que não ocorre no Brasil de hoje.
Mesmo que não se tenha, ainda, procedido a uma flexibilização mais
ampla, na realidade a legislação trabalhista já vem de longa data sendo flexibilizada. Como exemplos, temos a própria adoção do sistema FGTS (que
substituiu a antiga estabilidade no emprego após 10 anos de serviço na mesma
empresa), o banco de horas, o contrato em tempo parcial e mais recentemente
a Lei de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 – que limita o privilégio dos
créditos trabalhistas a 150 salários mínimos e afasta a sucessão do adquirente
da empresa em recuperação (arts. 83, I e. 141, II, da referida lei).
3 O DIREITO MATERIAL E O PROCESSUAL
O estudo do direito material – principalmente para os operadores do
direito – não pode estar dissociado do direito processual, pois é este o instrumento que garante a efetividade daquele quando descumprido. Notamos a
cada dia que passa que aqueles que têm domínio do direito processual muitas
vezes conseguem a vitória nas demandas, ainda que seus clientes no fundo não
tenham razão. Conseguem isso porque sabem peticionar, levantam questões
processuais intransponíveis, etc. De modo que o bom profissional do direito
tem que dominar tanto o direito material como o processual.
É verdade que deveria prevalecer o direito daquele que o tem. Contudo, o Judiciário é um poder neutro e somente age quando provocado, ou
seja, quando se lhe coloca à apreciação uma ação (art. 2° do CPC) e somente
pode dar a resposta na medida dos pedidos feitos (arts. 128 e 460 do CPC). Se
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estes são inadequados, são dirigidos contra quem não é a parte legítima para
respondê-los, etc, o processo será extinto sem resolução do mérito (art. 267
do CPC); se os pedidos já estão prescritos ou se houve a decadência da ação,
o processo será extinto com resolução do mérito por questão formal (art. 269,
IV, do CPC), mas o mérito do conflito não chega a ser examinado.
4 A EVOLUÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA ÚLTIMA DÉCADA
Como prova do que afirmávamos anteriormente – sobre a rapidez das
mudanças – podemos constatar isso nas transformações ocorridas na Justiça
do Trabalho e no direito processual do trabalho na última década.
A Justiça do Trabalho, que era uma Justiça Paritária, tendo sempre,
juntamente com os juízes togados, os representantes classistas – transformados
em juízes classistas pela CF/1988 – obteve, graças ao trabalho incessante das
associações de classe dos magistrados trabalhistas, a revogação do dispositivo
constitucional que garantia aquela representação que na prática era inócua e
dispendiosa para os cofres públicos.
Essa luta, entretanto, quase custou a própria extinção da Justiça do
Trabalho, pois também havia um forte lobby nesse sentido em retaliação ao
projeto de extinção da representação classista.
Venceu, contudo, a coerência. Extinguiu-se, enfim, a representação
classista. As antigas Juntas de Conciliação e Julgamento deram lugar às Varas
do Trabalho e os julgamentos que na realidade sempre foram realizados pelos
juízes do trabalho, mas com o acompanhamento formal dos “juízes classistas”,
passaram a ser realizados unicamente pelo juiz togado do trabalho.
Essa vitória da magistratura foi apenas o começo do reconhecimento
da verdadeira importância da Justiça do Trabalho.
Com ela, gradativamente, vieram outras inovações.
A Justiça do Trabalho passou a ser competente para a execução das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas decorrentes das sentenças
por ela proferidas. Isto tem sido extremamente importante para incrementar os
cofres da Previdência Social e fez com que esta Justiça Especializada deixasse
de ser apenas uma fonte de despesas para a União e passasse a ser também uma
fonte apreciável de receitas.
No ano 2000 foi aprovada a Lei nº 9.957, que instituiu o procedimento
sumaríssimo na Justiça do Trabalho para as ações com valor até 40 salários
mínimos, prevendo que a sua instrução será em audiência una, admitindose no máximo duas testemunhas de cada lado, as partes têm de comparecer
acompanhadas de suas testemunhas ou comprovar que as avisaram, sob pena
de preclusão, a sentença dispensa relatório e outras inovações que visam à
celeridade processual.
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Conjuntamente ao procedimento sumaríssimo foram aprovadas as
Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9.958/00), com o objetivo de submeter as demandas primeiramente a essas comissões como pré-requisito para o
ajuizamento das ações trabalhistas.
As ações de danos morais decorrentes da relação de emprego (como,
por exemplo, o assédio moral, inclusive o sexual, tratamento humilhante ou
vexatório, agressões físicas) já eram de competência da Justiça do Trabalho.
No final de 2004 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda
Constitucional nº 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho.
Essa Justiça que até então julgava basicamente os litígios decorrentes
da relação de emprego, passou a ter a sua competência ampliada para julgar os
litígios decorrentes da “relação de trabalho”.
Parece apenas um jogo de palavras, mas não é.
A alteração feita no art. 114 da CF foi profunda, de tal modo que alguns
vêem nela a possibilidade de a Justiça do Trabalho julgar os crimes decorrentes
das relações de trabalho!
Somente para tocar de leve neste tema, os defensores da competência
criminal da Justiça do Trabalho se fundam no disposto no inciso IV do art.
114 da CF que afirma ser da competência da Justiça do Trabalho processar e
julgar habeas corpus quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição.
Entrementes, por conta dessa mesma Emenda Constitucional, já é pacífico o entendimento – respaldado pelo STF, não sem antes um titubeio – de
que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização
por danos materiais e morais decorrentes de acidente do trabalho, movidas
contra o empregador.
É bom lembrar que estas ações eram da competência da Justiça Comum,
pois se fundavam em reparações de direito civil e não de direito do trabalho.
Outras ações que envolvem relações de trabalho, que são o gênero do
qual a relação de emprego é espécie, agora são da competência da Justiça do
Trabalho.
Destaca-se que ainda há grande celeuma no Judiciário e nos meios
acadêmicos quanto à real extensão do conceito de “relação de trabalho”. Posso
adiantar que, por conta disso, já existe um projeto de lei no Congresso Nacional
para delimitar pormenorizadamente essa real competência.
5 A UTILIZAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS
Há vários procedimentos que ultimamente vêm sendo utilizados para
agilizar e dar efetividade ao processo do trabalho. Como exemplos, podemos
citar os seguintes:
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a) a desconsideração da pessoa jurídica – visando à garantia da execução
contra o patrimônio dos sócios – no caso de as empresas não terem
patrimônio suficiente para suportar a execução, primeiramente com
base no Código de Defesa de Consumidor (art. 28) e hoje também
no novo Código Civil (art. 50), ambos utilizados subsidiariamente
no processo do trabalho (art. 769 da CLT);
b) a utilização do BACEN-JUD – convênio mantido pelo Poder Judiciário com o Banco Central – para o fim de os próprios juízes terem
acesso às contas-correntes com a finalidade de bloquear importâncias
para a garantia da execução, bastando, para tanto, o conhecimento do
número do CPF ou do CNPJ;
c) o sistema de cálculo rápido – programa de computador colocado à
disposição dos juízes para a elaboração de cálculos em audiência, a
fim de facilitar a conciliação;
d) o processo eletrônico (ou virtual), que está em estudos para sua implantação no judiciário trabalhista.
e) o Diário Oficial Eletrônico por meio do qual no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região se vem intimando os advogados das
partes, dando, assim, celeridade e economia aos atos processuais.
6 CONCLUSÃO
À guisa de conclusão, podemos dizer que o Direito do Trabalho, como
tudo na sociedade contemporânea, está em constante mutação. A flexibilização
desse ramo do direito é um dos sintomas dessa mudança. Contudo, entendemos
que essa maleabilidade não deve retirar-lhe o caráter protecionista, que é a sua
essência.
Por outro lado, os operadores do direito do trabalho – assim como ocorre
com os demais ramos – devem estar atentos não só ao direito material, mas
também ao direito processual como meio necessário para fazer valer o direito
descumprido. A hábil utilização dos instrumentos processuais pode contribuir
para a efetividade da aplicação da lei.
Com relação à Justiça do Trabalho, ameaçada que foi de extinção há
poucos anos, ressurgiu desse episódio mais fortalecida, principalmente a partir
do momento em que se lhe atribuiu a competência para a execução das contribuições previdenciárias incidentes sobre as suas decisões. A partir daí, as receitas
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para os cofres da Previdência Social oriundas da Justiça do Trabalho superaram
as despesas para a sua manutenção. Agora, com a Emenda Constitucional n°
45/2004, teve ainda mais ampliada a competência, passando a ser competente
para julgar os litígios decorrentes não apenas da relação de emprego, mas da
relação de trabalho, que é mais abrangente.
Terá, agora, por certo, uma missão ainda mais importante na sociedade
brasileira.
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“A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EM CAUSAS COM INTERESSE DE MENOR”
Roque Messias Calsoni

Juiz Titular de Vara do Trabalho - TRT 17ª Região - ES
Pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho pela PUCCAMP
e em Economia do Trabalho e Sindicalismo pela UNICAMP

O objetivo destas linhas não é acirrar a polêmica que envolve o tema
em questão, tampouco esgotá-lo, mas trazer subsídios para uma melhor reflexão
sobre assunto recorrente no dia-a-dia dos juízes, procuradores e advogados
trabalhistas, qual seja, a obrigatoriedade ou não de intervenção do Ministério
Público do Trabalho nas causas em que haja interesse de menor.
Impõe-se distinguir, de início e para o assunto sob análise, ao menos
duas situações processuais em que o menor pode figurar:
a) quando ele não se encontra representado no processo por seu genitor,
tutor ou curador;
b) quando se encontra representado por algum destes.
Quando o menor não dispõe das pessoas habilitadas a representá-lo em
juízo (genitor, tutor, curador), a situação não comporta maiores elucubrações,
pois solucionável à luz dos expressos ditames do artigo 793 da CLT, restando
claro, que ele não deixará de exercitar seu direito de ação trabalhista à falta
dos representantes legais, pois que poderá fazê-lo por meio de um dos demais
entes arrolados no texto desse artigo.
Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos
será feita por seus representantes legais e, na falta destes,
pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato,
pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em
juízo. [Redação dada pela Lei nº 10.288, de 2001]

Entrementes, a questão cujo enfoque aqui se busca, pois de maior divergência, diz respeito à obrigatoriedade de intervenção do MPT, como custos
legis, nas causas em que o menor, cujo interesse está em litígio, já se encontra representado, casos estes que comportam entendimentos bem divididos,
havendo os que entendem ser necessária, sob pena de nulidade, e outros que
defendem ser prescindível.
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A corrente que milita pela imprescindibilidade da participação do parquet nas causas que envolvem interesse do menor assenta seu entendimento
notadamente nos artigos 82, I, e 246 do Código de Processo Civil, in literis:
Código de Processo Civil:
Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:
I - nas causas em que há interesses de incapazes;
Art. 246. É nulo o processo, quando o Ministério Público não
for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

Numa visão mais civilista do processo do trabalho, o operador do
direito seria levado a aplicar sem titubeios os precitados artigos do CPC, pois
estabelecem expressamente a obrigatoriedade de intervenção do Ministério
Público nas causas em que há interesses de incapazes, sob pena de nulidade.
Nesse sentido, traga-se ao conhecimento o seguinte aresto:
DA NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. NULIDADE DO
FEITO. Na hipótese de ação que envolva interesses de
menor, sem que o Ministério Público tenha sido intimado
do feito, deve ser declarada a nulidade do processado,
especialmente levando em conta a irregularidade na
representação da sucessão” (TRT 4ª Região – RO 007992003-662-04-00-9, 5ª Turma, Relator Paulo José da
Rocha, DOE 11.03.2005).

Ocorre, porém, que essa é uma regra genérica do Código de Processo
Civil e, como é consabido, o Processo do Trabalho detém status de ramo autônomo do direito processual, com regras e princípios próprios, os quais se passa
a comentar.
Inicialmente, não é demais recordar que as regras do processo comum
só são aplicáveis ao processo do trabalho se satisfeitos cumulativamente os
requisitos da omissão e compatibilidade (artigo 769 da CLT).
No tocante à omissão, já se viu que a CLT, ao mencionar o campo
de atuação do Ministério Público no art. 793, restringiu-o à figuração como
representante supletivo do menor, valendo notar, ainda, que os dispositivos
celetistas relativos à competência e atribuições dos procuradores do trabalho
também não prevêem a atuação como custos legis na hipótese sob análise (vide
art. 746, 747 e 749), de modo que o requisito da omissão de disposição não
estaria preenchido.
Frise-se, assim, que a CLT não é omissa quanto ao campo de atuação
do MPT. Ao contrário disso, expressa suas atribuições e a forma como devem
106

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

se dar, não incluindo nelas a de custos legis em causas que os menores já estão
representados.
Oportuno comentar, ainda, as disposições dos artigos 83, V, e 112, da
Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério
Público), a seguir transcritos:
Lei Complementar 75/93:
Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o
exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da
Justiça do Trabalho:
(...)
V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e
interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes
das relações de trabalho.
Art.112 Os Procuradores do Trabalho serão designados
para funcionar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho
e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas
que envolvam, especialmente, interesses de menores e
incapazes.

Quanto a tais dispositivos, nada mais fizeram do que ratificar o contido
no precitado artigo 793 da CLT, ao estabelecer que dentre as atribuições do parquet encontra-se a de propor ações para defesa de direitos e interesses do menor.
Óbvio está, todavia, conforme o multicitado artigo 793, que tal representação processual do menor se dá somente supletivamente, pois que, como
dito, originariamente é atribuição de seus representantes legais (pais, tutores e
curadores).
Dado o gosto ao debate, amplia-se o campo das conjecturas no sentido
de que, ainda que não houvesse previsão a respeito da atuação do Ministério
Público do Trabalho nas causas em que há interesses de menor, ou seja, ainda
que a CLT e a Lei Orgânica fossem omissas nesse aspecto, não seriam aplicáveis as regras do processo civil, pois o requisito da compatibilidade não estaria
preenchido.
Realmente, é consabido que a espinha dorsal do direito material e
processual do trabalho é seu caráter protetor, sendo consenso que esse caráter
tutelar se espraia aos demais princípios do direito instrumental trabalhista,
conferindo-lhe características singulares, como a da incoação de ofício, da busca
da verdade real e do jus postulandi das partes, cabendo ainda trazer a lume
os princípios da economia e celeridade processuais, de aplicação mais visada
neste ramo processual do que em outros, notadamente pela matéria prima que
envolve – direitos de natureza alimentar.
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Pois bem, com relação ao caráter tuitivo do processo trabalhista,
nota-se que o Juiz do Trabalho atua, via de regra, compensando formalmente
a desigualdade material existente em detrimento de uma das partes da relação
jurídica – o trabalhador. Ora, se até mesmo nas causas em que o trabalhador é
capaz, a natureza tutelar do direito e do processo do trabalho não é mitigada,
com muito mais zelo e proteção atuará o juiz em se tratando de causa que envolva interesse de incapaz.
Ao depois, como já dito, detém o processo do trabalho a peculiaridade
do impulso de ofício pelo juiz, que nele figura não como um convidado de
pedra, mas verdadeiro ator em busca da verdade real, o que também atenua o
risco de atitudes ardilosas em detrimento dos direitos do menor.
Necessário ainda recordar que o processo, sobretudo o do trabalho, está
pautado, como já dito, pelos princípios da economia e celeridade. Assim sendo,
considerando que o Órgão Ministerial deve ser comunicado dos atos processuais
pessoalmente (inteligência do art. 84, IV, da LC 75/93), a sua intervenção em
primeira instância nas causas em que há interesse do menor, além de desnecessária, importaria quebra desses princípios, pois que, sabidamente, os trâmites
da intimação pessoal ensejariam a prática de maior número de atos pelo juiz e
auxiliares, do que resultaria maior delonga na solução final do litígio.
Por outras palavras, a atuação do Ministério Público nessas causas, além
de prescindível, poderia malferir princípios tão caros a este ramo do direito
processual.
Mas não é só isso, pois ao lado dessas razões devem-se abordar aspectos
da teoria das nulidades.
Lição da escola, a conseqüência da prática de um ato em desacordo
com a lei só implica sua nulidade se dele decorrer prejuízo às partes (pas de
nullité sans grief – CLT, art. 794). A contrario sensu, não havendo prejuízo à
parte, o ato é válido.
Ainda que pareça repetitivo, é muito importante notar que, para a declaração de nulidade, não basta o ato ser contrário à lei, mas, além disso, tem de
prejudicar a parte. Ora, a ausência de intervenção do MPT, como custos legis,
nas causas em que há interesse de menor devidamente representado sequer é
contrária à lei.
Deveras, das competências estabelecidas no artigo 83 da LC/93, as
únicas que a lei diz serem obrigatórias são as previstas nos incisos IX e XIII,
sendo certo que elas não fazem qualquer menção à intervenção como fiscal da
lei em causas de menores representados.
Desse modo, torna-se impossível declarar a ilegalidade de um ato
processual se a lei não contempla sua obrigatoriedade.
Aqui não pode passar despercebido que o Ministério Público do
Trabalho, já a partir da Carta de 88 e, posteriormente, com a edição da Lei
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Complementar 75/93, passou a deter atribuições de elevada relevância social,
notadamente as que dizem respeito à defesa de interesses difusos e coletivos,
atinentes à saúde, higiene e dignidade do trabalhador, dentre outros.
Ora, é consabido que o parquet dispõe de quadro numericamente insatisfatório para atender tantos reclamos sociais de obreiros que efetivamente
se encontram ao abandono, nos mais recônditos rincões deste país (canaviais,
carvoarias, extração de rochas ornamentais, atividade rural indigna etc).
Soa despropositado, destarte, a subutilização dos membros ministeriais
para atuar em processos em que figurem menores devida e legalmente representados (por ex., por seus pais), participando de audiências que muitas das
vezes se arrastam por horas, quando poderiam ser poupados para atuar na defesa
preventiva dos direitos relativos à saúde, à higiene, à fadiga, elaborando TAC,
participando de forças-tarefas em diligências a locais de trabalho degradantes,
dentre várias outras atuações mais relevantes.
Por certo, quando ocorre a atuação do MPT em causas de menores já
representados, em prejuízo de atos que atenderiam lesões coletivas mais vultosas, defronta-se com um contra-senso, qualificado pelo desamparo dos que
realmente são carentes em prestígio a uma superproteção dos que já se encontram assistidos por quem de direito. Indubitável, neste caso, a inobservância e
o maltrato do princípio da eficiência do serviço público (CF/88, art. 37).
Ao depois, voltando à análise do artigo 793 da CLT, se for de se entender que o MPT deve intervir como custos legis nas causas em que o menor
já está representado, ter-se-á de chegar à conclusão (absurda, vale dizer), de
que mesmo quando, na forma desse artigo, a representação do menor estiver
suprida pelo Órgão Ministerial, exercitando a função originária do pai, tutor ou
curador, também haverá necessidade de mais um membro oficiando como custos
legis, pois que evidentemente distintas as funções de representante processual
e fiscal da lei.
Não se pode esquecer, quanto ao caso particular de intervenção do
MPT quando o menor está representado pelo genitor, que a assistência dos
filhos pelos pais está regrada em nível constitucional (CF/88, art. 229), sendo
que preceitos da mesma substância, no sentido da detenção do pátrio poder e
representação dos menores estão expressos nos artigos 21/23 da Lei 8.069/90
(ECA), bem como nos artigos 1634, V, e 1690 do Novo Código Civil, todos
reproduzidos abaixo:
Constituição Federal de 88:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar
e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
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Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 21. O pátrio poder será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser
a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de,
em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária
competente para a solução da divergência.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda
e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir
as determinações judiciais.
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do pátrio poder. 8.069 de 13.07.90 (Estatuto da Criança
e do Adolescente).

Código Civil:
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos
menores:
(...)
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da
vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que
forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao
outro, com exclusividade, representar os filhos menores
de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem
a maioridade ou serem emancipados.

Assim, inexistindo conflito de interesse entre o menor e seu representante legal natural, não haveria o porquê de subtrair deste o direito de avaliação
do que é melhor para seu representando, relegando-se tal função a um terceiro
sem maiores vínculos com o incapaz.
A propósito do tema enfocado, já houve manifestações do C.TST,
cabendo reproduzir os seguintes arestos:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA POR MENOR DE IDADE ASSISTIDO POR
SEU REPRESENTANTE LEGAL. Em nenhuma das
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normas de Direito do Trabalho que regem a intervenção
do Ministério Público para atuar como “custus legis”,
há a afirmação da existência de obrigatoriedade de sua
presença no primeiro grau de jurisdição em caso de litígio
versando sobre interesse de menores. Já o dispositivo que
versa acerca da atuação da Procuradoria do Trabalho no
primeiro grau de jurisdição sustenta a obrigatoriedade
de sua intervenção tão-somente nas situações em que
funcionar como curador à lide, e isso, quando houver
a ausência do representante legal (art. 793 da CLT).
Sublinhe-se, ainda, por oportuno, que o processo só pode
ser considerado nulo quando a alei considerar obrigatória
a intervenção do Ministério Público. Destarte, se o
legislador processual quisesse abranger as causas dessa
natureza, o teria mencionado expressamente. (TSTRR-616.332/1999, Rel. Min. Antônio José de Barros
Levenhagen, DJ de 16/08/2002).
NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABLAHO. INTERESSE DE MENOR. 1. Na forma
do disposto no art. 793 da CLT, a reclamação trabalhista
do menor de 18 anos será feita por seus representantes
legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do
Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual
ou curador nomeado em juízo. 2. No caso dos autos, tratase de ação trabalhista ajuizada pelo espólio do falecido
empregado, que está sendo representado no processo
pelos seus sucessores, cabendo à viúva, e inventariante,
a representação processual dos filhos menores do casal.
3. Nesse contexto, não se configura a hipótese legal de
intervenção obrigatória do Ministério Público nas causas
em que há interesses de incapazes, prevista nos artigos
82, I, 84 e 246, todos do Código de Processo Civil, dada
à existência de norma específica no processo do trabalho
para reger a espécie, no caso, o citado art. 793 da CLT.
4. Os arestos colacionados para comprovar dissenso
pretoriano encontram óbice no disposto na alínea “a”
do art. 896 da CLT e na diretriz da Súmula nº 296 do
Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista de que
não se conhece (TST-RR-679909/2000.5, 5ª T., Rel. Juiz
Convocado Walmir Oliveira da Costa, DJ 10.11.2006).

Por todos os motivos acima expendidos, dado o máximo respeito às
opiniões contrárias, comungamos com o entendimento de que a participação do
Ministério Público do Trabalho como custos legis nas causas em que o menor
esteja devidamente representado é desnecessária, não gerando tal ausência
qualquer nulidade.
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“RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NOS
ACIDENTES LABORAIS: A Tese que se firma”
Amanda Barbosa

Servidora do TRT 17ª Região - ES
Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Viçosa - MG
Especialista em Direito do Trabalho

1 INTRODUÇÃO
O art. 7°, inciso XXVIII, da Constituição Federal prevê como direito
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição: "seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa".
Trata-se de separação entre o regime da infortunística e o da reparação civil,
reservada a possibilidade de concorrência entre seguro social a cargo do INSS e
reparação cível, a cargo do empregador, esta última em caso de dolo, ou culpa.
Suplantada a tese pela qual haveria bis in idem em tal cumulação, à
medida que o seguro social é também arcado pela empresa, por meio de tributação específica; eis a sistemática vigente, ao menos até o advento do atual
Código Civil brasileiro.
De fato, com a adesão do diploma cível à responsabilidade independentemente de culpa, fundamentada na teoria do risco criado, a discussão
envolvendo o tema retornou ao cenário jurídico, desta feita em novos tons.
Prescreve o artigo 927, parágrafo único, do diploma cível brasileiro:
“Art. 927: (...)
Parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem.”

A partir desta norma, não obstante a construção antecedente sobre
tutela ressarcitória em acidentes de trabalho, a reflexão quanto à aplicação da
responsabilidade sem culpa, ou, como sedimentado, responsabilidade objetiva
do empregador, tomou um renovado impulso.
Afinal, uma vez eleita a via da responsabilização objetiva, o reclamante
estaria livre, ao menos em parte, dos obstáculos de ordem processual relativos
ao ônus da prova, pois suficientes àquela a demonstração do dano sofrido e do
nexo de causalidade.
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É de se lembrar neste ponto que, ao contrário do Direito do Consumidor que tem expressamente consignada a possibilidade de inversão do ônus da
prova, com espeque na hipossuficiência do demandante, ou na verossimilhança
de suas alegações, o Direito Processual Trabalhista, malgrado deitar igualmente
suas raízes na hipossuficiência do trabalhador1, apenas excepcionalmente, e por
construções jurisprudenciais, acolhe tal expediente.
Conforme adverte Manoel Antônio Teixeira Filho2, o mesmo critério
civilista de distribuição do ônus da prova, estribado no pressuposto da igualdade formal dos litigantes, foi trasladado para o processo do trabalho, onde
a desigualdade real das partes é fato inomitível. E, não obstante esta latente
incongruência, a seca regra pela qual “a prova das alegações incumbe à parte
que as fizer”, segue praticamente uníssona no processo trabalhista, sendo raro,
até mesmo, o socorro à distribuição dinâmica do ônus probatório3, ou princípio
da aptidão para a prova.
Ademais, atacou-se a incongruência que se estabeleceria caso mantida
a interpretação até então vigorante, pois perante terceiros, nos termos da novel
legislação, pacífico que o empregador que desenvolva atividade de risco e nesta
condição cause danos aqueles, responda objetivamente; discutindo-se, então, a
razoabilidade, ou não, da manutenção de tratamento diferenciado e prejudicial
em relação aos próprios empregados envolvidos na referida atividade.
Nesse rico contexto de discussão, editado em finais de novembro
passado o enunciado nº 37, um dos frutos da 1ª Jornada de Direito Material e
Processual na Justiça do Trabalho, amplo foro de debate das matérias afetas à
Justiça Trabalhista do qual participou a comunidade jurídica em suas diversas
esferas, tendo por conteúdo:
Enunciado 37: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NO ACIDENTE DE TRABALHO. ATIVIDADE
DE RISCO.
Aplica-se o art. 927, parágrafo único do Código Civil nos
acidentes de trabalho. O artigo 7º, XXVIII da Constituição
da República não constitui óbice à aplicação desse
dispositivo legal, visto que seu caput garante a inclusão
de outros direitos que visem à melhoria da condição
social dos trabalhadores.”

Este pequeno trabalho tem por fito abordar os fundamentos da interpretação retratada neste enunciado, o qual representa importante quebra de
paradigma no avanço do sistema de proteção do trabalhador acidentado.
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2 CONSTITUIÇÃO E CONCEITO MATERIALMENTE ABERTO DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS
Existem direitos que, por sua substância, pertencem ao corpo fundamental da Constituição. A evolução da interpretação constitucional tem
apontado para a conclusão de que os direitos fundamentais, não são apenas
os que as normas formalmente constitucionais enunciam; são, ou podem ser
também, direitos provenientes de outras fontes, na perspectiva mais ampla de
Constituição material. Conforme sustenta o jurista português Jorge Miranda,
citado por Teresinha Lorena Pohlmann Saad4, quer isto dizer que:
“há, ou pode haver normas de Direito Ordinário interno
e internacional, atributivas de direitos equiparados aos
constantes das normas constitucionais.”

Reforça:
“... isto porque a enumeração constitucional, em vez de
restringir, abre para outros direitos - já existentes, ou
não - que ficam à mercê do poder político; é porque,
a par dos direitos fundamentais em sentido formal, se
encontram, em relação constante, direitos fundamentais
apenas em sentido material.”

Na mesma direção, Carlos Maximiliano, também citado pela autora
supra, leciona:
“A Constituição não pode especificar todos os direitos,
nem mencionar todas as liberdades. A lei ordinária, a
doutrina e a jurisprudência completam a obra. Nenhuma
inovação se tolera em antagonismo com a índole do
regime, nem com os princípios firmados pelo código
supremo. Portanto, não é constitucional apenas o que
está escrito no estatuto básico e, sim, o que se deduz do
sistema por ele estabelecido, bem como o conjunto de
franquias dos indivíduos e dos povos universalmente
consagrados.”

Tal premissa se encontra estampada no próprio texto constitucional
brasileiro, precisamente no art. 5º, § 2º, o qual prevê in verbis:
“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
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por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte.”

Daí dizer-se que este dispositivo ostenta um caráter aberto do catálogo
dos direitos fundamentais, operando no quadro das cláusulas gerais, representativas mais do poder de justiça, que do próprio poder legislativo.
3 ARTIGO 7°, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO
NORMA PISO
Na esteira do acima exposto, necessário frisar que apesar do artigo 7°
da Constituição Federal especificar em seus incisos os direitos fundamentais
dos trabalhadores, destaca em seu caput serem direitos destes os lá elencados,
“além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. A leitura atenta
do comando constitucional, por si só, é suficiente à conclusão de que os direitos
por ele narrados constituem garantia mínima, ou seja: um piso, jamais um teto.
A expressão: “além de outros que visem à melhoria de sua condição social”,
deixa claro que os direitos encartados na carta suprema não são de conteúdo
fechado, imutável; ao contrário, comportam uma dimensão prospectiva, de
melhoria da condição social do trabalhador. Portanto, forçoso reconhecer, como
fez o enunciado nº 37 em análise, a compatibilidade do regramento do art.7°
da Constituição com a instituição de outros direitos e garantias ao trabalhador,
seja por lei, seja por convenção, ou acordo coletivo, seja por laudo arbitral, ou
sentenças normativas. No caso específico, a compatibilidade com o art. 927,
parágrafo único do Código Civil. Nesse sentido, manifesta-se o professor
Amauri Mascaro Nascimento5:
“A Constituição deve ser interpretada como um conjunto
de direitos mínimos e não direitos máximos, de modo que
nela mesma se encontra o comando para que direitos
mais favoráveis ao trabalhador venham a ser fixados
através da lei, ou das convenções coletivas. Ao declarar
que outros direitos podem ser conferidos ao trabalhador,
a Constituição cumpre tríplice função. Primeiro, a
elaboração das normas jurídicas que não devem perder
a dimensão da sua função social de promover a melhoria
da condição do trabalhador. Segundo, a hierarquia das
normas jurídicas de modo que, havendo duas ou mais
normas, leis, convenções coletivas, acordos coletivos,
regulamento de empresa, usos e costumes, será aplicável
o que mais beneficiar o empregado, salvo proibição por
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lei. Terceiro, a interpretação das leis de forma que entre
duas interpretações viáveis para a norma obscura, deve
prevalecer aquela capaz de conduzir ao resultado que
de melhor maneira venha a atender aos interesses do
trabalhador.”

Ademais, não descabe lembrar que o preceito em testilha é o abrigo
implícito do princípio trabalhista da norma mais favorável na Constituição
Federal. Perceba-se que, embora o texto magno tenha se dedicado a uma ampla
exposição de direitos trabalhistas, deixou de consagrar expressamente os princípios juslaborais, universalmente reconhecidos. Nem por isso, contudo, há de
se negar a presença deles em nossa lei fundamental. Na verdade, ante a função
normogenética que lhes é peculiar, o legislador constituinte optou pela adoção
implícita de tais diretrizes. Assim é que, por exemplo, o princípio da continuidade está na base do artigo 7° inciso I; o princípio da irredutibilidade subjaz ao
artigo7°, inciso VI, sobre proteção salarial; sem falar no princípio da proteção,
que é racio ideológica de vários dos direitos trabalhistas arrolados pelo art. 7° da
lei maior. No que toca ao caput do art. 7°, é o princípio da norma mais favorável
ao trabalhador o seu supedâneo; devendo imperar sobre os critérios clássicos
de hierarquia das normas, a hierarquia dinâmica, peculiar ao Direito laboral.
4 ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO: CLÁUSULA GERAL DE PROTEÇÃO
A adesão do Código cível ao princípio da responsabilidade independente de culpa, fundada no risco criado, retrata a evolução do instituto da
responsabilização no sentido da firmação dos interesses públicos e sociais e
da proteção da pessoa e da dignidade humana. Embora mantida, como regra,
a responsabilidade baseada na culpa, foram ampliadas significativamente as
situações de incidência da responsabilidade objetiva, sobretudo pela opção
legislativa por uma cláusula geral de proteção, que como destacam Nélson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery6, são:
“normas orientadoras, sob forma de diretrizes, dirigidas
precipuamente ao juiz, vinculando-o, ao mesmo tempo
em que lhe dão liberdade para decidir.”

Como reitera a doutrina, a delimitação do alcance da expressão cláusula
geral não é tarefa simples, inclusive pela existência de outras espécies normativas que, como ela, têm na generalidade; no caráter polissêmico da linguagem;
na abstração do conteúdo; (em maior, ou menor intensidade), uma de suas caRevista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007
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racterísticas. Pode-se dizer, porém, que o que particulariza a cláusula geral, é o
fato de ser adotada propositadamente, de deliberadamente comportar elementos
de conteúdo vago, que só o deixam de ser pela análise circunstancial, no caso
concreto. Além disso, destaca-se o alto grau valorativo de tais fórmulas, capaz
de possibilitar ao jurista uma postura ativa, de construção e transformação do
ordenamento.
Assim, a par de um conceito satisfativo de cláusulas gerais, é a potencialidade de adaptação do Direito às mudanças sociais e à diversidade das
relações jurídicas que nelas se destaca, e a inserção da cláusula geral de proteção contida no parágrafo único do art. 927 do Código Civil no campo das
ações acidentárias laborais, será de indiscutível valia para a “oxigenação” dos
julgados indenizatórios, caso a caso.
5 ATIVIDADES DE RISCO: CONSIDERAÇÕES
Como exposto, o legislador brasileiro aderiu ao dever de indenizar
independente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, tendo
adotado neste iter um modelo geral e aberto de caracterização da responsabilidade objetiva.
Dado o passo legislativo, necessária a movimentação da doutrina e
jurisprudência no sentido da construção de conceitos que auxiliarão a efetiva
implementação da inovação.
Neste exercício de delimitação dos conceitos, Sérgio Cavalieri Filho7, no
que toca à expressão atividade, assevera que não se deve levar em consideração
“a conduta individual, isolada, mas sim a atividade como conduta reiterada,
habitualmente exercida, organizada de forma profissional ou empresarial para
produzir fins econômicos.”
É, portanto, o caráter continuado e habitual da prática de atos profissionais, ou empresariais, de forma organizada, concatenada, que caracteriza,
para o autor, a noção de atividade, a qual não pode, por isso, ser confundida
com a realização de atos isolados.
No que diz respeito à natureza do risco, observa Sílvio de Salvo Veno8
sa que deve resultar da “atividade costumeira do ofensor e não de atividade
esporádica ou eventual, qual seja, aquela que, por um momento, ou por uma
circunstância, possa ser um ato de risco.”
Por conseguinte, na caracterização de atividade de risco capaz de atrair a
norma debatida, necessário tanto o desenvolvimento preponderante de atividade
que, por sua natureza, seja perigosa; como a sua realização de forma não eventual.
A primeira, uma condição expressa na lei, a segunda, uma decorrência lógica.
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Quanto ao risco relevante para o presente estudo, não se trata do produzido naturalmente, pela própria atividade de viver, denominado risco genérico,
mas do risco específico da atividade profissional, de intensidades variadas,
conforme o tipo de labor.
Recentemente, buscando contribuir para a interpretação do preceito, o
já citado Conselho de Justiça Federal editou o enunciado de n° 38, o qual tem
o seguinte teor:
“A responsabilidade fundada no risco da atividade
como prevista na segunda parte do P. único do art. 927
do novo Código Civil, configura-se quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à
pessoa determinada um ônus maior do que aos demais
membros da coletividade.”

Sem embargo do subsídio fornecido pelo enunciado, (risco acima da
média da coletividade), fato é que, na condição de cláusula geral, adotada acertadamente pelo legislador para tornar desnecessária a edição de regras especiais
e casuísticas, tal imprecisão é ínsita à norma. Assim, entendemos que apenas
nos casos concretos, a construção dos conceitos gozará efetivo êxito.
De qualquer sorte, no contexto laboral, alguns parâmetros podem ser
adotados no reconhecimento das denominadas atividades de risco. Dentre eles,
destacam-se as atividades previamente consideradas de alto grau de risco pela
legislação, quais sejam:
a) atividades perigosas definidas no art. 193 da CLT: as que submetem
o empregado ao contato permanente com substancias inflamáveis, ou
explosivas, em condições de risco acentuado, caracterizadas na NR-16;
b) atividades insalubres nos moldes do art. 192 da CLT, descritas na
NR-15;
c) atividades enumeradas no Anexo II do Regulamento da Previdência
Social, que propiciam a ocorrência das doenças ocupacionais, consoante previsto no art. 20, I, da Lei n° 8.213/91;
d) atividades penosas;
e) atividades notoriamente de risco, a exemplo de transporte de valores
e de passageiro; segurança e vigilância; serviço de carro-forte no
transporte de bens e valores; geração e distribuição de energia elétrica;
exploração de minas em subsolo; demolição; uso de arma de fogo;
trabalho em alturas, etc..
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6 CONCLUSÃO
Em que pese a absoluta preferência da prevenção à reparação, não se
ignora que a Segurança e Medicina do Trabalho; as normas de controle dos
riscos laborais; as medidas de participação dos trabalhadores no desenvolvimento de atividades preventivas, (CIPAS); a fiscalização das empresas; a atuação
crescente e comprometida do parquet laboral; e os demais meios preventivos
adotados pelo ordenamento pátrio, não têm sido suficientes à diminuição dos
acidentes do trabalho, cujas estatísticas permanecem assustadoras no Brasil,
um de seus recordistas.
Lado outro, partindo da máxima romana neminem laedere, a responsabilidade civil evoluiu em seus fundamentos para alcançar um número cada vez
maior de situações, sendo retrato deste avanço, no sistema pátrio, o parágrafo
único do art. 927 do atual Código civilista.
A par do posicionamento que ainda resiste à aplicação desta norma na
esfera das indenizatórias por acidentes laborais, arraigados à uma hierarquia
não maleável da Constituição, tal corrente perde espaço diuturnamente para
vozes balizadas em sentido oposto9.
Conforme se buscou demonstrar, o alicerce do entendimento que se
firma é o caráter aberto do rol de direitos fundamentais, a permitir a conexão
entre a cláusula geral de responsabilidade objetiva do Código Civil e o art.
5°, § 2° da Constituição Federal, norma receptora de outros direitos que, na
essência, decorram do regime e dos princípios acolhidos pela CF, bem como
o caráter aberto do art. 7º, caput da CF.
Aceito tal prisma, não há que se falar em inconstitucionalidade da
aplicação da norma civilista no campo da responsabilização do empregador
por acidentes laborais, ao menos na situação peculiar das atividades de risco
que a mesma regula. Pelo contrário, a hipótese impõe o diálogo de fontes entre
a Constituição e Código Civil, na construção de um novo modelo de responsabilização do empregador.
Esse mudança de paradigma foi revelada com clareza pela edição do
enunciado n° 37 em baila, ante a seriedade, democracia e transparência que
regeram a 1ª Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho,
do qual foi resultado.
Saliente-se que apesar da precedente manifestação do Conselho de
Justiça Federal, favorável à concorrência de regimes de responsabilidade do
empregador em sede acidentária laboral, estampada no enunciado nº 377 (“O
art. 7º, inc. XXVIII, da Constituição Federal não é impedimento para a aplicação do disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil quando se tratar
de atividade de risco.”), além de importantes trabalhos em defesa da tese, sua
efetiva aplicação ainda era tímida na prática forense. Contudo, acredita-se que
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a iniciativa da própria Justiça do Trabalho, através de sua comunidade jurídica,
em sistematizar a interpretação das matérias de sua competência, e em especial
a neste tratada, concorrerá significativamente para a definitiva reprodução do
moderno entendimento nos julgados pátrios. É o que se espera.
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1 INTRODUÇÃO
Um tema que está a despontar no âmbito do Direito do Trabalho é o que
diz respeito à possibilidade de utilização dos avanços tecnológicos obtidos em
razão do estudo genético. Através da análise do genoma humano há como se
identificar possíveis predisposições ao desenvolvimento de patologias. A utilização destas informações no âmbito trabalhista há de ser objeto de estudos para que
do avanço não surjam retrocessos, como por exemplo, a discriminação genética.
O mapeamento do código genético humano foi apenas um marco de
uma revolução em andamento que já mudou a percepção da humanidade sobre
si mesma. O conhecimento técnico e científico acumulado até agora, tal qual
um Prometeu, assinala no sentido de conferir a humanidade um poder quase
divino, o poder de manipular a própria natureza humana.
Terapias a nível genético já são realidade. Um número cada vez maior
de alimentos e animais já possui alterações em nível genético. Tais fatos, por
mais fantásticos que sejam já se incorporaram ao cotidiano de grande parte da
população mundial.
Dentro desse panorama é necessário fazer algumas indagações cruciais:
será que o espírito humano evoluiu no mesmo passo que seu conhecimento
técnico? Será que há maturidade suficiente para domar o poder do fogo ou
simplesmente abrimos a caixa de pandora de nosso tempo?
As respostas tendem a ser negativas. Indubitavelmente, o conhecimento
genético traz promessas de incontáveis benesses para a humanidade. É necessário, no entanto, ter em mente que conhecimento por si só é um instrumento
e este será tão bom ou mau na medida do uso para que for aplicado.
Acompanhando as possíveis aplicações da genética nos diversos campos
do conhecimento surgem as questões éticas quanto à forma de aplicação. O
objetivo deste estudo será traçar algumas considerações sobre como os avanços
da tecnologia genética estão transformando as relações de trabalho e qual o
papel do direito do trabalho dentro desse contexto.
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Serão efetuadas considerações com especial destaque ao direito comparado norte americano, no qual já existe um maior conjunto de reflexões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o assunto. Por fim, será proposto um enfoque
constitucional sobre o tema, como forma de melhor disciplinar as questões que
podem surgir.
2 EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISION V. BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY
O primeiro grande caso a chegar ao judiciário apontado pela doutrina
americana foi o caso “Equal Employment Opportunity Commision v. Burlington
Northern Santa Fe Railway”1. Este caso, apresentado perante a justiça federal
americana não chegou à suprema corte, tendo terminado em um acordo em
maio de 2002.
A importância reside em ter sido o primeiro caso no qual se pôde apresentar perante o judiciário de forma ampla a questão da discriminação genética
dos empregados por parte da empresa.
A Equal Employment Opportunity Commision (E.E.O.C) é uma agência
federal americana voltada para o combate às diversas formas de discriminação
no ambiente de trabalho.
Burlington Northern Santa Fe Railway é uma empresa ferroviária que
foi acusada de conduzir testes genéticos em seus empregados, sem o conhecimento destes, para determinar quais empregados estariam mais propensos a
desenvolver patologias relacionadas ao trabalho.
De forma resumida, os trabalhadores da empresa começaram a se queixar de sintomas, que sugeriam a ocorrência da Síndrome do Túnel do Carpo
(carpal tunnel syndrome).2 Os empregados apontavam as atividades laborais
como causadoras dos sintomas. A empresa, por sua vez, esperava poder comprovar a existência da síndrome utilizando testes genéticos nos empregados,
além de outros exames complementares.
O caso não chegou a ser julgado. Houve um acordo que conferiu a
trinta e seis empregados da empresa um valor pouco superior a dois milhões
de dólares. A empresa, entretanto, não admitiu culpa. Argumentou que os testes
seriam necessários com base no dever de diligência da empresa em verificar se
não violou quaisquer normas de segurança do trabalho.
Os argumentos dos empregados não foram apenas focados na possível
discriminação em virtude dos testes genéticos. Ponto crucial da argumentação
dos empregados foi o fato de os mesmos não terem sido informados dos testes
aos quais estavam sendo submetidos, esta ausência de informação e consentimento foi elemento bastante propalado na ação.
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A importância do caso foi ainda de promover certa comoção social
dentro dos Estados Unidos pela regulação da discriminação genética, não só
no ambiente de trabalho, mas em grande parte, relativamente às questões previdenciárias.
Dentro desse contexto, há em nível internacional um forte movimento
pela exclusão de quaisquer formas de discriminação baseadas na genética dos
indivíduos ou de determinados grupos.
Nesse sentido indica-se: a Declaração da UNESCO sobre o Genoma
Humano e Direitos Humanos nos artigos sexto e sétimo3, a Convenção do
Conselho Europeu sobre Biomedicina e Direitos Humanos4 e a Carta Européia
de Direitos Fundamentais5.
Porém, apesar de serem importantes orientações internacionais e demonstrativas da consciência global do problema, é preciso uma coordenação
com a legislação interna de cada país. De outro modo, tais disposições seriam
apenas retórica e promessas inconseqüentes.
Dentro do objetivo deste estudo é interessante verificar como a legislação interna americana pode ser aplicada à discriminação genética. Trata-se de
um país no qual a tecnologia genética está à disposição das grandes empresas
e onde já há um maior número de conflitos e movimentos pela regulamentação
da discriminação genética.
3 LEGISLAÇÃO AMERICANA
Já foram apresentadas diversas propostas para a regulamentação nos
Estados Unidos, entretanto, nenhuma chegou a se tornar lei. Alguns projetos
merecem referência.
Em 2003, logo em seqüência aos eventos do caso EEOC v. Burlington,
o senado americano aprovou o Genetic Information Nondiscrimination Act of
2003. Apesar de ser aprovado no senado, não foi apresentado para aprovação
pela Câmara (House of Representatives).
O projeto foi o resultado de tormentosos conflitos entre o lobby de
sindicatos de empregados, empregadores e grupos de influência. Apesar do
forte apelo popular, parece que os sindicatos de empregadores, o lobby do setor
industrial e das companhias de seguros foi mais forte.
Novamente em 2005, foi apresentado um projeto substancialmente
idêntico, o Genetic Information Nondiscrimination Act of 2005. Este projeto
foi aprovado em fevereiro de 2005 no Senado, sendo apresentado para as considerações na Câmara onde passa por comissões. É forte a probabilidade da
proposta se tornar lei.
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Apesar da inexistência de uma lei federal específica, existem outros
diplomas normativos relacionados com a discriminação genética.
Em fevereiro de 2000, o Presidente Bill Clinton expediu a Ordem
Executiva 13145, que proibia o governo federal Americano de efetuar qualquer discriminação, com bases em dados genéticos, relacionada a admissão de
pessoal para os quadros de trabalho.
Logo em seguida em 2001, o então presidente Bush, em um pronunciamento por rádio defendeu a necessidade de uma legislação para prevenir
abusos dos empregadores em discriminar empregados em virtude de informações genéticas.6
Além dessas iniciativas, é interessante ver como outros diplomas se
aplicam à proteção contra a discriminação genética. Embora não se direcionem
propriamente à questão genética, tratando de forma genérica as formas de
discriminação, admitem em certos pontos uma interpretação extensiva.
Tais diplomas são: 1) Americans with Disabilities Act of 1990 (“ADA”);
2) o título VII do Civil Rights Act of 1964.
3.1 Americans with Disabilities Act of 1990
O ADA é a legislação ampliou o âmbito de proteção do Civil Rights
Act, especialmente no tocante as relações empregatícias de pessoas portadoras
de deficiência.
Para que alguém seja protegido pelas disposições do ADA é preciso
ser considerada como portadora de deficiência. São apresentadas três situações
onde se caracteriza a deficiência.
São vistos como deficientes:
a) a pessoa que tem uma deficiência, limitação (impairment) que prejudica substancialmente uma ou mais atividades da vida diária;
b) a pessoa que tem um histórico de tal limitação;
c) a pessoa que é considerada como possuidora de tal limitação ou
debilidade.
Dentro desse contexto, a EEOC, bem como grupos sociais buscam
enquadrar as situações de discriminação genética no terceiro caso. Dessa forma,
a proteção jurídica contra discriminações com base em informações genéticas
já seria existente.
É fácil perceber a impossibilidade de se caracterizar as pessoas portadoras de genes de predisposição a doenças nas situações a ou b. Entretanto,
dependendo o caso concreto, ainda será difícil classificar as pessoas dentro da
situação c.
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Na maioria das vezes, os indivíduos nunca chegam descobrem que são
possuidores de um gene de predisposição a alguma patologia. A discriminação
somente pode ocorrer após o teste genético. Para a maior parte da sociedade,
que desconhece o resultado, não há qualquer forma de discriminação, esta se
tornando apenas relevante no contexto laboral. Ainda mais, os testes genéticos
são apenas probabilísticos, sendo possível que a pessoa jamais venha a desenvolver sintomas ou a predisposição genética. Dessa forma, não se pode falar
em limitação das atividades nem de preconceito social contra o indivíduo.
Argumenta-se que intenção da proteção legal seria apenas para as
deficiências presentes e existentes, não apenas para deficiências em potencial
ou probabilidade ou suscetibilidade de sujeição às doenças.
Além dessas considerações, o ADA não pode impedir o empregador
de exigir exames médicos completos ou histórico familiar do empregado. Na
verdade, os exames e testes genéticos podem simplesmente ser justificados pela
necessidade do empregador de realizar um melhor planejamento dos programas
de segurança e medicina do trabalho.
Estas justificativas e razões para a permissão de testes genéticos serão
abordadas mais adiante. Entretanto, percebe-se que o ADA não é capaz de
oferecer uma proteção efetiva em várias situações. A maior crítica é que não
há um mecanismo de limitação dos testes e exames que podem ser efetuados.
3.2 Civil Rights Act of 1964
O título VII do Civil Rights Act of 1964 protege os indivíduos contra a
obtenção não autorizada de informações através de exames médicos que tenham
por fundo uma discriminação de raça ou sexo.
A jurisprudência americana já possui precedentes no sentido de que há
um direito constitucional de privacidade e que exames realizados devem ser
feitos no limite do consentimento e da pertinência ao objetivo dos testes. São
vedados os testes que tem cunho discriminatório entre os examinados.
Destaca-se o caso Norman-Bloodsaw v. Lawrence Berkeley Laboratory7.
Os Empregados do Lawrence Berkeley Laboratory processaram a entidade em
virtude de esta ter, sistematicamente, ao longo dos anos, testado seus empregados
para uma série de condições clínicas. Testes para a verificação de condições
clínicas como sífilis, gravidez, anemia, dentre outros, teriam sido realizados
sem o conhecimento dos empregados e a empresa não teria garantido condições
seguras de confidencialidade.
Destacam-se para as ponderações sobre a discriminação genética, os
exames que discriminam entre grupos específicos de incidência de determinas
pré-disposições. No caso em questão, temos que afro-descendentes estão sujeitos
a sickle cell anemia, uma forma de anemia de fundo genético que ataca este
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grupo em particular. Dessa forma, testes específicos para determinar essa prédisposição genética violam de forma clara as disposições do Civil Rights Act.
A proteção, entretanto, é limitada. São em número reduzido as condições
genéticas que atacam grupos específicos ou já identificados como minorias.
Contudo, o tom da decisão do caso Norman-Bloodsaw indicou um forte senso
de proteção constitucional ao direito de privacidade.
O circuito federal decidiu no sentido de uma exigência de sobreposição
(overlap) entre o âmbito de investigação do exame e do âmbito das atividades desenvolvidas. Estabeleceu-se um teste de pertinência entre o exame e as
atividades, que deve ser aplicado. Vislumbra-se nesse teste uma incidência do
princípio da razoabilidade.
3.3 Legislações Específicas
Tendo em vista a falta de uma legislação federal específica, diversos
Estados membros dos Estados Unidos já construíram suas legislações específicas banindo quaisquer formas de discriminação genéticas. Ainda na década de
noventa, estados como Wisconsin, Rodhe Island e Iwoa aprovaram leis contra
a discriminação genética no ambiente de trabalho.
Podemos ainda destacar o estado de Minnesota com o Minnesota Human
Rights Act que exige que exista entre os testes e exames que um empregado
pode se sujeitar uma estrita pertinência com a aferição da compatibilidade e
performance laboral. O diploma ainda exige que todas estas práticas sejam
orientadas por um princípio de boa-fé na relação empregador-empregado8.
Por fim, os diplomas aqui apresentados ainda estarão sujeitos a limitações quanto à definição do âmbito de proteção. O que reflete a necessidade
de uma legislação federal homogenizadora e que possa se adequar as nuances
da atual tecnologia genética. Esta constatação serve de lição para o Brasil.
Para a maioria dos casos será necessária uma construção interpretativa
realizando uma ponderação e possível soma dos diversos âmbitos protegidos
de forma a conferir uma proteção mais abrangente. Nesse processo é imperioso
entender as situações em que as informações genéticas se tornam relevantes no
ambiente de trabalho.
4 INFORMAÇÃO GENÉTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO
No ambiente de trabalho a informação genética ganha relevo em dois
momentos distintos:
a) na identificação de características específicas e pré-disposições genéticas na seleção para o emprego; e
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b) no monitoramento do material genético dos empregados em virtude
da exposição à material nocivo.
Nesses dois momentos é possível que a informação obtida seja utilizada
para discriminar os empregados. No primeiro momento temos uma seleção dos
“geneticamente mais aptos” e no segundo, temos uma “exclusão dos geneticamente danificados”.
Num ambiente onde há certo volume de mão-de-obra qualificada, a
decisão entre indivíduos passa a ser orientada por outros fatores que não a
exclusiva qualificação técnica.
A informação genética vai fornecer basicamente uma folha de previsões
e probabilidades de uma pessoa desenvolver doenças, estar sujeito a síndromes
e demais condições clínicas que podem representar custos com previdência ou
com o programa médico da empresa.
Anteriormente, ao contratar um empregado a empresa simplesmente
estava fazendo uma aposta de que aquele empregado seria saudável e produtivo. As empresas procuravam se cercar do maior número de dados possíveis
realizando exatamente os exames médicos. Porém, um estado sadio presente
pode mascarar uma infinidade de doenças e pré-disposições que podem ser
estimuladas durante o trabalho.
A tecnologia genética oferece um conjunto de informações muito mais
completo e com um grau de certeza muito mais elevado. Um dos pontos de
polêmica do uso de informações genéticas é que não se trata de algo substancialmente diferente do que investigar a saúde do empregado como forma de
selecionar uma mão de obra mais apta. O que há é uma rejeição da idéia de se
discriminar alguém simplesmente pela possibilidade de se desenvolver uma
determinada patologia.
A informação genética para a admissão no trabalho favorece a discriminação, especialmente quando muitas das condições investigadas não se
relacionam com a habilidade ou capacidade do indivíduo de realizar o trabalho.
Tratam-se na maioria de condições que somente se desenvolvem ao longo do
tempo. O que o empregador quer evitar é um empregado que venha a ser “caro”
em tratamentos.
Já a monitoração genética revela-se de interpretação mais complexa.
Monitorar continuamente o empregado para verificar se há alguma alteração
genética em virtude da exposição tanto à agentes químicos como radiológicos é
tanto uma necessidade prática, como um meio de se estabelecer discriminações.
Poder-se-ia imaginar uma discriminação no sentido do empregador
demitir um empregado que já começa ou está na iminência de apresentar algum
risco de alteração genética. Essa monitoração também seria útil para indicar
que indivíduos irão originar eventuais despesas médicas, ou “sobrecarregar”
uma previdência privada com uma vida laboral mais reduzida.
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As empresas devem criar programas de saúde e segurança. Para tanto,
necessitam de informações e detalhes médicos dos empregados. O verdadeiro
enigma é descobrir como disponibilizar esse tipo de informação para a empresa
sem que esta, de posse, da informação possa discriminar seus empregados.
Nesse ponto a legislação pode ser de utilidade. As disposições legais
poderiam exigir que para determinados testes as empresas tivessem que realizar os exames através de laboratórios estatais ou de laboratórios privados que
teriam um dever de confidencialidade sobre os resultados, emitindo apenas um
resultado de aptidão ou não para a continuidade das atividades laborais.
Em todo caso, resta sempre a necessidade de se efetuar uma ponderação
constante entre o tipo e o grau de informações que são necessárias ao empregador para que este possa gerir de forma eficiente a atividade empresarial.
No momento da admissão seria interessante proibir qualquer exame
mais extenso do que o necessário para comprovar a aptidão laboral. Durante o
monitoramento genético, seria interessante resguardar certa confidencialidade
sobre o estado do empregado.
Para que se possa combater a discriminação, entretanto, se faz necessário identificar os casos onde efetivamente ocorre discriminação. Devido ao
fato que muitas vezes a informação genética sobre determinado indivíduo é
obtida em meio a várias outras, é difícil delinear precisamente as situações nas
quais há efetiva quebra da isonomia.
5 O DEVER DE DILIGÊNCIA DO EMPREGADOR
A questão sobre testagem genética no ambiente de trabalho é polêmica
e leva a linhas de raciocínio eventualmente incompatíveis ou até mesmo contraditórias.
A legislação trabalhista, inclusive a brasileira, impõe ao empregado um
dever de diligência quanto à prevenção de riscos. Devem as empresas diligenciar, por exemplo, na elaboração de elementos como: PCMSO — Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional; PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quanto a este
último, perceba-se que a Instrução Normativa/INSS/DC nº 99 de 05/12/2003,
prevê que após a implantação do PPP em meio eletrônico, este será exigido
para todos os segurados, independentemente do ramo de atividade da empresa
e da exposição a agentes nocivos.
Observe-se, portanto, que é no interesse do sistema que tais programas
e informações sejam o mais preciso possível, exatamente porque a segurança
dos trabalhos depende da eficiência de tais elementos.
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A identificação de pré-disposições genéticas pode ajudar da correta
alocação dos empregados para lhes sujeitar a ambientes com menores riscos
orientados ao seu perfil genético e o monitoramento genético pode ajudar no
correto acompanhamento de saúde ocupacional do empregado. A uma primeira
vista o benefício é claro, porém fica patente a abertura para se criar um perfil
genético ocupacional.
Resguardadas as devidas proporções, trata-se de uma situação que a
ficção já antecipou há muito tempo, no filme “GATTACA – Experiência Genética” (1997). Tal filme retrata uma sociedade onde a discriminação genética
é proibida por lei, porém é fácil reconhecer os mais aptos geneticamente, que
ganham acesso aos melhores postos de trabalho.
Em pouco tempo, é possível ver uma realidade similar, até mesmo porque, independente da alta tecnologia necessária para o teste dos genes, há muito
já ocorre um “screening genético artesanal” onde empresas evitam profissionais
com históricos na família de doenças mentais ou alcoolismo, por exemplo.
Não só no âmbito do trabalho especificamente surgem as indagações,
também relativamente à seara previdenciária são diversos os questionamentos
possíveis. Vários são os comandos constitucionais que pugnam pela eficiência
do sistema previdenciário, sua sustentabilidade e equilíbrio atuarial. Além disso,
o próprio sistema se organiza de modo a promover um equilíbrio e a cobrar
contribuições escalonadas em virtude dos diversos níveis de exposição a riscos
sociais aos quais se encontram expostos os empregados.
Surge então uma difícil questão. Mesmo sendo uma porta aberta para
discriminações, não seria igualmente benéfico ao sistema previdenciário contar
com uma base de dados relativa a informações genéticas dos empregados? Tais
informações não seriam extremamente úteis na própria gestão dos recursos e na
previsão de que tipos de enfermidades serão comuns ou provavelmente mais
incidentes nos anos futuros?
Outra questão talvez ainda difícil, o perfil profissiográfico dos empregados seria inegavelmente mais completo com dados relativos ao monitoramento
genético, especialmente em segmentos de atividades que eventualmente podem
expor indivíduos a alterações, não obstante, estes dados além de permitir bases para discriminação, não seriam o embrião de um sistema de contribuições
diferenciadas por empregado em virtude da propensão genética do mesmo em
necessitar de serviços futuros?
Tais questionamentos vão demandar uma intensa investigação e intenso
debate de toda a sociedade. Não se trata de obter uma resposta simplista e extrema de banir as aplicações da tecnologia genética ou aceitá-las sem qualquer
ressalva.
Faz-se necessária uma ponderação, ponderação esta de valores constitucionalmente assegurados.
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6 PONDERAÇÃO CONSTITUCIONAL E SUGESTÕES
Reitere-se, por oportuno, que toda a tecnologia genética ora disponível
consiste em instrumento, extremamente poderoso, porém um instrumento.
Cumpre ponderar os limites de seu uso sob pena da ocorrência de abusos.
A diversidade de princípios albergados pela Constituição, bem como
a pluralidade de usos possíveis da tecnologia genética no ambiente de trabalho
tornam difícil precisar qual o ponto de equilíbrio entre possibilidade e vedação
de utilização.
Ademais, é provável que tal ponto de proporcionalidade não seja um
ponto fixo passível de uma legislação específica. Acredita-se que seja uma
ponderação flexível, a ser avaliada em cada caso.
Para que sejam atingidas a proporcionalidade e a razoabilidade preconizadas como essenciais a qualquer ato e conduta da Administração, faz-se
necessário inicialmente descobrir o que a sociedade enquanto unidade entende
por razoável e proporcional.
Imperioso se faz a criação de um fórum permanente de debate sobre os
impactos de tais avanços científico-tecnológicos sobre a organização da sociedade e em particular na organização do trabalho. Tal fórum deveria contar com
a participação de especialistas, entidades sindicais, organizações da sociedade
civil, dentre outros atores sociais.
Em todo caso, não é possível relegar tais questões ao ostracismo ou ao
arbítrio de apenas alguns atores políticos. Podem-se apontar diversas sugestões de como iniciar o debate social e a dar os primeiros passos para iniciar as
soluções.
Uma legislação sobre privacidade genética seria preferível a um banimento precipitado. Ampliação dos poderes fiscalizatórios do Ministério Público,
bem como dos Magistrados trabalhistas em analisar a legitimidade, necessidade
e adequação dos testes genéticos nos programas de saúde das empresas seria
um meio mais efetivo de se permitir o benefício de tais tecnologias numa base
casuística e mais adequada aos interesses sociais.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o número de indagações em torno do tema em muito
supera as certezas. Objetiva-se com as presentes considerações identificar
pontos e questões centrais cujo debate deve ser iniciando o quanto antes sob
pena de decisões impensadas e muitas vezes capazes de acarretar prejuízos
irremediáveis ao próprio tipo de sociedade que se pretende.
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No país, convém o aprofundamento do assunto, embora os casos ainda
sejam incipientes. Importa considerar os avanços obtidos em outros países e se
espelhar nas conquistas por estes obtidas.
Via de regra, o legislador só regula situações após a reiterada ocorrência de casos práticos e de discussão pretoriana e doutrinária. Não obstante,
o jurista, enquanto pesquisador deve antever hipóteses que, em virtude do
desenvolvimento, sobretudo, biotecnológico, passarão a integrar as relações
sociais cotidianas. Dadas as relevantes transformações que tendem a ocorrer
no Direito Trabalhista em virtude das hipóteses de discriminação genética
do empregado versus dever de diligência do empregador, convém o debate
acerca do tema.
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1 INTRODUÇÃO
O Código Civil anterior, ao tratar das pessoas, não cuidava especificamente dos direitos de personalidade. Desconsiderava a existência de tal categoria
jurídica. Os direitos de personalidade, no entanto, como sublinha com toda
propriedade Silvio Rodrigues são “inerentes a pessoa humana”1 ou, conforme
preferem outros, são direitos primordiais2. Não podem, pois, ser ignorados ou
negligenciados. Merecem reconhecimento, “baseiem-se ou não em previsão
legal”3. Logo, o silêncio do legislador apenas evidencia menor desenvolvimento
da ciência jurídica. Não inibe, de nenhuma maneira, a afirmação da existência
dos direitos de personalidade, conquanto a expressa regulamentação torne
mais simples a sua aplicação. Daí o mérito do novo Código Civil ao dedicar
um Capítulo à matéria.
O avanço normativo não impede que se reconheçam, todavia, as deficiências da regulamentação posta. Em primeiro lugar, faltou regra abrangente
e de caráter geral, como a do art. 70º, do Código Civil português, que protege
os indivíduos, em termos amplos, contra qualquer ofensa “à sua personalidade
física ou moral”. Em outros pontos, o texto legal ressente-se da ausência de
mais atenta e cuidadosa revisão, tal como a feita por Rui Barbosa no Código
anterior. O parágrafo único, do art. 12, é um bom exemplo. A referência à condição de “sobrevivente” do cônjuge, para que possa ele agir em juízo, resultado
de transposição mecânica, para o direito brasileiro, do art. 71º, nº 2, do Código
Civil português, não se justifica. Sua eliminação não prejudicaria em nada a
compreensão da norma, já que a ninguém ocorreria imaginar ação ajuizada por
cônjuge falecido4. E tanto é assim que o parágrafo único, do art. 21, ao editar
regra com o mesmo significado, aludiu simplesmente a cônjuge, em redação
mais simples e mais elegante.
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2 A CLT E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE
A Consolidação das Leis do Trabalho, na mesma linha do antigo
Código Civil, não se ocupou detidamente dos direitos de personalidade, com
algumas poucas e raras exceções. Um caso é a rápida e discreta referência,
nos arts. 482, alínea “j”, e 483, alínea “e”, à ofensa à honra e boa fama como
hipótese de justa causa para rescisão do contrato de trabalho. Outro é a recente
proibição de revistas íntimas, constante do defeituoso – porque restritivo do
ponto de vista subjetivo e vago quanto ao conteúdo – art. 373-A, inciso VI,
introduzido pela Lei nº 9.799. A lacuna, própria da época em que editada a
CLT, decorre da visão reducionista do legislador, que tratou da relação de
emprego como se nela as obrigações das partes se restringissem à prestação
do trabalho pelo empregado, de um lado, e ao pagamento da remuneração
pelo empregador, de outro lado. Tudo ficou limitado ao plano meramente patrimonial, o que se mostra tanto mais injustificável quanto é certo que, sendo
o empregado, sempre e necessariamente, pessoa física (art. 3º, da CLT), os
direitos de personalidade encontram-se inevitavelmente em causa em todo e
qualquer contrato de trabalho.
Talvez o primeiro passo no sentido de abandonar semelhante concepção
reducionista, dominante no Direito do Trabalho não apenas no Brasil como em
outros países5, tenha sido dado com a Lei italiana nº 300, de 20 de maio de 1970,
conhecida como Statuto dei diritti dei lavoratori, a qual principia exatamente
com o Título dedicado à “libertà e dignità del lavoratore”. Merece referência,
outrossim, o art. 328, nº 1, do Código suíço das obrigações, em que se lê:
“L’employeur protège et respecte, dans les rapports de
travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les
égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la
moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs
ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas,
le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes”.

Outro passo muito importante corresponde ao Código do Trabalho de
Portugal, aprovado em agosto de 2003 e em vigor desde 1º de dezembro do
mesmo ano, em cujos arts. 15º a 21º contém-se toda uma subseção dedicada
aos direitos de personalidade no âmbito da relação de emprego.
A apontada lacuna da legislação trabalhista brasileira é preenchida com
a aplicação subsidiária do direito comum, especialmente com o novo Código
Civil, nos termos do parágrafo único, do art. 8º, da CLT, o que não deixa de
suscitar questões algo delicadas, seja pelas peculiaridades da relação de em136
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prego, seja por conta das imperfeições das normas postas, como evidencia a
consideração dos direitos de personalidade com mais direto reflexo no Direito
do Trabalho6.
3 DIREITO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA
Os dois primeiros – e mais importantes – direitos de personalidade a
mencionar correspondem ao direito à vida e ao direito à integridade física7. O
Código Civil brasileiro carece, como já visto, de regra geral que os proteja.
Contém apenas as disposições dos arts. 13, 14 e 15, impondo limites à disposição do próprio corpo e a tratamento médico ou intervenção cirúrgica.
Sem embargo, o reconhecimento do genérico direito à vida e à integridade física decorre não apenas da atipicidade dos direitos de personalidade,
estruturados em regime de numerus apertus8, como, ainda, da referência, no
art. 1º, inciso III, da Constituição, à dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, de que se tira a existência de um
“direito geral de personalidade”, na linha do assinalado pela doutrina portuguesa
e italiana9, bem como na do afirmado pelo Tribunal Constitucional de Portugal, na decisão 6/8410. Aliás, ainda que faltasse expressa previsão normativa
na Constituição, bem se poderia invocar, para justificar a mesma conclusão,
o “droit constitutionnel non écrit de la liberté personnelle”, mencionado pelo
Tribunal Federal suíço, direito que “ne tend pas seulement à assurer la liberté
de mouvement ou à protéger l'intégrité personnelle, mais garantit aussi, de
manière générale, le respect de la personnalité”11.
No campo trabalhista, o direito à vida e o direito à integridade física
adquirem maior relevo diante da possibilidade de exposição do empregado,
por conta da função exercida, a risco ou, simplesmente, a agentes agressivos
à sua saúde. Não se deve imaginar que todo e qualquer contrato de trabalho,
implicando atividade de risco ou contato com condições insalubre, seja, nos
termos do art. 166, inciso II, do Código Civil, ilícito, por ofensa a direito de
personalidade do empregado. Não bastasse, para afastar a conclusão, a referência ao art. 7º, inciso XXIII, da Constituição – em que se prevê adicional para
o trabalho penoso, insalubre ou perigoso – caberia invocar ainda os arts. 192 e
193, § 1º, da CLT. O mero pagamento de algum adicional remuneratório não é
suficiente, todavia, para a perfeita licitude da contratação, independentemente
da forma como se dá o exercício da atividade pelo empregado.
Na verdade, necessário é que a exposição a risco, derivada do contrato
de trabalho, não contraste com a ordem pública, o que supõe tanto a relevância
social do trabalho, voltado a satisfazer interesse legítimo da coletividade, como,
ainda, a adoção das medidas de prevenção adequadas, em conformidade com o
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conhecimento técnico e científico disponível12, segundo realçado pelo art. 2087,
do Código Civil italiano13 e art. 328, nº 2, do Código suíço das obrigações14.
Deve o empregado, outrossim, ser informado dos riscos inerentes à atividade
a ser exercida, especialmente dos riscos não habituais, como decorrência da
obrigação de boa-fé contratual (art. 422, do Código Civil)15.
Satisfeitas as apontadas condições, não haverá como reputar-se ofendido
o direito de personalidade do empregado16. Do contrário, a ilicitude do objeto
confere ao trabalhador mais do que o simples direito de recusar-se a prestar
o serviço, já identificado por Ferrara17. Confere-lhe, outrossim, o direito de
postular o reconhecimento da rescisão motivada do contrato, com pagamento
da indenização devida pelo empregador (CLT, art. 483, alínea “c”), sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativa e penais eventualmente
cabíveis.
4 DIREITO AO NOME
O direito ao nome recebeu mais ampla disciplina no Código Civil.
Enunciou-se, repetindo o art. 6, do Código Civil italiano, o direito de toda pessoa ao nome, compreendidos o prenome e o sobrenome (art. 16)18. Proibiu-se o
emprego de nome de outrem em publicações ou representações que exponham
o seu titular, ainda que involuntariamente, ao desprezo público (art. 17). Vedouse o uso, sem autorização, do nome alheio em propaganda comercial (art. 18)
e conferiu-se ao pseudônimo adotado para atividades lícitas a mesma tutela
conferida ao nome (art. 19).
O direito ao nome desdobra-se em duas diferentes faculdades, como
deixa expresso o art. 72º, do Código Civil português. Abrange o direito de
usar o próprio nome e o direito de se opor a que outrem o use19. Em alguns
ramos de atividade, é freqüente a utilização, para identificar os empregados,
de apelido, pseudônimo ou nome de guerra, evitando-se nomes menos eufônicos ou pouco comuns. Como conseqüência da primeira faculdade inerente ao
direito ao nome, pode o empregado opor-se à prática. Nada impede, todavia,
que a aceite. Não se cuida, no caso, de renúncia ao direito de uso do nome,
mas de mera renúncia ao exercício desse direito, situação diversa e inconfundível20, que não fica afastada pela regra do art. 11, do Código Civil. Aliás,
a doutrina mais antiga, elaborada em face do Código anterior, admitia até a
obrigação de não usar certo elemento do nome, “afim de evitar confusões com
um homônimo”21. Seja como for, o consentimento, em um ou outro sentido,
mostra-se sempre revogável22.
Já a regulamentação estabelecida pelo art. 18, do Código Civil, para o
uso do nome alheio, é indevidamente restritiva em pelo menos dois aspectos.
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Em primeiro lugar, não é apenas o uso do nome que depende de autorização.
Também o uso de outros atributos da personalidade, como imagem, voz ou, até
mesmo, traços característicos de determinadas pessoas, como letra, maneira de
caminhar etc., depende de autorização. Em segundo lugar, como bem sublinha,
mais uma vez, Silvio Rodrigues, a vedação “não é só para fins de propaganda
comercial”23. Também o uso para outros fins, que não o comercial, sujeita-se a
autorização prévia. Por isso, não pode o empregador, sem prévia autorização,
usar, em propaganda comercial ou não, o nome ou outros atributos da personalidade do empregado.
A anuência do empregado para uso de algum atributo de sua personalidade não reclama termo escrito, embora seja recomendável a observância dessa
forma, a fim de evitar-se discussão judicial e facilitar-se a prova. Em certas
situações, concebe-se até mesmo anuência meramente implícita. Com efeito,
em alguns contratos de trabalho o uso do nome do empregado pelo empregador
resulta do próprio objeto da prestação de serviço. É o caso, para citar apenas
um exemplo, do médico contratado para atuar como responsável pela produção
de determinado fármaco. Outro tanto ocorre no caso do químico, conforme art.
339, da CLT: “O nome do químico responsável pela fabricação dos produtos
de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótulos,
faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda impressa em
cartas e sobrecartas”. Independentemente de cláusula expressa, a indicação do
nome do trabalhador na embalagem do produto decorre do objeto da contratação, constitui imperativo legal e, por isso, prescinde de autorização expressa.
O mesmo se pode dizer, aliás, a respeito de outros direitos da personalidade,
na linha do art. 15, do Código Civil do Peru, que, de modo mais genérico, ao
tratar do direito à imagem e à voz, preceitua:
“La imagen y la voz de una persona no pueden ser
aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha
muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes,
ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este
ordenº Dicho asentimiento no es necesario cuando la
utilización de la imagen y la voz se justifique por la
notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe,
por hechos de importancia o interés público o por motivos
de índole científica, didáctica o cultural y siempre que
se relacione con hechos o ceremonias de interés general
que se celebren en público. No rigen estas excepciones
cuando la utilización de la imagen o la voz atente contra
el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien
corresponden”.

Sendo revogável o consentimento dado para o uso de atributo da
personalidade, como já afirmado, a revogação, quando não decorra de motivo
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relevante, observa o princípio subjacente à regra do parágrafo único, do art.
473, do Código Civil. Assim, confeccionado material contendo imagem do
empregado, por exemplo, não pode a revogação do consentimento, apresentada
sem nenhum motivo, fazer-se de inopino, no exato momento em que se iria
iniciar o uso desse material, o que caracterizaria exercício abusivo do direito
de revogação do consentimento, situação não amparada pela regra do art. 422,
do mesmo Código. Daí porque a eficácia da revogação depende de transcurso
de prazo razoável, compatível com o investimento que se fez em decorrência
da anterior manifestação de vontade do empregado.
5 DIREITO À INTIMIDADE
O direito à intimidade – correspondente ao “right to be let alone” do
direito norte-americano24, com raízes na própria Constituição25 – foi regulado
pelos arts. 20 e 21, do novo Código Civil. O último preceito menciona o caráter
inviolável da vida privada da pessoa natural.
O empregado, no momento em que celebra um contrato de trabalho,
não se despoja, como já foi visto, de seus direitos de personalidade. Conserva,
portanto, o direito à preservação de sua intimidade26. Aliás, a Corte Européia
de Direitos Humanos, interpretando o art. 8º, da Convenção Européia de
Direitos do Homem27, assinalou que “aucune raison de principe ne permet
d'exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de « vie
privée »”28. Mas os direitos de personalidade, como os direitos em geral, não
são ilimitados29. Ainda que se afirme a natureza fundamental de certos direitos
de personalidade, nem assim caberia considerá-los ilimitados30. “Al concetto
di diritto – adverte Ferrara – non è incompatibile quello di limite, anzi vi è
inerente”31. Pode-se cogitar, no caso, tanto de limites expressos como, ainda,
de limites implícitos32.
Em matéria de relação de emprego, o principal limite imposto ao
direito à intimidade do empregado resulta do poder diretivo do empregador.
Realmente, empregador é, nos termos do art. 2º, da CLT, aquele que, além de
outros atributos, acha-se investido da prerrogativa de dirigir a prestação pessoal
de serviço. Dessa prerrogativa deflui o direito de fiscalizar o cumprimento das
obrigações contratuais do empregado. Nas precisas palavras de Octavio Bueno
Magano, encontra-se o empregador legitimamente habilitado a acompanhar
a atividade do empregado, “para verificar a sua conformidade com as ordens
dadas”33. Daí porque não se pode tirar do art. 21, do Código Civil, a proibição
total e absoluta de fiscalização, pelo empregador, da atividade do empregado.
Isso levaria a evidente paradoxo: a existência de relação de emprego sem elemento essencial à configuração do poder diretivo. Como, porém, compatibilizar
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o direito do empregador de fiscalizar a prestação pessoal de serviço, inerente ao
contrato de trabalho, com a preservação da intimidade do empregado, direito de
personalidade de que não se priva aquele que aceita prestar serviços de forma
subordinada? Em outros termos, quais os limites para a legítima fiscalização
da atividade do empregado?
O problema suscitado longe está de ser de simples resolução, dada a
relevância e a plasticidade dos valores em conflito. Sua importância, ademais,
é enorme, especialmente se considerados os novos meios de fiscalização propiciados por aparatos eletrônicos – como câmeras de circuito fechado de televisão colocadas no local de trabalho ou programas instalados no computador
da empresa, para rastrear páginas consultadas na rede mundial (Internet) ou
mensagens eletrônicas enviadas e recebidas – que expõem muito mais intensamente a intimidade do empregado.
Não havendo proibição expressa de fiscalização do trabalho por meio
eletrônico ou com o auxílio de câmeras de circuito fechado de televisão, diversamente do que ocorre no direito italiano, por força do art. 4, nº 1, do Statuto dei
diritti dei lavoratori34, ou mesmo no direito português, em virtude do art. 20º,
do Código do Trabalho35, deve considerar-se lícita a prática36, já recomendada
pela jurisprudência nacional37 e admitida, aliás, no direito espanhol, em que o
art. 20, nº 3, do Estatuto de los Trabajadores preceitua:
“El empresario podrá adoptar las medidas que estime
más oportunas de vigilancia y control para verificar
el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones
y deberes laborales, guardando en su adopción y
aplicación la consideración debida a su dignidad
humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los
trabajadores disminuidos, en su caso”.

De rigor, porém, informar previamente o empregado da existência
do aparato de fiscalização38, tal como exigido no direito francês39 e, ainda,
na legislação da Nova Gales do Sul, na Austrália, em que o Workplace Video
Surveillance Act, de 1998, embora, como regra geral, proíba, em sua seção 7,
nº 1, a fiscalização do trabalho do empregado por meio de câmeras de vídeo,
admite a prática em circunstâncias limitadas, envolvendo “the purpose of ensuring the security of the worplace or persons in it”(sec. 7, nº 3, “a”), e, ainda
assim, desde que “the employer has notified employees at the workplace (or
a body representing a substantial number of the employees in writing of the
intended vide surveillance for the purpose referred to in that subsection before
it is carried out.” (sec. 7, nº 4). Não se concebe vigilância clandestina, oculta
ou dissimulada, essa sim incompatível, in re ipsa, com a dignidade da pessoa
humana. Do mesmo modo, não se admite vigilância em local por natureza reRevista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007
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servado, como sanitários, vestiários, locais de repouso ou outros assemelhados.
A ilicitude, no caso, é manifesta e já foi mesmo proclamada judicialmente40.
A utilização de meio de comunicação que de antemão se sabe não
ser reservado e estar sujeito a fiscalização impede que se invoque a proteção
conferida à intimidade. Há consentimento à quebra da intimidade, que atua
como pré-excludente de ilicitude41, independentemente de prévia autorização
judicial42. Assim, não se afigura ilegal a gravação de conversa telefônica que
o empregado entabula no aparelho cedido pela empresa, para uso durante o
serviço e em atividade ligada ao objeto do contrato de trabalho, sempre que
previamente divulgado o procedimento de fiscalização. A prática tem especial
importância – e não tem como ser questionada – quando há necessidade de
comprovação da conversa, tal como se dá em casos de operações bancárias ou
de compras realizadas por meio de telefone. O mesmo vale para o exame de
mensagens eletrônicas e para o rastreamento de páginas consultadas na rede
mundial (Internet).
A CLT não contém regra abrangente sobre os limites à fiscalização
da atividade do empregado por meio de revista pessoal. Somente proíbe, em
norma cheia de imperfeições, mal redigida e mal situada, o que chamou de
revista íntima (art. 373-A, inciso IV). Conquanto tenha o legislador vedado tal
prática apenas em relação à mulher – tanto que inseriu o dispositivo no Capítulo
dedicado à proteção do trabalho feminino –, é evidente que se há de interpretar
a norma ampliativamente, a fim de adequá-la ao princípio da isonomia (art. 5º,
caput, e inciso I, da Constituição), de modo que o mesmo óbice favoreça todos
os trabalhadores, inclusive menores e homens. Como quer que seja, outras
formas de revista ou de inspeção, que não tenham caráter íntimo, encontram
amparo no poder diretivo do empregador43 e não violam o dever de boa-fé
contratual. Não estão, portanto, peremptoriamente afastadas44. Tanto é correta
a assertiva que a Ley de Contrato de Trabajo argentina, embora expressamente
imponha aos sujeitos ligados por vínculo de emprego a obrigação de “obrar
de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y
de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la
relación de trabajo”45, não exclui, antes permite, a utilização de “sistemas de
controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes
del empleador”46. A mesma conclusão estende-se ao exame de bolsas, sacolas
ou armários. Seria mesmo contraditório admitir-se a revista de pessoas e não
a de seus pertences.
Em qualquer caso, porém, há diversos limites a observar. Em primeiro
lugar, a providência há de ser necessária ou, como oportunamente ressaltado
pela doutrina italiana, “seriamente consigliabili per la tutela del patrimonio
aziendale”47. Não basta sua simples conveniência48.
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Exige-se, outrossim, equilíbrio entre a medida aplicada e o fim a
atingir-se. A providência adotada deve ser “la moins intrusive parmi toutes
celles possibles”, como nota a doutrina suíça49. Daí que, se o mesmo resultado
puder ser obtido até sem a revista, fica ela vedada, pura e simplesmente. Mera
decorrência do princípio geral da proporcionalidade, seguidamente invocado no
âmbito do controle de constitucionalidade das leis, mas já empregado em matéria
de direito de personalidade, para preservação da dignidade da pessoa50.
Deve o empregado, de outro lado, ser previamente avisado da possibilidade da revista, tal como se impõe, segundo sublinhado acima, para o uso de
equipamentos eletrônicos de fiscalização. Não se faz necessária, todavia, prévia
autorização judicial, ao contrário do que já se pretendeu51. É preciso, isso sim,
que a revista não ofenda a dignidade do trabalhador, como disposto no art. 18,
do Estatuto de los Trabajadores da Espanha, nos seguintes termos:
“Sólo podrán realizarse registros sobre la persona
del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares,
cuando sean necesarios para la protección del
patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores
de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas
de trabajo. En su realización se respetará al máximo la
dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la
asistencia de un representante legal de los trabajadores
o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador
de la empresa, siempre que ello fuera posible”.

Por fim, nenhum procedimento de revista poderá ter caráter discriminatório ou persecutório, o que não significa necessariamente extensão da medida a
todos os empregados, sem qualquer distinção, como impropriamente determina
a legislação argentina52. A revista pode não ser necessária em todos os setores
da empresa. Impostergável é, isso sim, assegurar a observância de parâmetros
imparciais e objetivos de seleção dos que serão revistados53, conforme explicitado no Código de Trabajo da República Dominica54. Do contrário, haverá
ilicitude, não pelo ato em si da revista, mas pela forma ilegítima e abusiva como
ela é realizada (Código Civil, art. 187), pois, de acordo com a observação de
Josserand, “il ne suffit pas d´exercer nos droits conformément à la bonne foi,
il faut encore les réaliser correctement, prudemment” 55.
Outro aspecto delicado da intimidade do empregado relaciona-se com
as informações que pode o empregador exigir no momento da seleção de candidatos, da contratação ou durante a vigência da relação de trabalho. Há certas
informações cuja prestação é obrigatória, de modo que o empregador as pode
legitimamente solicitar. É o caso do endereço do empregado, tendo em conta
a regulamentação estabelecida para o benefício do vale-transporte56. Também
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

143

o número de dependentes do empregado deve ser informado, para efeito de
tributação dos rendimentos decorrentes do trabalho assalariado57.
Certas outras informações, embora não obrigatórias, também podem
ser pedidas, desde que, nos termos do art. 17º, do Código do Trabalho de Portugal, sejam “estritamente necessárias e relevantes para avaliar da aptidão (do
trabalhador) no que respeita à execução do contrato de trabalho”, regra bastante
próxima à do art. L. 121-6, do Código do Trabalho Francês, assim redigido:
“Les informations demandées, sous quelque forme
que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié
ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa
capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes
professionnelles. Ces informations doivent présenter un
lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec
l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à
un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi”.

É preciso que haja pertinência da indagação frente aos termos do contrato de trabalho58. A experiência anterior do empregado constitui um exemplo.
Nada há de irregular em o empregador indagar o candidato ao emprego a respeito
do assunto59. Talvez se possa até mesmo falar em dever do empregado de prestar
informação do gênero, independentemente de questionamento do empregador,
em decorrência da boa-fé objetiva, como proposto em doutrina60.
Já algumas informações estão postas ao abrigo da ciência do empregador. Não há como validamente as solicitar, e o empregado tem a prerrogativa
de não as revelar. Não pode o empregador, por exemplo, questionar o empregado sobre sua convicção política, suas preferências sexuais ou sua crença
religiosa61, nem mesmo em se tratando de empregador de tendência, ou seja,
de instituição vinculada a determinada crença ou convicção62. A decisão da
Corte Constitucional italiana, que, invocando a liberdade de organização das
instituições educacionais, admitiu que a Università cattolica del Sacro Cuore
escolhesse seus professores levando em conta a inexistência de oposição de
entidade religiosa é inaceitável e equivocada63. Acima da liberdade de organização das instituições educacionais está a liberdade de crença, que torna
ilegítima indagação sobre a religião do empregado. Diante do art. 5º, XLV,
da Constituição, ficam ainda afastadas indagações em torno de antecedentes
criminais de parentes do empregado, inclusive ascendentes ou descendentes,
ainda que com ele residam ou mantenham relação estreita e próxima. Como
ressalta o art. 16º, do Código do Trabalho de Portugal, o direito à reserva sobre
a intimidade no âmbito da relação de emprego compreende a preservação de
informações relacionadas com “a vida familiar, afectiva e sexual, com o estado
de saúde e com as convicções políticas e religiosas”.
144

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

Exigível a prestação de informação, o silêncio do empregado mostra-se
ilegítimo e a prestação de falsos esclarecimentos configura justa causa64 ou até
mesmo, em certas situações extremas, ilícito penal65. As questões relacionadas
com informações admissíveis, mas não obrigatórias, o empregado tem a prerrogativa de não responder. Não se concebe, todavia, que preste informações
falsas, afirmando, por exemplo, ter experiência muito superior à verdadeira. Há
violação do dever de agir de boa-fé. Vangloriar-se de suas aptidões, ainda que
não exista motivo para tanto, é, todavia, simples dolus bonus, e não configura
informação falsa ou quebra da boa-fé contratual66. Por fim, se o empregador
formula questão em torno de assunto que lhe é defeso investigar, como – para
retomar os exemplos citados – convicção política, preferências sexuais ou
crença religiosa do candidato ao emprego, há não apenas o direito de não responder à indagação como, ainda mais, o de prestar informação falsa. Trata-se
do chamado “droit au mensonge”, mencionado pela doutrina suíça67. A falsa
resposta caracteriza legítima defesa do trabalhador contra ato de intromissão
indevida em sua intimidade, o que afasta a ilicitude da conduta, na forma do
art. 188, inciso I, do Código Civil.
Em princípio não se deve admitir a obtenção de informações do empregado sem o seu prévio conhecimento e consentimento, como, aliás, expressamente disposto no Personal Information Protection and Electronic Documents
Act do Canadá, norma geral sobre proteção de informação, aplicável também
às relações de trabalho. Ressalvem-se, todavia, casos excepcionais, como, por
exemplo, os de relevante interesse da informação ou de seu caráter público68.
Relativamente aos exames médicos, há, tal como em matéria de informação exigível do empregado, os que são obrigatórios, os que são permitidos
e os que são proibidos. O art. 168, da CLT, caput, trata dos primeiros. Poderão
ser feitos ainda outros exames, além dos obrigatórios, desde que – como expresso no art. 19º, nº 1, do Código do Trabalho de Portugal, melhor redigido
que o art. 168, § 2º, da CLT – “tenham por finalidade a proteção e segurança
do trabalhador ou de terceiros, ou quando particulares exigências inerentes à
actividade (os) justifiquem”. Na jurisprudência brasileira chegou-se mesmo a
admitir o uso do polígrafo, ante o interesse público na preservação da segurança de certas atividades69, o que se afigura excessivo. O interesse público não
justifica toda e qualquer quebra da intimidade, cuja salvaguarda é também de
interesse público70. Por fim, certos exames estão proibidos, alguns de modo
expresso, outros de forma implícita. Proibição expressa existe relativamente a
exame para apuração de gravidez ou de esterilidade, nos termos da Lei nº 9.029.
Não se devem aceitar, do mesmo modo, outros exames que, embora não estejam
expressamente proibidos, envolvam práticas discriminatórias, como seria o caso
daquele destinado a apurar, por exemplo, a origem étnica do empregado.
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As informações obtidas antes da celebração do contrato ou durante a
sua vigência, por qualquer meio ou forma, encontram-se protegidas por dever
de sigilo71, que não desaparece por haverem sido transmitidas, por determinação
legal, a órgãos públicos. A regra do art. 5º, inciso XIV, da Constituição, não implica obrigação de tornar essas informações disponíveis a qualquer interessado.
No direito norte-americano, a despeito de o Capítulo 5, do U.S.C., § 552 (a), determinar, nos termos do Freedom of Information Act (FOIA), que os órgão governamentais permitam o acesso público a certas informações, o item (b) (7) (c) do
mesmo texto ressalva não se aplicar a determinação “to matters that are...records
or information compiled for law enforcement purposes, but only to the extent
that the production of such law enforcement records or information…could reasonably be expected to constitute an unwarranted invasion of personal privacy”.
Interpretando esse dispositivo, a Suprema Corte norte-americana registrou:
“As a general rule, if the information is subject to
disclosure, it belongs to all. When disclosure touches
upon certain areas defined in the exemptions, however,
the statute recognizes limitations that compete with the
general interest in disclosure, and that, in appropriate
cases, can overcome it”72.

Assim, as informações obtidas em decorrência do contrato de trabalho
não podem, em princípio, ser reveladas a terceiros, sem o consentimento do
interessado73, salvo motivo relevante, como, por exemplo, instrução de processo, identificação de doença de notificação compulsória ou esclarecimento,
amparado por lei, de autoridade pública74.
Ainda no tocante ao direito à intimidade, cumpre não adotar concepção
unilateral, como a subjacente no Statuto dei diritti dei lavoratori, que se ocupa
apenas da tutela do empregado. É preciso não perder de vista que a proteção
legal da personalidade, especialmente no tocante à intimidade, estende-se
igualmente ao empregador. De um lado, há a regra do art. 52, do Código Civil,
havendo quem afirme terem as pessoas jurídicas direitos de personalidade75. De
outro, está pacificada, nos termos da Súmula 227, do Supremo Tribunal Federal,
a possibilidade de também a pessoa jurídica sofrer dano moral. Finalmente,
mais relevante ainda se torna a tutela do empregador quando se cuida de pessoa física. Não raro o empregado, no exercício de suas funções, toma contato
com informações pessoais do empregador, as quais também ficam sujeitas a
reserva. Oportuna, pois, a previsão do art. 16º, nº 1, do Código do Trabalho de
Portugal, com o seguinte teor: “O empregador e o trabalhador devem respeitar
os direitos de personalidade da contraparte, cabendo-lhes, designadamente,
guardar reserva quanto à intimidade da vida privada”. O caso do empregado
doméstico, que conhece a vida íntima do empregador e de sua família, é sufi146

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

cientemente expressivo e dispensa outras referências. Ressalte-se, apenas, que o
fato de haverem sido as informações sobre a intimidade da pessoa obtidas com
a concordância do titular do direito de personalidade não as torna suscetíveis
de divulgação, ao contrário do que pareceu a Adriano de Cupis76.
6 TUTELA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE
A tutela dos direitos de personalidade manifesta-se de modo amplo e
em diferentes planos.
De início, a simples ameaça de ofensa a direito de personalidade já é
bastante para que se busque a devida proteção, sob forma cautelar. A ofensa,
depois de consumada, nem sempre comporta reparação adequada ou suficiente,
pelo que a prevenção adquire enorme relevância, tanto que o próprio art. 12,
do Código Civil, aludiu à possibilidade de pedir-se “que cesse a ameaça...a
direito de personalidade”. Previsão semelhante encontra-se no Código Civil
suíço. Dispõem os arts. 28, nº 1, e 28c, nº 1, respectivamente:
“Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut
agir en justice pour sa protection contre toute personne
qui y participe”; e “Celui qui rend vraisemblable qu’il
est l’objet d’une atteinte illicite, imminente ou actuelle,
et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable, peut requérir des mesures
provisionnelles”.

Tem plena incidência no direito brasileiro, portanto, o art. 273, do CPC,
aplicável subsidiariamente no direito processual do trabalho, na forma do art.
769, da CLT77.
Sobrevindo violação a direito de personalidade, pode-se postular tanto
que ela cesse como, ainda, reparação do dano, sem prejuízo, evidentemente,
da rescisão motivada do contrato de trabalho, nos termos da aliena “b”, do
art. 483, da CLT, ou, conforme a hipótese, da aliena “e”, do mesmo preceito.
A realização de revista íntima pelo empregador, por exemplo, dá margem à
emissão de ordem de abandono da prática, sob pena de aplicação de multa ou
de outra medida adequada (CPC, art. 461, § 5º), e, bem assim, à condenação
no pagamento de indenização (parágrafo único, do art. 953, do Código Civil).
Já a extração de informação contrária ao direito do empregado à intimidade
permite tanto que se postule a condenação do empregador a não se utilizar do
conhecimento obtido como ainda a destruir o registro em que contida essa informação, tudo sem prejuízo, ademais, de indenização, prevista expressamente,
por exemplo, no Data Protection Act britânico, em cuja seção 13 (1) lê-se:
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“An individual who suffers damage by reason of any
contravention by aa data controller of any of the
requirements of this Act is entitled to compensation from
the data controller for that damage”78.

Não se afasta, tampouco, a possibilidade de, tal como previsto no Code
Civil do Québec, ordem de retificação de informação que, embora deva ser
preservada e não possa, por isso mesmo, sujeitar-se a destruição, se encontre
em desacordo com a realidade79. Como pondera José de Oliveira Ascensão,
podem ser requeridas as providências adequadas, que não estão taxativamente
previstas em lei, e ficam “a determinar perante as circunstâncias do caso concreto”80. Nessa linha, o art. 16, do Personal Information Protection and Electronic
Documents Act do Canadá confere amplos poderes ao juiz para determinar a
medida adequada em caso de violação ao dever de sigilo, preceituando:
“The Court may, in addition to any other remedies it may
give, (a) order an organization to correct its practices
in order to comply with sections 5 to 10; (b) order an
organization to publish a notice of any action taken or
proposed to be taken to correct its practices, whether or
not ordered to correct them under paragraph (a); and (c)
award damages to the complainant, including damages
for any humiliation that the complainant has suffered”.

Muitas vezes a indenização é, embora incompleta e imperfeita, a única
compensação possível para os que já foram atingidos pelo ato ilícito. Tal o caso,
para retomar exemplo anterior, do empregado que, não trabalhando mais na
empresa, foi submetido a revista íntima enquanto em vigor o seu contrato de
trabalho.
O valor da indenização não se acha fixado em lei, até porque não há
como medir monetariamente a extensão do dano perpetrado. Os limites previstos
na Lei de Imprensa já não mais são invocáveis, ante os termos da Súmula 281,
do Superior Tribunal de Justiça81. A aplicação analógica do art. 478, caput, da
CLT, com fixação de indenização correspondente a um mês de salário por ano
de serviço, proposta mais de uma vez em jurisprudência82, não escapa a crítica.
A gravidade da lesão nem sempre guarda nexo com o valor do salário do empregado ou com o tempo de vigência do contrato de trabalho83. Concebe-se seja
produzido dano gravíssimo a empregado recém admitido e remunerado com
salário bastante baixo ou, inversamente, dano pouco expressivo a empregado
com largo tempo de serviço e salário elevado. Em síntese, deve-se deixar de
lado a idéia de indenização rigidamente tarifada. No direito romano mesmo,
se inicialmente era definido, de modo antecipado, o valor fixo da indenização
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devida em caso de atentado à dignidade da pessoa, sem levar em conta as
peculiaridades de cada situação, evoluiu-se para sistema de determinação do
montante por meio de estimativa do juiz84, que permite melhor harmonizar os
ideais de justiça e de igualdade85.
A regra do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil, que pretende
indicar parâmetros para estabelecimento da indenização, quando não se prova
prejuízo material, pouco esclarece, ante a vaga alusão às “circunstâncias do
caso”. Dela não se extrai esteja o julgador investido de “prudente arbítrio” para
fixar o valor da indenização, diversamente do que já se sugeriu86. O arbítrio,
mesmo quando prudente, é incompatível com a idéia de direito87. Na verdade,
conquanto não exista precisa delimitação do valor da indenização devida em
caso de prejuízo sem natureza material, há critérios cuja observância não se
pode deixar de lado.
Em primeiro lugar, é preciso levar em conta a relevância do direito
violado. Ofensa ao direito à vida reclama condenação economicamente mais
severa para o agressor do que ofensa ao direito ao uso do nome, como soa até
mesmo evidente.
Também o grau de repreensibilidade da conduta do agente causador do
dano deve ser considerado, consoante reiteradamente enfatizado pela doutrina
britânica88 e norte-americana89 e mesmo pela jurisprudência em matéria de punitive damages. Na paradigmática decisão tomada em BMW of North America, Inc.
v. Gore, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América registrou:
“Perhaps the most important indicium of the
reasonableness of a punitive damages award is the degree
of reprehensibility of the defendant's conduct”90.

Se houve mera culpa, admite-se, no direito brasileiro, com apoio no
parágrafo único, do art. 944, do Código Civil, indenização menos elevada do
que a atribuída em caso de dolo91. Do mesmo modo, se o agente obrou de modo
fraudulento sua conduta demanda sanção mais firme.
Por fim, não se deve perder de vista o caráter dissuasório – e não apenas
reparatório – da indenização92. Pode-se dizer que, embora não perca a indenização a sua função reparatória, se reveste também de função punitiva93, como
bem registrado na seguinte decisão: “Indenização por dano moral. Critério de
fixação. A indenização por dano moral deve guardar correspondência com o
dano e deve representar, ainda, uma sanção ao agressor, de modo a coibir a
repetição dos atos lesivos”94. Logo, não se exclui que, deferida certa indenização, havendo repetição da ofensa ao mesmo direito, em idênticas condições,
eleve-se o valor da condenação, para que não se repita novamente a conduta.
Também por isso lesões com características juridicamente iguais podem dar
margem a indenizações com valores diversos, tendo em conta a distinta capacidade econômica dos ofensores.
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Art. 63.
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Art. 70.

47

Cecília Assanti e Giuseppe Pera, Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori, Padova,
CEDAM, 1972, p. 68.
48

José Ignácio García Nenet, El Estatuto de los Trabajadores – Comentarios a la Ley 8/1980,
Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1981, p. 146.
49

Rémy Wyler, Droit du travail, Berne, Staempfli, 2002, p. 224.

50

Trata-se de acórdão do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte ementa: “DNA: submissão
compulsória ao fornecimento de sangue para a pesquisa do DNA:...deferimento...do HC na espécie, em que se cuida de situação atípica na qual se pretende - de resto, apenas para obter prova
de reforço - submeter ao exame o pai presumido, em processo que tem por objeto a pretensão
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substantivaria.”(STF – 1ª T., HC 76060/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. em 31.03.1998
in DJU de 15.05.1998, p. 44).
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Edilton Meireles, O novo Código Civil e o Direito do Trabalho, São Paulo, LTr, 2002, p. 19.
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52

Art. 70, da Ley de Contrato de Trabajo, assim redigido: “Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deberán siempre
salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por
medios de selección automática destinados a la totalidad del personal”.
53

Renato Corrado, Trattato di diritto del lavoro, Torino, UTET, 1969, volume terzo, nº 125, p. 293.
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“Art. 43 - Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de
los bienes del empleador deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deben practicarse con discreción y según criterios de selección objetivos, los que deben tener en cuenta la
naturaleza de la empresa, el establecimiento o el taller en donde deben aplicarse. Los sistemas,
en todo los casos, deben ser puestos en conocimiento del Departamento de Trabajo o de la
autoridad local que ejerza sus funciones, que están facultados para verificar si los mismos no
afectan en forma manifiesta y discriminada la dignidad del trabajador”.
55

De l´esprit des droits et de leur relativité, Paris, Dalloz, 1939, nº 286, p. 387.

56

Art. 7º, inciso I, do Decreto nº 95.247.
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Art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.250, e art. 77, do Decreto nº 3.000.
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Jacques Le Goff, Droit du travail et société – Les relations individuelles de travail, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2001, p. 195, Rémy Wyler, Droit du travail cit., p. 228, e
Francisco Rossal de Araújo, A boa-fé no contrato de emprego, São Paulo, LTr, 1996, p. 240.
59

Alice Monteiro de Barros, Proteção à intimidade do empregado cit., p. 66, e Américo Plá
Rodriguez, Nuevos aportes sobre la protección a la intimidad del trabajador em Direito do
Trabalho – Estudos em homenagem ao Prof. Luiz de Pinho Pedereira da Silva, São Paulo, LTr,
1998, p. 198.
60

António Menezes Cordeiro, Manual de Direito do Trabalho, Coimbra, Almedina, 1999, p. 559
e Francisco Rossal de Araújo, A boa-fé no contrato de emprego cit., p. 251.
61

Manuel Carlos Palomeque López e Manuel Alvarez de la Rosa, Derecho del Trabajo, Madrid,
Editorial Centro de Estúdios, 2001, p. 707.
62

Em sentido contrário, invocando precedente da Corte de Cassação francesa, Jacques Le Goff,
Droit du travail et société cit., p. 196.
63

Trata-se da Sentença nº 195, proferida em 1972, na qual se afirma: “La libertà della scuola
intesa come attuazione del principio del pluralismo scolastico ai sensi dell'art. 33 Cost., si
estende indubbiamente alle università, per cui è ammissibile la creazione di università libere,
che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, e ne deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da parte di singoli docenti che sono liberi di aderire
all'indirizzo della scuola come di recedere dal relativo rapporto, incontra nel particolare ordinamento di siffatte università i limiti necessari a realizzarne le finalità. Ciò vale in particolare per
l'Università cattolica la cui pretesa natura di persona giuridica pubblica non ne attenuerebbe
comunque l'originaria destinazione finalistica e la caratterizzazione confessionale. Negando ad
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una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad
una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto
ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che
caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile
senza la titolarità di quei poteri, e pertanto l'art. 38 del Concordato non contrasta con l'art. 33
Cost., che subordina al nulla osta della S. Sede la nomina dei professori dell'Università cattolica del Sacro Cuore. La legittima esistenza di libere università caratterizzate dalla finalità
di diffondere un credo religioso è uno strumento di libertà, e la libertà religiosa dei cattolici
sarebbe gravemente compromessa ove l'Università cattolica non potesse recedere dal rapporto
con un docente che più non ne condivida le fondamentali e caratterizzanti finalità. È pertanto
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del Concordato che subordina
la nomina e la permanenza dei professori dell'Università cattolica al nulla osta della S. Sede,
sollevata in relazione all'art. 19 Cost.”.
64

Relativamente ao vale-transporte, cf. Decreto nº 95.247, art. 7º, parágrafo 3º.

65

Foi o que decidiu a United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, no julgamento nº
03-50442, de 10.06.04, em caso de falsa declaração sobre antecedentes penais, por empregado
que postulou emprego em serviço de segurança.
66

A propósito do dolus bonus, Josserand, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1933,
II, nº 94, p. 48/49, Pontes de Miranda, Tratado de direito privado cit., 1954, tomo IV, § 449, nº
1. p. 327, Silvio Rodrigues, Dos vícios do consentimento, São Paulo, Sarariva, 1982, nº 80, p.
140, Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil cit., nº 249, p. 371, e Carvalho Santos, Código
Civil Brasileiro Interpretado, Rio de Janeiro, Metropole, 1936, vol. II, p. 341. Em jurisprudência,
admitindo a legitimidade do dolus bonus, em matéria penal, STJ – 6ª T., RHC nº 3831/RJ, Rel.
Minº Luiz Vicente Cernicchiaro, julg. em 13.09.94 in DJ 28.11.1994, p. 32641, e, em material
civil, TJ-RJ, 15ª Câm. Civ., Proc. nº 1998.001.02703, Rel. Des. Luiz Fux, julg. em 25.11.98.
67

Para discussão do assunto, com boa indicação bibliográfica, cf. Rémy Wyler, Droit du travail
cit., p. 229.
68

Dispõe, a propósito, o art. 7, (1), do Personal Information Protection and Electronic Documents
Act do Canadá, assim redigido: “For the purpose of clause 4.3 of Schedule 1, and despite the
note that accompanies that clause, an organization may collect personal information without
the knowledge or consent of the individual only if (a) the collection is clearly in the interests of
the individual and consent cannot be obtained in a timely way; (b) it is reasonable to expect that
the collection with the knowledge or consent of the individual would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to
investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province;
(c) the collection is solely for journalistic, artistic or literary purposes; or (d) the information
is publicly available and is specified by the regulations”.
69

“Contrato de transporte aéreo de pessoas e coisas - segurança - Há que se considerar, que
a empresa, hodiernamente e em tempos de globalização, vem se amoldando cada vez mais à
dinâmica social, tem um novo papel no contexto social eis que, como empregador, não é mais
um simples empreendimento em busca de lucros para um pequeno grupo, afastando-se cada vez
mais de sua antiga visão privatística, para assumir não só os riscos do negócio, mas também a
responsabilidade pelos seus empregados, pelas garantias da personalidade e da dignidade hu-
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manas. A subsunção do teste do polígrafo não tem por finalidade a salvaguarda do patrimônio
da empresa, mas a segurança da população em geral e clientes em particular.” (TRT – 2ª Reg.,
10ª T., RO nº 00735200203602002, Rel. Juíza Vera Marta Publio Dias, Ac. nº 20040242581 in
DOE de 01.06.04).
70

Como decidiu a United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, no julgamento do caso
International Union; United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of
America v. Janine Winters, et al. (nº 03-1574), “a drug testing program may also be unconstitutional…even if the government establishes a sufficient special need, if the intrusion upon the
individual’s privacy interest were excessive, for instance, because of an overly intrusive testing
procedure”.
71

Eduardo Milléo Baracat, A boa-fé no Direito Individual do Trabalho cit., p. 237.

72

National Archives and Records Administration v. Favish et al. (certiorari nº 02-954).

73

Sandra Lia Simón, A proteção constitucional da intimidade e da vida privada do empregado
cit., p. 164.
74

Cf. art. 7, (3), do Personal Information Protection and Eletronic Documents Act, do Canadá.

75

Pietro Perlingieri, Profili istituzionali del diritto civile cit., p. 2002, e, na doutrina nacional,
Maria Helena Diniz, Código Civil anotado, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 68.
76

I diritti della personalità cit., nº 141, p. 355.

77

Cf. Estêvão Mallet, Antecipação da tutela no processo do trabalho, São Paulo, LTr, 1999, p. 123.

78

Cf., a propósito, Simon Deakin e Gillian S. Morris, Labor law, London, Butterworths, 2003, p. 352.

79

O art. 40, do citado Código preceitua: “Toute personne peut faire corriger, dans un dossier
qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire
supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit
des commentaires et les verser au dossier”.
80

Direito Civil – Teoria Geral cit., nº 50, p. 96, e nº 50-A, p.. 97.

81

Preceitua a citada Súmula: “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista
na Lei de Imprensa”.
82

TRT - 2ª Reg, 8ª T., RO nº 02970026044, Rel. Juíza Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva,
Ac. nº 02980038517, julg. em 26.01.1998 in DOE SP, PJ, de 10.02.1998; TRT 2ª Reg., 9ª T.,
RO nº 20000561970, Rel. Juiz Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, Ac. nº 20010669773, julg. em
17.10.2001 in DOE SP, PJ, de 26.10.2001.
83

“Indenização por dano moral – Fixação do valor – Desvinculação do tempo de serviço e do
salário. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado levando-se em conta a gravidade
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da ofensa apenas, sem e considerar o tempo de serviço ou a remuneração percebida.” (TRT – 9ª
Reg., 4ª T., Ac. nº 6.896/98, Rel. Juiz Dirceu Júnior in DJPR de 03.04.1.998, p. 428).
84

Accarias, Précis de droit roman, Paris, Librairie Cotillon, 1891, tome second, nº 677, p. 492 e
segs., e Gaston May, Éléments de droit roman, Paris, Librairie de la Société du Recueil Général
des Lois et des Arrêts, 1901, nº 183, p. 356 e segs.
85

É a justificativa que oferece Jhering à evolução correspondente à actio injuriarum aestimatoria
(L´esprit du droit romain, Paris, Marescq, 1886, tome deuxième, § 33, p. 92).
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Carlos Roberto Gonçalves, Comentários ao Código Civil, São Paulo, Saraiva, 2003, nº 142,
p. 556. Em jurisprudência: TRT – 12ª Reg., 1ª T., Ac. nº 2154/2002, Rel. Juiz Godoy Ilha in
DJSC de 07.03.2002, p. 170 e TA-PR, 5ª Câm. Cív., Ap. Cív. nº 142.289-3, Ac. 9790, Rel. Juiz
Marques Cury in DJ de 22.10.1999.
87

Flavio Lopez Õnate, La certeza del diritto, Roma, Casa Editrice Gismondi, 1942, p. 148.

88

Cf. W. M. Geldart, Elements of English law, New York, Henry Holt and Company, s. d. p., p.
210, e George Whitecross Paton, A Text-book of Jurisprudence, Oxford, Claredon Press, 1972,
p. 491.
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Edward J. Kionka, Torts cit., p. 372. Cf. também, com indicação das origens e dos antecedentes
históricos dos punitive damages, Griffin B. Bell e Perry E. Pearce, Punitive damages and the
tort system, University of Richmond Law Review, vol. 22, p. 1 e segs.
90

517 U.S. 559. Ainda, no mesmo sentido, veja-se o julgamento mais antigo proferido também
pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América em Scott v. Donald (165 U.S. 58). Sempre
reiterando a orientação, cf., mais recentemente, State Farm Mutual Automobile Insurance Co.
v. Campbell et al. (U.S. certiorari 01-1289). Para a aplicação dessas diretrizes no campo das
relações do trabalho, em caso de assédio moral de empregado, cf. decisão proferida pela United
States Court of Appeals for the Eighth Circuit, nº 03-2976, em 06.08.04. Já para a aplicação das
mesmas diretrizes em matéria de fraude relacionada com apostas por telefone, cf. decisão proferida
pela United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit, nº 03-15189, em 27.12.04.
91

TRT – 3ª Reg., 3ª T., RO nº 0016-2002-092-03-00 (14.515/2002), Rel. Juiz Sebastião Geraldo
de Oliveira, julg. em 18.12.2002 in DJMG de 25.01.2003, p. 10; TRT – 3ª Reg., 2ª T., RO nº
15.272/2000, Rel. Juíza Maristela Íris da Silva Malheiros, julg. em 24.04.2001 in DJMG de
23.05.2001, p. 20. Na jurisprudência de direito comum: STJ – 3a T., REsp. nº 256455, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira in DJU de 11.09.00. Na mesma linha, o Tribunal Federal suíço,
em caso de acidente do trabalho, assinalou, ao fixar a indenização por dano moral: “Fixation
de l'indemnité pour tort moral, compte tenu notamment des fautes du responsable et de la
victime”(Recueil officiel des arrêts du Tribunal Fédéral suisse, Lausanne, 102 II 18, decisão
de 19.01.76).
92

Raymond Lindon, La création prétorienne en matière de droits de la personnalité et son
incidence sur la notion de famille, Paris, Dalloz, 1974, nº 162, p. 89. Como escreve Richard A.
Posner, “if compensation is the only purpose of the negligence system, it is indeed a poor system,
being both costly and incomplete. Its economic function, however, is not compensation but the
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deterrence of inefficient accidents” (Economic analysis of law, New York, Aspen Publisher,
1998, p. 220).
93

Chironi, La colpa nel diritto civile odierno, Torino, Fratelli Bocca, 1906, volume II, nº 414bis, p.
329, Clarence Morris, Punitive damages in tort cases, Harvard Law Review, vol. 44, p. 1.174.
94

TRT –3ª Reg., 2ª T., RO nº 808/2000, Rel. Juíza Taísa Maria Macena de Lima, julg. em
13.06.2000 in DJMG de 28.06.2000, p. 16. Ainda no mesmo sentido: “Na fixação da indenização
do dano moral, deve o juiz se nortear por dois vetores: a reparação do dano causado e a prevenção
da reincidência patronal. Vale dizer que, além de estimar o valor indenizatório, tendo em conta a
situação econômica do ofensor, esse deve servir como inibidor de futuras ações lesivas à honra
e boa fama dos empregados.”(TST – 4ª T., RR nº 641.571, Rel. Min. Antônio José de Barros
Levenhagen, julg. em 05.02.2003 in DJU de 21.02.2003).
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“NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO E SEUS EFEITOS
SOBRE A AÇÃO TRABALHISTA INDENIZATÓRIA”
José Affonso Dallegrave Neto

Mestre e Doutor em Direito pela UFPR
Advogado Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros
Diretor da ABRAT - Associação da ADNT - Academia Nacional de Direito do Trabalho
e da JUTRA - Associação Luso Brasileira dos Juristas do Trabalho

Para que o trabalhador acidentado ou portador de doença ocupacional
usufruísse da estabilidade no emprego prevista no art. 118 da Lei 8213/911 e
dos benefícios previdenciários próprios do acidente do trabalho era necessária a
emissão da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) por parte da empresa.
Do contrário caberia a ele próprio o ônus de comprovar que seu sinistro tinha
nexo causal com o trabalho desenvolvido.
Antes da alteração trazida pelo Decreto nº 6042/07, a redação original
do art. 337 do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), ao
estabelecer que caberia ao médico do INSS declarar se a doença era ocupacional
ou não, partia de uma visão individual do caso particular. Assim, a conclusão
resultava tão somente do cruzamento do diagnóstico da doença (CID- Classificação Internacional de Doença) com a ocupação do trabalhador na empresa.
A essa técnica chamava-se Nexo Técnico Previdenciário – NTP.
Caso a empresa emitisse a CAT, o INSS declarava o NTP e presumia
que a doença era ocupacional. Contudo, se a emissão da CAT não fosse pela
empresa, mas pelo próprio trabalhador ou seu sindicato de classe, o médico
perito a desprezava e a doença era considerada como dissociada do trabalho.
A Previdência Social concedia, então, apenas o benefício do auxílio-doença.
Nesse caso, caberia ao trabalhador o ônus de provar o nexo da sua doença com
o trabalho exercido e requerer a conversão do benefício do auxílio-doença
(código B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91).
Com o advento da MP 316/06, posteriormente convertida na Lei
11.430/2006, o legislador introduziu significativa modificação no sistema de
prova do acidente do trabalho ao criar o Nexo Técnico Epidemiológico - NTEP.
Para tanto o legislador inseriu novo artigo à Lei 8213/91, in verbis:
Art. 21-A: A perícia médica do INSS considerará
caracterizada a natureza acidentária da incapacidade
quando constatar ocorrência de nexo técnico
epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da
relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida
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motivadora da incapacidade elencada na Classificação
Internacional de Doenças - CID, em conformidade com o
que dispuser o regulamento2.
§ 1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o
disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência
do nexo de que trata o caput deste artigo.
§ 2º A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo
técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso
com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao
Conselho de Recursos da Previdência Social.

Doravante, a abordagem passa de um viés individual para uma
abordagem coletiva, vez que o critério para definir o nexo causal da doença
ocupacional passa a levar em conta dados estatísticos epidemiológicos. A expressão “epidemiologia” significa aqui o estudo interdisciplinar dos fatores que
influenciam na proliferação de doenças e sua distribuição sobre determinada
população. Verifica-se, portanto, que o novo NTEP aplica-se apenas para fixar
o nexo causal das doenças ocupacionais, sendo impertinente para os chamados
acidentes típicos.
A propósito dessa nova técnica, o Conselheiro Nacional de Saúde,
Paulo Albuquerque de Oliveira observa:
“Entende-se que a abordagem coletiva da epidemiologia
clínica supera a abordagem individual da clínica médica,
em matéria de saúde do trabalhador, porque erra menos
e erra menos porque tende a anular os vieses, uma vez
que se enxerga numa tomada só, ao invés de um, todos os
casos registrados no INSS de milhões de trabalhadores e
empresa e milhares de médicos”3.

mula:

O novo NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico parte da seguinte fór-

NTEP = NTP + Evidências Epidemiológicas
Como visto acima, o NTP (Nexo Técnico Previdenciário) resulta do
cruzamento do diagnóstico médico enquadrado na CID (Classificação Internacional de Doença) com a ocupação do trabalhador na empresa. Já o NTEP é
mais amplo, pois considera inicialmente o NTP (diagnóstico individual - CID)
e o dimensiona a partir de sua incidência estatística dentro da Classificação
Nacional de Atividade - CNAE.
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É o caso típico “episódios depressivos e transtornos de humor”, CID
F-30 a F-39, em atividades realizadas em “Centro Médico de Internação”,
CNAE 8610-1, onde o NTEP encontra-se presente em face do risco potencial
da atividade, conforme demonstram as estatísticas das notificações acidentárias
e a expressa previsão da Lista B do Anexo II do Decreto 6042/2007.
A propósito transcreva-se o art. 2º § 3º da IN INSS/PRES nº 16/2007:
“Considera-se estabelecido nexo entre o trabalho e o
agravo sempre que se verificar a ocorrência de nexo
técnico epidemiológico entre o ramo de atividade
econômica da empresa, expressa pela Classificação
Nacional de Atividade Econômica - CNAE, e a entidade
mórbida motivadora da incapacidade, relacionada na
Classificação Internacional de Doenças, em conformidade
com o disposto na Lista B do Anexo II do RPS.”

Registre-se que nessa aludida Lista B há previsões curiosas4 de NTEP
como, por exemplo, aquela que estabelece para as doenças da faixa intermediária da CID F-1- a F-19, “doenças mentais e comportamentais devido ao
uso de álcool, maconha, cocaína e outras drogas”, o NTEP com a atividade de
extração de ferro prevista no CNAE 0710-3.
A aludida Lista B do Anexo II da RPS é meramente exemplificativa. A
cada dois anos será publicada a relação oficial atinente ao NTEP, presumindo
como doença ocupacional cada vez que a moléstia diagnosticada (CID) tenha incidência estatística epidemiológica em relação à atividade empresarial (CNAE).
O NTEP é uma presunção legal (art. 212, IV, CC), do tipo relativa (juris
tantum), vez que admite prova em sentido contrário. Na prática significa que
há inversão do ônus da prova em prol da vítima; medida jurídica acertada seja
porque o trabalhador é hipossuficiente, seja porque é o empregador quem detém
aptidão para produzir a prova de inexistência do nexo causal. A impugnação do
NTEP pela empresa somente ocorrerá na esfera previdenciária. Conforme será
visto adiante, na órbita judicial trabalhista, uma vez caracterizado o NTEP a
doença é declarada ocupacional; vale dizer: há nexo causal entre a moléstia e
a execução do trabalho na empregadora. Assim, perante a Justiça do Trabalho
a doença ocupacional decorrente de NTEP se equipara ao acidente do trabalho.
Para o empregador se alijar da indenização terá que demonstrar a culpa exclusiva
do empregado, fato de terceiro ou força maior5.
1 DA IMPUGNAÇÃO PELA PARTE INTERESSADA
A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico
epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de
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correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo6. Tal requerimento poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data para a entrega, na forma
do inciso IV do art. 225, da GFIP que registre a movimentação do trabalhador,
sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa. Em
sendo impossível o atendimento, motivado pelo não conhecimento tempestivo
do diagnóstico do agravo, o requerimento poderá ser apresentado no prazo
de quinze dias da data em que a empresa tomar ciência da decisão da perícia
médica do INSS7.
Juntamente com o requerimento, a empresa formulará as suas alegações e apresentará as provas que possuir. A documentação poderá trazer, entre
outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e contemporâneas
à exposição do segurado. O INSS informará ao trabalhador sobre a contestação
da empresa, para, querendo, impugná-la e apresentar suas provas (cf. §§ 10, 11
e 12 do art. 337 do Decreto 3048/99).
A existência de nexo entre o trabalho e o agravo não implica o reconhecimento automático da incapacidade para o trabalho, que deverá ser definida pela
perícia médica. O médico perito do INSS é o único profissional credenciado à
elaboração do diagnóstico e o correspondente enquadramento da CID. Além do
Nexo Causal, o perito deverá reconhecer a incapacidade da vítima (dano material), conforme dispõe o art. 3º e seu parágrafo único da IN INSS/PRES nº 16/07.
Em situações especiais acima explicitadas o perito poderá fixar o Nexo
Causal de forma diversa do NTEP seja em prol da empresa ou do trabalhador8.
Conforme dispõem os § 4º e 5º da IN INSS/PRES nº 16/2007, a inexistência de nexo técnico epidemiológico não elide o nexo causal entre o trabalho
e o agravo, cabendo à perícia médica a caracterização técnica do acidente do
trabalho fundamentadamente, sendo obrigatório o registro e a análise do relatório do médico assistente, além dos exames complementares que eventualmente
o acompanhem. Nessa hipótese, a perícia médica poderá, se necessário, solicitar
as demonstrações ambientais da empresa, efetuar pesquisa ou realizar vistoria
do local de trabalho ou solicitar diretamente do empregador o PPP - Perfil
Profissiográfico Previdenciário.
Da mesma forma, nos termos do § 6º do art. 2º da aludida Instrução
Normativa, a perícia médica do INSS poderá deixar de aplicar o nexo técnico
epidemiológico mediante decisão fundamentada, quando dispuser de informações ou elementos circunstanciados e contemporâneos ao exercício da atividade
que evidenciem a inexistência do nexo causal entre o agravo e o trabalho.
2 REPERCUSSÃO DO NTEP NAS AÇÕES TRABALHISTAS ACIDENTÁRIAS
Geralmente a caracterização de acidente do trabalho por parte do médico
perito do INSS para fins de liberação de benefícios previdenciários é suficiente
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para também caracterizar o nexo causal entre o trabalho executado pelo Reclamante e a doença desenvolvida em sede de ação trabalhista indenizatória.
ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL
– RECONHECIMENTO DO INSS – EFEITOS – A
conclusão do INSS é suficiente a caracterizar o nexo
causal entre o labor e a doença desenvolvida, uma vez
ser ele o órgão competente para avaliação nesse sentido.
Reconhecida a doença como acidente de trabalho, e
demonstrado nos autos que as condições a que submetida
a autora no desempenho de suas atividades foram
fundamentais ao seu surgimento e/ou desenvolvimento,
deve ser responsabilizada a empregadora quanto aos
danos patrimoniais e morais decorrentes do evento. (TRT
12ª R. – RO-V 00229-2005-008-12-00-2 – 3ª T. – Rel.
Juiz Gerson Paulo Taboada Conrado – J. 20.10.2005)

O mesmo efeito transcendente ocorrerá quando o médico perito da
Previdência Social se utilizar do critério técnico do Nexo Técnico Epidemiológico. Assim, em que pese a presunção legal do NTEP ser dirigido ao médico
perito do INSS, não há dúvida de que a caracterização de acidente do trabalho,
nesta instância previdenciária, irradia iguais efeitos nas ações trabalhistas de
indenização acidentária.
Nessa direção assinala Sidnei Machado:
“Embora o nexo técnico epidemiológico seja dirigido
à Previdência Social, a caracterização do acidente de
trabalho pelo critério da presunção, repercutirá na prova
do acidente de trabalho para fins de reparação de dano
pelo regime da reparação civil. Uma vez admitida pela
Previdência Social que a doença caracterizadora do
acidente foi desencadeada pelas condições ambientais
de trabalho de risco, certamente que os elementos de
convicção da Previdência Social servirão como prova da
efetiva ocorrência do acidente de trabalho (nexo causal)
e, em algumas situações, da culpa do empregador”9.

Destarte, caso o perito da Previdência Social estabeleça o nexo causal
entre o trabalho e o agravo pela verificação de nexo técnico epidemiológio
(NTEP), o acidente do trabalho restará caracterizado, inclusive para fins de
ação trabalhista indenizatória. Não se ignore que o conceito legal de acidente
do trabalho, previsto na Lei 8213/91, aplica-se tanto para fins previdenciários
quanto civis e trabalhistas:
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Art. 19 Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo
exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso
VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para
o trabalho.

É, pois, o caso típico da Tenossinovite e Tendinite (inflamação no
tendão), CID M-65, em atividade de “digitação de dados para processamento”,
CNAE 6311-9/00, onde o NTEP encontra-se presente em face do risco potencial
da atividade, conforme demonstram as estatísticas das notificações acidentárias
e a expressa previsão da Lista B do Anexo II do Decreto 6042/2007.
Com base nesse critério epidemiológico e de incidência estatística da
Previdência Social, os pretórios trabalhistas vêm reconhecendo o nexo causal
do acidente do trabalho para fins de responsabilidade civil:
DOENÇA PROFISSIONAL – TENDINITE –
ATIVIDADE BRAÇAL – RISCOS INERENTES À
FUNÇÃO – NEXO CAUSAL – PRESUNÇÃO E
ÔNUS DA PROVA – 1. Se a atividade cotidianamente
desenvolvida pelo empregado era de natureza braçal,
alcançando variados movimentos de forte impacto, é de
se reconhecer exposição a riscos de lesionamento dos
tendões e articulações, sendo nesse sentido o Decreto nº
3.048/99 (anexo II, item X)10, que inclui como fatores
de risco da síndrome do impacto e da tendinite biciptal,
não apenas os movimentos repetitivos, mas também o ritmo de trabalho penoso - E as - vibrações localizadas. 2.
Por outro lado, em havendo compatibilidade entre a lesão
apresentada pelo trabalhador e os riscos da atividade por
ele desenvolvida, o nexo causal é presumido, competindo
ao empregador provar que a doença foi adquirida em razão
de outras atividades ou fatores. 3. Recurso improvido,
decisão unânime. (TRT 24ª R. – RO 0273/2004-031-2400-3 – Rel. Juiz Amaury Rodrigues Pinto Júnior – DOMS
02.09.2005)

Outra questão prática que merece comentário diz respeito ao “reconhecimento ulterior” por parte do INSS em relação à caracterização técnica do
acidente, a qual se dá, geralmente, mediante decisão administrativa que acolhe
o pedido de conversão do auxílio-doença (código B-31) em auxílio-doença
acidentário (código B-91).
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“Se o reclamante, mesmo após o ajuizamento da ação,
obtém do INSS o reconhecimento do benefício de
auxílio-doença acidentário provando o nexo causal entre
a doença e o trabalho, não pode a Justiça do Trabalho
negar validade a tal documento sob alegação de não
estar vinculada à decisão do órgão previdenciário. Tal
afirmação contraria a Lei de Benefícios Previdenciários e
seu decreto regulamentador, os quais atribuem ao órgão
previdenciário a caracterização técnica do acidente.
Inteligência da Lei 8.213/91 e da Súmula 378 do C.
TST.” (TRT, 8ª. R., Ac 3ª T - RO 01825-2005-008-0800-1 – Rel. Graziela Leite Colares, DJ/PA de 02/05/2007.
In: DT - Setembro/2007 - vol. 158, p. 231).

Como se vê do julgado, o juízo trabalhista deve considerar a decisão
do INSS, mormente quando a própria autarquia admite que o sinistro se caracterizou como acidente do trabalho, ainda que pelo critério do NTEP. Tal fato
novo deve ser sopesado pelo juiz do trabalho mesmo quando reconhecido após
a propositura da ação. Exegese do art. 462 do CPC aplicado ao caso particular11.
Não há dúvida de que a presença de NTEP entre o ramo da atividade
econômica (CNAE) e a entidade mórbida motivadora da incapacidade relacionada na CID constitui-se um dos critérios suficientes para fins de enquadramento
na hipótese do parágrafo único do art. 927 do Código Civil.
Trata-se de critério objetivo, científico e com guarida legal (art. 21-A,
Lei 8213/91). Logo, pode-se dizer que em todos os casos em que se presumir
que a doença seja ocupacional pela adoção do NTEP, estar-se-á diante de “atividade normal de risco”, aplicando-se a responsabilidade civil do empregador
independente de investigação de culpa patronal. Nada mais razoável se considerarmos que esse critério se fundamenta em estatísticas epidemiológicas.
Nessas circunstâncias, o empregador somente se desobrigará da indenização se comprovar de forma robusta que aquela doença ocupacional, a
despeito de estar relacionada com o trabalho, foi adquirida por culpa exclusiva
da vítima, fato de terceiro ou força maior12. Mencione-se, como exemplo, o caso
de PAIR (perda auditiva induzida por ruído) provocado por dolo do empregado
que dissimula o uso adequado do equipamento de proteção individual (EPI).
Um caso emblemático ocorreu com um trabalhador que laborava em pátio de
aeroporto e que, propositadamente, perfurou o protetor auricular (EPI) a fim
de elidir o efeito abafador dos ruídos externos. Não há dúvida de que nessa
hipótese o julgador deverá excluir a responsabilidade civil do empregador ou
reduzir o valor da indenização por culpa concorrente de que trata o art. 945 do
Código Civil.
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3 FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO: UMA QUESTÃO DE
EQÜIDADE
Além da salutar medida legal que propiciou a inversão do ônus da prova
em prol da vítima em decorrência da aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico, o Decreto nº 6.042/07 introduziu o FAP – Fator Acidentário Previdenciário,
capaz de agravar ou atenuar o valor contributivo do SAT (Seguro de Acidente
do Trabalho) de acordo com o resultado dos dados estatísticos epidemiológicos
de cada empresa.
Nos termos do art. 202 e parágrafo 1º do Decreto 3048/99, a contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios acidentários decorrentes dos riscos ambientais do trabalho observam
os seguintes percentuais: 1%, 2% ou 3% para a empresa cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja respectivamente leve, médio ou
grave. Tais alíquotas são sensivelmente majoradas nos casos em que a atividade
exercida pelo segurado implique na concessão de aposentadoria especial13.
Com a edição do Decreto nº 6.042/07, introduziu-se nova classificação
de riscos de acidentes do trabalho para cada atividade econômica14. Contudo, a
grande novidade é a regulamentação de um dispositivo de lei que possibilita a
redução (em até 50%) ou o aumento (em até 100%) das alíquotas contributivas
de 1%, 2% ou 3%, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva
categoria econômica, “apurado em conformidade com os resultados obtidos a
partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social” (art. 10 da
lei 10.666/03)15.
Para tanto, entra em vigor o FAP – Fator Acidentário Previdenciário
que multiplica de 0,5 a 2,0 as alíquotas de contribuição ao SAT (1%, 2% ou
3%). Aludido fator parte de cada caso em particular da empresa, considerando
tanto os índices de freqüência dos benefícios previdenciários incapacitantes
(auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e
pensão por morte) quanto o de gravidade e custo correspondente à duração de
tais benefícios multiplicado pelo valor do salário-de-benefício diário concedido.
O FAP será disponibilizado pela internet, por empresa, além de ser anualmente
publicado pela Previdência Social16. O período de apuração compreenderá os
últimos cinco anos.
4 CRÍTICAS E VANTAGENS DO NOVO SISTEMA
As críticas ao sistema de presunção do NTEP advêm de parcela da
classe patronal. Basicamente são duas as mais ouvidas. A primeira é a de que
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a presunção de doença ocupacional por mera dedução estatística despreza as
pré-disposições genéticas da vítima. Não é verdade. Conforme foi visto, o
médico perito poderá deixar de aplicar o nexo técnico epidemiológico sempre
que dispuser de informações e dados circunstanciados e contemporâneos ao
exercício da atividade que demonstrem a inexistência do nexo causal, conforme
art. 2º., § 6º da IN INSS/PRES nº 16/07. Ademais, à empresa é conferido o amplo
direito de contraditório e de impugnação nos termos do § 2º do art. 21-A, da Lei
8213/91, e § 7º do art. 337, do Decreto 3048/99. Da mesma forma não se olvide
a relação excludente contida no parágrafo 1º do art. 20 da Lei 8213/91, in verbis:
“Não são consideradas como doença do trabalho: a) a
doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a
que não produza incapacidade laborativa;”

A segunda crítica trazida pelo patronato é a de que “o aumento de custos
com prevenções acidentárias estimula a substituição do trabalho humano pela
automação, além de propiciar perda de competitividade da empresa”. Ora, a prevenção de acidente do trabalho é uma obrigação legal existente há décadas para
todo empregador. Exegese dos artigos 157, 162 e 200, I, todos da CLT. Mais que
isso: a redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança é um direito constitucional de todo trabalhador (art. 7º, XXII).
Da mesma forma, não é ocioso lembrar que toda a ordem econômica
encontra-se fundada na valorização do trabalho humano, tendo por fim assegurar a existência digna de todos, inclusive dos trabalhadores (art. 170 da CF).
Portanto, não se trata de “aumentar custos com prevenção”, mas de cumprir a
Constituição Federal! Penso que está mais do que na hora da classe empresarial
mudar seus conceitos e passar a enxergar o trabalhador não como uma peça de
engrenagem ou insumo, mas como gente que respira e tem vida; que por ser
humano merece tratamento humanitário.
Por outro lado, o novel sistema de presunção por Nexo Técnico Epidemiológico traz inúmeras vantagens. A primeira delas é o mecanismo justo e
flexível de tributação por intermédio da aplicação do FAP- Fator Acidentário
Acidentário. A possibilidade de redução ou majoração da contribuição do SAT
estimula as empresa a investirem em prevenção de acidentes.
O NTEP se traduz em mais um dos critérios utilizados para se fixar o
nexo causal entre a doença adquirida e o trabalho realizado com a vantagem de
estar dissociado do ato de emissão da CAT. Ao contrário dos demais critérios,
o NTEP parte de viés estatístico epidemiológico, reduzindo-se assim o número
de subnotificações acidentárias perante o INSS17. Sendo a doença ocupacional
caracterizada com maior facilidade, o trabalhador passa a gozar dos benefícios
previdenciários incapacitantes, em especial o auxílio-doença acidentário. A
percepção deste benefício (B-91) obriga o empregador a recolher o FGTS do
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

169

período (art. 15, § 5º da L. 8036/90)18, além de facilitar a aquisição de estabilidade de que trata o art. 118 da Lei 8213/91 e o êxito em eventual ação de
indenização acidentária perante a Justiça do Trabalho.
Acerca de tais vantagens conferidas ao trabalhador, Luiz Salvador,
presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, faz a seguinte
observação:
“Com a aprovação do NTEP - Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - os abusos, as violações de direitos,
os incumprimentos da legislação infortunística deixa
desnudo o sistema empresarial então utilizado, tornando
transparentes as razões das repudiadas práticas das
subnotificações acidentárias, redundando em necessidade
de indenizar os prejuízos decorrentes. Em nossa opinião,
essa uma das razões das reconhecidas resistências contra o
NTEP. Bem por isso que a CNI ingressou com ADI no TST
para desconstituir a nova ferramenta de Justiça Social que
permite ao INSS conceder o benefício auxílio-acidentário,
mesmo sem emissão da CAT pelo empregador”19.

Apesar do avanço trazido pelo legislador que introduziu o novel sistema
de NTEP, na prática os peritos muitas vezes vêm desprezando a norma legal
em detrimento das vítimas, conforme alerta Admilson Viana, presidente da
Associação dos Trabalhadores Vítimas de Acidentes e Doenças Ocupacionais
do Vale do aço – ATIVA/MG:
“Não obstante os avanços da nova metodologia descrita
ter sido aprovada e tornada lei no País, há um repudiável
descompasso entre o que a lei determina e a postura de
muitos peritos que teimam em desconsiderar a inovação
legislativa, privilegiando o interesse privado ao invés do
cumprimento que lhe cabe, como servidor primeiro do
INSS que tem o dever da obediência ao atendimento do
interesse público e social (direito à saúde e vida digna,
com qualidade)”20.

Com o advento do NTEP, a partir da inserção do art. 21-A na Lei 8213/91,
o gênero “doença ocupacional” passou a ser classificado da seguinte forma:
- doença profissional (art. 20, I): desencadeada pelo trabalho peculiar a
determinada atividade constante de relação oficial do MPS. Presunção
juris et de jure.
- doença do trabalho (20, II): desencadeada por condições especiais e irregulares em que o trabalho é realizado. Ônus da prova da vítima.
- doença com NTEP (21-A): nexo técnico epidemiológico. Presunção
juris tantum em prol da vítima.
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se livram do trabalhador acidentado, socializam o prejuízo e continuam estragando a saúde de
outros trabalhadores, sem consertar o que está errado. O nexo é um estímulo para que as empresas
melhorem os processos". In “Folha de São Paulo, Dinheiro”, publicado em 26/07/2007. “Nova
regra faz explodir afastamento por acidente”.
18

Reza o art. 15 da Lei 8036/90: “Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores Ficam
obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância
correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT e a
gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações
da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965”. § 5º: “O depósito de que trata o caput deste artigo é
obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por
acidente do trabalho”. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.711/98.
SALVADOR, Luiz. NTEP desnuda as costumeiras práticas empresariais das repudiadas
subnotificações acidentárias. Fonte: www.fazer.com.br/layouts/jutra/default2.asp?cod_materia=2450
19

VIANA, Admilson. Peritos do INSS devem obediência à nova metodologia na concessão dos
benefícios acidentários. Fonte: amatra4.org.br/comunicação/artigos/1003.
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“RECORRIBILIDADE DAS LIMINARES EM MANDADOS DE
SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - RECENTE
MUDANÇA DE POSIÇÃO DO STJ E SÚMULA 622 DO STF”
Marcel Vitor de Magalhães e Guerra

Advogado
Aluno Especial do mestrado da UFES

1 OBJETO
O presente trabalho pretende analisar um tema interessante e ao mesmo
tempo tormentoso na doutrina e jurisprudência. A recorribilidade das decisões
dos presidentes ou relatores em Mandados de Segurança de competência originária de Tribunal.
É comum encontrar em doutrina e em jurisprudência o entendimento
de que a decisão que concede ou denega liminar em mandado de segurança é
irrecorrível. O foco do estudo serão as decisões exaradas monocraticamente
em sede de mandado de segurança de competência originária, não obstante, as
razões que fundamentam os diversos entendimentos, em primeiro grau, acerca
da recorribilidade das interlocutórias, também serão investigados, no intuito de
uma perspectiva mais aprofundada sobre o tema.
A lei especial do mandado de segurança, 1.533/51, é silente quanto à possibilidade de interposição de agravo de decisões interlocutórias no bojo do writ.
A vexata quaestio que gravita em torno dessa matéria consiste na
averiguação da possibilidade de interposição de agravo interno/regimental1 da
decisão liminar do relator no bojo do mandamus impetrado originariamente
perante o Tribunal, já que a lei especial não prevê esse meio de impugnação.
Trabalhar-se-á o tema através de uma abordagem pretoriana. Analisarse-á o tratamento dado pela jurisprudência tendo-se como principal perspectiva
a súmula 622 do STF e a recente decisão da Corte Especial (pleno) do STJ
sobre o assunto, a ser visto, pormenorizadamente, a seguir.
2 POSIÇÃO CLÁSSICA
O autor do anteprojeto do CPC/73, Alfredo Buzaid, sustentava que o
mecanismo da Lei n° 1533/51 não contemplava qualquer meio de impugnação
da decisão interlocutória em sede de mandado de segurança, independentemente
se de competência originária2. Veja que o CPC/73 poderia ter incluído entre os
procedimentos especiais do seu Livro IV o mandado de segurança, mas não o
fez, o qual, portanto, continuou a ser regulado pela legislação especial.
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O professor Buzaid ao examinar a questão e em sintonia com a opinião
dos processualistas josé de moura Rocha e J. M. Sidou, escreveu:
“...não estava certamente na intenção da lei prodigalizar
recursos no mandado de segurança. As decisões interlocutórias, não impugnáveis por meio de recursos adequado
previsto na lei, não operam preclusão e, portanto, podem
ser examinadas quando os autos subirem ao Tribunal
por apelação da parte vencida. Não se compadece com a
índole do mandado de segurança o agravo de instrumento
de decisão interlocutória. Aliás assim já decidiu o Tribunal
Federal de Recursos:
Não se conhece, por incabível de agravo de instrumento
interposto em processo de mandado de segurança, com
fundamento no art. 522 do CPC, da decisão que ordena
imediato cumprimento da sentença concessiva do writ.
Em processos, os recursos cabíveis em primeira instancia,
apenas os dos arts. 8°, parágrafo único e 12 da lei n°
1.555/51 (Do mandado de segurança, pp. 261 262)”

Nesse mesmo sentido, o notável Hely Lopes Meirelles3, basicamente,
homologando o argumento de que a Lei nº 1.533/51, propositadamente, não
previu a hipótese de cabimento de agravo contra decisão que aprecia pedido
de liminar. Para o autor, a sumariedade do rito do mandado de segurança não
condiz com a possibilidade de interposição de recurso contra decisão interlocutória, tanto de juiz de primeiro como de segundo grau.
O respeitado J.M. Othon Sidou escreveu que a liminar tem natureza
de despacho4 e é medida administrativa de juízo, de natureza semidiscricional,
não se condicionando a requerimento da parte; só sendo tomada no exclusivo
intuito de garantir a inteireza da sentença, sendo, por isso, irrecorrível.5
O professor baiano Eduardo Sodré, em recente artigo, segue no mesmo
sentido, pela irrecorribilidade das liminares, restringindo, contudo, às hipóteses
de liminares em sede de competência originária do Tribunal.6
Esses pensamentos encontram pleno respaldo na natureza do instituto.
O mandado de segurança surgiu com a Constituição de 1934 em seu artigo
113, número 33, e veio para substituir a prática de se utilizar o habeas corpus
para quaisquer situações órfãs de pronta proteção. Acolheu-se na CF/34 a sugestão de criação de um procedimento sumaríssimo, para proteção de direito
incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente ilegal do Poder
Executivo.7 As características da celeridade e da urgência remanescem até os
dias de hoje, posto que inerentes ao instituto.
Dessa forma, perfeitamente plausível o entendimento contrário à permissão de recursos a decisões interlocutórias. Tal expediente pode transtornar
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o rito célere e ágil do writ, conspirando contra suas diretrizes constitucionais.
Interessante ressaltar que até a vigência da lei 1.533 de 1951 o mandamus era
regulado exclusivamente pelo CPC de 1939 e, desde aquela época, pré-lei especial, já havia uma grande preocupação em se adequar o rito procedimental
à urgência da tutela.
Transcreve-se, pelo seu valor histórico, interessante trecho de voto
proferido, na década de trinta do século passado, pelo culto Ivair Nogueira
Itagiba do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, utilizando-se de hermenéutica teleológica, apropriou o rito do CPC às necessidades peculiares do
mandamus8:
“No que respeita ao recurso cabível da decisão final no
mandado de segurança, o Código de Processo Civil9
é omisso. Será por acaso o de apelação? O Código
de Processo Civil, no artigo 820, reza que, salvante
disposição em contrário, das decisões definitivas da
primeira instância caberá apelação. Se este fosse o
recurso aplicável às sentenças proferidas em mandado
de segurança, a sua decisão competiria às Câmaras ou
Turmas em que se divide o Tribunal.
A apelação, recurso de lento processo, teria a desvirtude
de estorvar a solução pronta do mandado de segurança,
medida afeiçoada pela rigidez e urgência ao habeas corpus.
É longo o prazo do processo e julgamento da apelação.
Começa por dilatar-se nos quinze dias da interposição.
Aperta-se um pouco nos dez dias concedidos as razões
do apelado. Abre-se em dois decêndios, destinado um
à remessa dos autos ao Tribunal, reservado o outro ao
preparo do recurso. Escôa-se, consumindo mais alguns
dias entre a distribuição e a conclusão ao relator. Em poder
dêste prolonga-se por trinta dias protraídos ao dôbro se
houver justo motivo. Estira-se pelo termo de vinte dias em
mãos do revisor. Estende-se ainda pelo tempo necessário à
remessa dos autos à Mesa, à inclusão do recurso em pauta,
ao seu julgamento à lavratura do acórdão.
Recurso que tanto espaça a decisão da causa contrasta
de todo o ponto com a natureza expedida do mandado
de segurança, que na primeira e na segunda instância é
processado e julgado sem delongas. Umas das poucas
de vezes se há invocado a norma do artigo 15, 1º, letra
a da lei de Organização Judiciária do Estado, que dá
competência às Câmaras para julgar os recurso cíveis
em geral. Êste texto entra no assunto em debate como
Pilatos no Credo. Pois não foi revogado explicita ou
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implicitamente o artigo 11 da Lei nº 191 de 16 de janeiro
de 1036 que instituiu com o rito de agravo o recurso
ordinário da decisão concessiva ou denegatória do
mandado. Ainda que se admita a revogação dessa norma,
pode ela ser invocada como elemento subsidiário como
sucede com a lei de Luvas nas renovações de locação
para fins comerciais ou industriais.
Cabe ao Tribunal Pleno processar e julgar os pedidos
originários, e preparar e decidir recursos ordinários sôbre
mandado de segurança. Decorre a competência do artigo
14 do Regimento Interno, que não contraria nenhum
preceito legal. Esta é a orientação do Supremo Tribunal
Federal. O recurso de mandado de segurança é ali
processado como agravo, e julgado pelo Tribunal Pleno.”

Posteriormente, a lei 1533/51 convalidou esse entendimento e, em seu
artigo 12, passou a prever o agravo de petição como recurso cabível da sentença
do writ, independentemente do seu conteúdo.
Em função do advento do CPC de 1973, a lei 6.014/73 alterou o referido artigo 12 da lei especial para prever a apelação como recurso cabível da
sentença, remanescendo, contudo, a lacunosidade no que concerne à recorribilidade de decisões interlocutórias. Situação que, culminada com a celeridade e
urgência inerentes do instituto, justifica, ainda hoje, a posição dos que defendem
a irrecorribilidade dessas decisões, posição esta que denomina-se, para os fins
deste artigo, de posição clássica.
3 POSIÇÃO DO STJ PARA DECISÕES DE 1° GRAU
Antes da previsão de qualquer recurso com efeito suspensivo de liminares, era comum a impetração de writ contra ato de juiz que decidisse liminar
no âmbito de outro mandamus.
No entanto, com o incremento da possibilidade de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento (lei 9139/95), a hipótese de writ como sucedâneo de
recurso sem efeito suspensivo perdeu utilidade.
A lei 9139/95 que modificou os artigos 527, II e 588 do CPC alterou
o panorama10.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em função da lei supra citada,
modificou seu entendimento para entender ser possível, em primeiro grau, a
interposição de agravo de instrumento11. Ou seja, como o agravo agregou a possibilidade de ter efeito suspensivo, não haveria mais interesse para a utilização do
remédio constitucional, nesse sentido o enunciado da súmula de n° 267 do STF12.
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Destarte, analisando minuciosamente a jurisprudência do STJ, percebese que a principal justificativa (a mais recorrente) das turmas a possibilitar a
utilização do agravo de instrumento em sede de Mandado de segurança decorreu
da “nova” sistemática introduzida pela lei 9.139/95.13
Veja que a justificativa corrente no STJ para a possibilidade de recurso de liminar de writ não ataca o principal argumento da ‘posição clássica’,
qual seja, a ausência proposital de previsão legal de agravo de instrumento na
legislação especial do rito.
O único argumento específico a refutar esse argumento foi da lavra
do eminente Ministro Luiz Fux. Nas palavras do ministro, “...subtrair a possibilidade de interpor agravo de instrumento contra a decisão que concede
ou denega a liminar em mandado de segurança, ressoa incompatível com
os cânones da ampla defesa e do devido processo legal de previsão jusconstitucional." (REsp 438915 / MG Relator Ministro LUIZ FUX DJ 17.02.2003.)
Ressalte-se que a posição restringe-se apenas aos processos em primeiro grau
de jurisdição.
O argumento do ministro para a possibilidade de interposição de agravo
da decisão de juiz de primeiro grau estaria na ampla defesa e no devido processo legal. Data vênia, não há qualquer violação a esses pilares constitucionais
quando da previsão, ou melhor, da ausência de previsão da possibilidade de se
recorrer de liminares. Nesse sentido, o procedimento na Justiça do Trabalho.
De modo que é legítimo concluir que a Colenda Corte seguiu a linha
doutrinária que propugna pela aplicação subsidiária do CPC à lei especial
1533/51, que seria omissa,14 bastando o surgimento da possibilidade de recurso
com efeito suspensivo de liminares para se possibilitar a extensão analógica
desta hipótese para o rito do writ. Antes da lei 9.139/95, o agravo não era cabível
porque não permitia a suspensão da liminar, não sendo portanto, adequado ao
rito15. Antes da supra dita lei, o agravo de instrumento só podia ser interposto,
no mandado de segurança, contra decisão que deixasse de receber a apelação;
entendia-se que implicaria em atrasar o procedimento, sabido que o tempo
de formação do agravo, ainda que observados rigorosamente todos os prazos
processuais, era inconciliável com a presteza que o artigo 17 da lei nº 1.533,
de 1951, recomendada para o julgamento do mandado de segurança16.
Nesse ponto, cabe ao intérprete aferir se está diante de uma omissão
ou de um silêncio eloqüente. Se diante de uma omissão, caberá atividade interpretativa no sentido de integrar o CPC, se diante de um silêncio eloqüente,
não há qualquer espaço para atividade interpretativa. Nesses casos, o silêncio
da norma deve ser interpretada como uma manifestação no sentido de que ela
não deve ser aplicada a outros casos que não os previstos expressamente, pois,
nas palavras do Ministro Moreira Alves, “só se aplica a analogia quando na lei,
haja lacuna, e não o que os alemães denominam ‘silêncio eloqüente' (beredtes
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schweigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única
a que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da
analogia” (excerto do voto proferido no julgamento, pela 1ª Turma do STF, do
RE 130.552).
Com efeito, para o STJ, trata-se de uma simples omissão da Lei nº
1.533. Há, para o Superior Tribunal, uma lacuna na lei especial que somente
pôde ser devidamente integrada com a Lei 9139/95 que instituiu o agravo de
instrumento com efeito suspensivo.
O STJ, de forma acertada, aplicou o CPC subsidiariamente nos processos de primeiro grau já que fonte comum a qualquer lei especial, ainda que
ausente de qualquer disposição expressa nesse sentido, desde que compatível
com o rito.
Com base no aludido, pode-se fixar a primeira premissa acerca do
assunto, a Lei 1.533/51 apresenta uma lacuna técnica quanto à recorribilidade
das intelocutórias em sede de primeiro grau; sendo que desde a lei 9.139 de
1995, tal lacuna pode ser preenchida através do Código de Processo Civil.
Conquanto o dito, em sede de segundo grau a situação toma contornos
diferentes. As peculiaridades que envolvem o assunto em sede de tribunais
tornam o tema bastante delicado. Para uma conclusão coerente, mister que se
analise o âmago do problema, para tanto, utilizar-se-á como parâmetro o obiter
dictum17 das decisões dos tribunais superiores.
4 DECISÕES LIMINARES EXARADAS POR RELATOR, EM SEDE
DE TRIBUNAL
Já se identificou que a lei especial do Mandado de Segurança apresenta
uma lacuna técnica quanto à recorribilidade de decisões interlocutórias. De
tal forma que caberá ao magistrado integrar, preencher esta lacuna, através do
ordenamento jurídico; desde que tal integração não comprometa a celeridade
do rito especial.
E em sede de segundo grau?
Não há no CPC, qualquer previsão de recurso da decisão do relator
que decide liminar em ação de competência originária, ficando a dúvida se se
aplicaria o Regimento Interno dos Tribunais, que prevê agravo interno das liminares do relator ou a aplicação forçada do CPC, através de uma interpretação
sistemática e ampliativa do art. 557 § 1° do Código Processual ou, finalmente,
considerar a decisão simplesmente irrecorrível.
Importante comentar que a aplicação subsidiária do CPC em sede de
tribunal sempre foi possível, desde que compatível com o rito. Daí porque os
tribunais superiores afastam a possibilidade de embargos infringentes em sede
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de mandado de segurança, já que tal recurso não se coaduna com o princípio
da celeridade exigido pela ação mandamental.18,19
A Lei 1.533 só regula o mandado de segurança impetrado em primeiro
grau de jurisdição, não obstante reconheça a possibilidade de a ação ser proposta
diretamente em segundo grau (art. 14). Daí o art. 12, caput, referir-se apenas
à sentença e a recurso de apelação. Em se tratando de mandado de segurança
impetrado diretamente nos tribunais, a Carta Magna prevê meios próprios de
impugnação das decisões finais dos órgãos colegiados, cabendo recurso ordinário nos casos previstos nos art. 102, II, “a”, e 105, II, “b” da CF/88, ou, se
for o caso, recurso extraordinário ou especial.
Dessa forma, diante desta lacuna, afinal, como preenchê-la? No próximo tópico analisar-se-á como os tribunais superiores tratam da matéria.
4.1 Posição do STF e STJ
O STF entende que sequer há de se falar em lacuna técnica da lei especial em segundo grau; construiu um entendimento de que a lei especial proibiu
recurso de interlocutória em sede de tribunal. Ou seja, para o Supremo não cabe
agravo regimental de decisão do relator que concede ou indefere liminar em
mandado de segurança, nestes termos, o enunciado de sua súmula de nº 62220.
O Supremo afasta a possibilidade de integração da Lei especial do writ
pelo Regimento Interno, e como possui lei regulamentando o procedimento
no seu Tribunal, lei 8032/90, afasta a possibilidade de qualquer integração, até
mesmo com outra norma de mesma hierarquia.
O mandamus por ter um rito especifico e célere não comportaria incidentes que lhe retirem a feição de remédio constitucional pronto rápido e eficaz.
Seria possível dizer que para o Supremo, a lei especial do mandamus
apresenta um silêncio eloqüente, seguindo a corrente da posição clássica.
O STJ por sua vez, em sua 1ª Seção firmou jurisprudência no sentido
de que cabe agravo regimental da decisão do relator. Um dos argumentos
suscitados é o art. 258, caput do seu próprio Regimento Interno que prevê o
cabimento do dito recurso de qualquer decisão do relator que cause dano a
direito da parte, sem qualquer exceção ou ressalva com relação ao MS.
Por outro lado, a 3ª Seção do STJ (que reúne a 5ª e 6ª Turmas) invoca
a súmula 622 do STF, negando cabimento do regimental nas hipóteses de writ
impetrado originariamente em Tribunal.
Por fim, até 2006, a Corte Especial (pleno) do STJ entendia pelo sentido
da súmula do STF21.
Não obstante, esse confuso panorama no STJ, recentemente a Corte
Especial mudou seu posicionamento no sentido de afastar o entendimento esRevista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007
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posado pela súmula do STF. A ministra Eliana Calmon em lúcido voto, no qual
foi acompanhada, entendeu pelo cabimento de agravo regimental de decisão
do relator. Transcreve-se trechos de seu voto:
A partir da visão ontológica do funcionamento dos
Tribunais, tem-se como regra as decisões colegiadas.
Entretanto, pela necessidade de dar-se maior velocidade
na tramitação dos feitos, estabelecem os regimentos
internos poderes para os relatores agirem isoladamente.
O relator age, então, como delegado do colegiado.
Quando a parte não se conforma com o ato isolado do
relator, não se pode furtar dela a oportunidade de chegar
ao juiz natural, o colegiado. Se assim não for, estarse-á dando ao delegado poderes absolutos, tornando
irrecorrível o seu agir, omitindo-se o colegiado de julgar.
Também não socorre o entendimento do não-cabimento
de agravo regimental em mandado de segurança por
falta de previsão expressa na lei disciplinadora da ação
mandamental. E isto porque durante anos discutiu a
doutrina o não-cabimento de agravo de instrumento em
mandado de segurança pela mesma razão - falta de previsão
na lei especial - para depois concluir que se aplicava
subsidiariamente nas ações de rito especial o CPC, quando
não houvesse incompatibilidade com as regras especiais.
Ademais, a tese não vingou porque, no auge da discussão,
os adeptos da aplicação da lei especial somente foram
surpreendidos com a previsão expressa contida no § 6º do
artigo 4º da Lei 8.437/92, que admitiu a interposição de
agravo de instrumento das decisões liminares concedidas
nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes,
sem prejuízo da suspensão da segurança.
A partir daí pacificou-se o entendimento que, mutatis
mutandis, pode ser aplicado ao agravo regimental. Com
essas considerações, peço vênia ao relator para discordar
do seu voto e conhecer do recurso interposto. AgRg
no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 11.961 - DF
(2006/0126469-0)

Portanto, em sede de competência originária, o pleno do Superior Tribunal fixou o entendimento, com o qual concorda-se, contrário à súmula 622
do STF. Sendo necessário, contudo, fixar uma restrição quanto aos fundamentos
exposados pelo voto condutor da ilustre ministra.
O argumento que vem sendo utilizado como o responsável pelo fim
da celeuma é o de que, atualmente, a edição da Medida Provisória n° 2.180-35
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de 200122, que alterou os § § 5º e 6º do art. 4º da Lei nº 8437/92 aplicáveis ao
MS, mercê do § 2º do art. 4º da lei 4348/64, passou, por conseguinte, a prever,
expressamente, a admissibilidade dessa modalidade recursal em face de decisões
liminares do relator no bojo do mandamus.
Ou seja, a partir de 2001, em decorrência das leis 8437/92 e 4348/64,
autorizou-se o agravo de instrumento das decisões interlocutórias em sede de
mandado de segurança. E, como uma grande parte da doutrina entende que o
agravo interno seria uma espécie do gênero agravo, ao prever uma das espécies,
no caso, o agravo de instrumento, estaria prevendo, na verdade, a modalidade
recursal agravo.
Para essa corrente, trata-se de um ponto final na discussão acerca da possibilidade de agravo das decisões do relator em sede de mandado de segurança.
No entanto, como se verá de forma mais detalhada em tópico seguinte,
perfilhamos da corrente doutrinária para a qual o agravo interno não é recurso; é
um meio de integração de decisão, podendo ser previsto pelo Regimento Interno
do Tribunal ou por lei federal. Assim, o agravo linear, interno dos Tribunais,
não tem a natureza ontológica de recurso, não podendo, portanto, ser espécie
do gênero agravo e, consequentemente, não estaria incluído na previsão do
agravo de instrumento da lei 8437/92, aplicável ao mandado de segurança.
Assim, remanesce para nós, a lacuna legislativa acerca da possibilidade de aviamento de agravo interno de decisão monocrática de relator ou
presidente de Tribunal, em sede de mandado de segurança. Já que, repita-se, o
agravo interno não estaria englobado na previsão dos §§ 5° e 6° do art. 4° da
lei 8437/92.
Reservou-se, para os próximos tópicos, a análise dos principais argumentos jurisprudenciais acerca da possibilidade de aviamento de agravo interno
das decisões monocráticas em sede, de mandado de segurança, de competência
originaria de Tribunal.
São fartos os fundamentos utilizados pelos tribunais superiores a legitimar o agravo interno em sede de mandamus, principalmente antes da Medida
Provisória n° 2.180-35 de 2001.
Veja que o estudo desses argumentos se justifica não só porque não
coadunamos com a corrente que enxerga na Medida Provisória 2.180-35 a
solução definitiva desta problemática, mas, principalmente, porque é preciso
perquirir o âmago desta solução, tendo em vista que, antes mesmo da referida
medida provisória, já se vinha permitindo o aviamento destes agravos internos.
Quais, indaga-se, desses argumentos, utilizados pelos Tribunais para permitir
o agravo interno, seriam legítimos?
Após analisar os principais argumentos pretorianos, apresentar-se-á o
que entendemos ser a justificativa - mor, principal da possibilidade de agravo
interno das decisões de relatores, afastando de uma só vez os argumentos impróprios e as dúvidas sobre a admissibilidade deste agravo linear.
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5 ARGUMENTOS
Nesse propósito, pinçou-se os dois principais argumentos utilizados
pela jurisprudência a possibilitar o preenchimento da lacuna técnica acerca da
recorribilidade das decisões dos relatores.
O primeiro deles refere-se à interpretação sistemática do § 1° do art.
557 do CPC que amplia as hipóteses de cabimento para todas e quaisquer
decisões do relator.
5.1 Interpretação Sistemática e Agravo Regimental
A aplicabilidade subsidiária do CPC é cabível, mas aplicar o agravo
inominado previsto no art. 557, parágrafo primeiro, ou o previsto em qualquer
outro artigo do CPC, de forma generalizada, para quaisquer decisões do relator,
em decorrência de uma suposta interpretação sistemática, não é aceitável.
Quando a lei geral de ritos prevê meios de impugnação da decisão do
relator, especifica as hipóteses de cabimento, não se tratando de uma previsão
geral, de quaisquer decisões do relator.
Ademais, por ser a atividade do relator, uma função delegada, quando
atua em sede de competência originária, seus poderes (atribuições) são diferentes, são outras delegações, daí, portanto, aplicar o CPC, de forma generalizada,
para essas situações significaria ampliar, de forma inapropriada, as hipóteses
de cabimento deste instituto. Não há de se falar em interpretação sistemática
em matéria de competência.
Nas poucas vezes que o Código expressamente previu recurso inominado das decisões do relator, como nos artigos 532; 545 e 557, parágrafo
primeiro do CPC, tratou de situações em que o relator atua sobre determinados
recursos e não em ação de competência originária.
Firma-se o entendimento de que se tratam de hipóteses diferentes,
em que a União, imiscuindo-se, legitimamente, na competência privativa do
Tribunal, elegeu algumas atribuições do colegiado em sede de recurso e as
delegou ao relator, podendo prever dessas decisões, meios de contraste, como
pode também proibi-los, como o faz no caso do art. 527, § único do CPC23.
Veja que nos termos da Constituição, compete aos tribunais dispor
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
(art. 96, I, “a” da CF). Por isso, o Regimento Interno é que deve dispor sobre o
procedimento de controle das decisões do relator. O art. 557, § primeiro, assim
como outras hipóteses previstas no Código, não pode sofrer interpretações
ampliativas24.
Os agravos inominados previsto no CPC são para as hipóteses taxativas de atuação delegada do relator em recursos. Se determinado Tribunal não
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previu agravo regimental de decisão do relator quando atua em competência
originária, seria equivocado invocar o 557, parágrafo primeiro para inovar e
se utilizar de um agravo interno não concebido pelo Tribunal ou pelo próprio
Código naquela ocasião. O art. 557 § 1° não é para qualquer caso de decisão
monocrática do relator.25
Caso contrário, não existiria qualquer óbice em se aceitar também a
aplicação sistemática dos “poderes” previstos no caput do artigo 557 do CPC,
para o relator, quando em sede de competência originária. Assim, seria possível
que o relator julgasse, de plano, improcedente um writ, com base no caput do
art. 557 do CPC. Exemplo esdrúxulo e até inconstitucional por violar o princípio
do juiz natural, mas que cabe para demonstrar a incongruência do argumento de
que pela interpretação sistemática possibilitar-se-ia o agravo interno de todas
decisões do relator.
Até porque, se fosse para utilizar o CPC de forma subsidiária no que
diz respeito à recorribilidade de decisões do relator, seria mais condizente
com o rito do mandamus, a utilização do disposto no art. 527 § único (decisão
irrecorrível) introduzido pela Lei 11.187/05, cujo objetivo foi o de agilizar o
trâmite processual no Poder Judiciário. São situações marcadas pela urgência,
que envolvam lesão grave e de difícil reparação, bastante similares, mutatis
mutandis, com as decisões do relator em sede de mandamus.
Portanto, entende-se, permissa vênia posições contrárias, insustentável
o fundamento de que seria possível, através de uma interpretação sistemática,
a ampliação das hipóteses de cabimento do agravo inominado para quaisquer
decisões do relator.
Tal fundamento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, já que
banaliza as hipóteses de cabimento do agravo regimental taxativamente previstas
no Código, além de fazer tábula rasa das diferentes situações de competência
delegada do Tribunal ao relator.
Afastado esse fundamento, passa-se a analisar a segunda principal
justificativa utilizada a permitir o agravo das decisões do relator em sede de
competência originária; o aviamento do agravo previsto, exclusivamente,
no Regimento Interno de cada Tribunal.
5.2 Natureza do Regimento Interno
Trata-se daquelas situações em que o Tribunal admitiu o agravo interno
com base em norma prevista em seu Regimento Interno. Suscita como único
e suficiente fundamento, a previsão em seu Regimento, de agravo de decisões
do relator.
Para a correta e completa análise deste ponto, fundamental que se
derrube um mito, o de que o Regimento Interno teria status de regulamento,
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portanto, infralegal, sempre hierarquicamente inferior ao CPC. Daí, o agravo
previsto nos Regimentos Internos seria apenas uma espécie de regulamentação do agravo previsto no Código de Processo Civil; não podendo revogar ou
suplantar a previsão do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, transcreve-se parte de uma decisão do ilustre Minº
Demócrito Reinaldo, do STJ:
“...não é possível o embasamento em norma de Regimento
Interno para se instituírem formas recursais não previstas
expressamente na lei especial. De fato, regimento não é
lei, não tem força de lei. O regimento é um conjunto de
normas, que, uma vez obedientes à legislação federal,
disciplina o procedimento para o julgamento dos feitos
de competência originaria e dos recursos no Tribunal. O
regimento não pode revogar a lei, nem acrescentar-lhe
normas que conflitem com a respectiva disciplina. Resp.
9206-0. relator Minº Demócrito Reinaldo. Primeira
turma, DJ 08.03.1993

Concessa máxima vênia, discordamos. Explica-se.
A constituição federal prevê no art. 96, I, “a”:
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
internos, com observância das normas de processo e
das garantias processuais das partes, dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos. (grifos nossos)

Desse dispositivo, afere-se que os regimentos internos dos tribunais
têm como fonte originária a própria Constituição Federal, tendo caráter normativo primário, dado que arranca diretamente da Carta Magna sua fonte de
validade.
De modo que os regimentos, como atos normativos que são, revestem-se
dos atributos da generalidade; impessoalidade e abstratividade, caracterizando-se
como instrumentos normativos primários; verdadeiras leis no sentido material.
Fixado essa importante premissa, mister apontar uma ressalva.
Importante deixar claro que, conquanto haja a possibilidade reservada
aos tribunais de inovar no ordenamento jurídico, é preciso respeitar as normas
de processo e das garantias processuais das partes. Nesse sentido, os Tribunais
devem respeitar a reserva de lei federal para a edição de regras de natureza
processual prevista no art. 22, I do CF.
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O parágrafo único do art. 22 da CF autoriza que os Estados legislem
sobre as matérias ali discriminadas, desde que uma lei complementar autorize
tal prática.
No caso do direito processual, não existe essa lei complementar, portanto, os Estados não podem legislar sobre processo, assim como também
não podem os tribunais.
São normas de direito processual, portanto excluídas do âmbito de
possibilidades legislativas dos tribunais, as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos direitos e ônus que constituem a relação
processual, assim como também as normas que regulem os atos destinados
a realizar a causa finalis da jurisdição. (ADI 2.970, Rel. Minº Ellen Gracie,
julgamento em 20.4.06)
Desta forma, pode-se afirmar que as normas do Código de Processo
Civil têm a mesma hierarquia das normas previstas no Regimento Interno. A
prevalência de uma ou de outro dependerá apenas da matéria regulada. Em
matéria processual prevalece a lei federal, CPC (nacional), e, no que tange ao
funcionamento dos tribunais, o regimento interno preponderá.
Portanto, tendo a lei e os regimentos internos a mesma natureza normativa, a prevalência de um ou de outro dependerá, exclusivamente, do caso concreto. Se a matéria não for de reserva exclusiva da lei, matéria eminentemente
processual, prevalecerá a norma mais específica, no caso, o regimento interno.
Daí, perfeitamente possível a derrogação do CPC pelo regimento interno, desde que a matéria não seja reservada à União.
Assim, se o Regimento Interno de um determinado Tribunal previsse,
de forma geral, agravo de quaisquer decisões do relator, tal previsão poderia
ser utilizada em sede de mandado de segurança, desde que não houvesse dispositivos correlatos a comprometer a celeridade do rito especial, como por
exemplo, um automático efeito suspensivo deste agravo.
Uma questão que se coloca é: seria o agravo interno da decisão do
relator matéria de natureza processual ou meramente procedimental,
interna corporis?
Caso se entenda o agravo interno como recurso, portanto matéria de
natureza processual, de acordo com o exposto acima, somente seriam constitucionais os agravos criados pela União.
Por isso, os agravos previstos em Regimento de Tribunal seriam inconstitucionais em virtude da matéria, reservada à lei federal.
Contudo, perfilhamos o entendimento de que este agravo não tem
natureza processual. Seguimos a corrente que enxerga no agravo de regimento
uma medida ontologicamente procedimental, um meio de integração de decisão,
matéria concernente ao funcionamento do tribunal.
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As atribuições do relator estão dentro da matéria relativa à competência
e funcionamento dos órgãos componentes do tribunal, daí, a previsão de agravo
estar dentro do campo funcional do órgão, como uma regra procedimental de
composição de julgado26.
Trata-se de um corolário lógico e impertativo do instituto da delegação
de poderes. É ínsito deste instrumento adminsitrativo a possibilidade de revisão
da decisão do delegado.
O Código de Processo Civil também regulamenta as atribuições do
relator, tal decorre do próprio texto constitucional que estabelece competência
privativa dos tribunais e não exclusiva. Assim, de forma geral e ampla, com o
desiderato de dar maior celeridade ao rito em sede de tribunal, a União, através
do CPC não só pode como deve legislar sobre o assunto, delegando atribuições
próprias do colegiado ao relator27.
Equivocam-se, data vênia, os doutrinadores que entendem não se tratar
de delegação as hipóteses do Código de atribuições do relator, v.g. Art. 557, só
pelo fato de estar previsto em lei, no caso, o CPC. Athos Gusmão Carneiro, aduz
que o relator, em casos tais, não estará decidindo por “delegação” do colegiado a
que pertence, mas sim exercendo poder jurisdicional que lhe foi outorgado por lei.
Concessa vênia, o poder do relator outorgado por lei, ou pelo regimento
interno, tem a mesma natureza de poder jurisdicional e, em ambos os casos,
trata-se de delegação. A lei não pode retirar uma competência prevista originariamente para o Tribunal, leia-se colegiado, e atribuir-lhe, exclusivamente,
a um órgão monocrático.
As decisões liminares, as tutelas de urgência, na grande maioria das
vezes, são responsáveis pela verdadeira e efetiva tutela do direito material. A
possibilidade de um relator, através de uma decisão monocrática, decidir sem
que haja a possibilidade de recurso, significará a retirada da competência constitucional do tribunal (colegiado) de exercer jurisdição naquele determinado caso
concreto. Pois, por mais que caiba ao colegiado a decisão definitiva, a mesma
não terá, o efeito desejado pela parte em função dos efeitos deletérios do tempo.
O Supremo Tribunal Federal ao tratar do tema expôs que é constitucional tal atividade delegatória desde que não seja exclusiva, “Tem legitimidade
constitucional disposição regimental que confere ao relator competência para
arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso, desde que as decisões
possam ser submetidas ao controle do colegiado” (Pleno, Ag. 151354-3, MG,
relator o Ministro Néri da Silveira, julgado em 18/2/99, unânime).
Note-se que a constitucionalidade depende de circunstância relevante,
qual seja, que a decisão do relator possa ser submetida ao controle do colegiado. Daí se extrai que o poder monocrático do relator é derivado do poder
do colegiado, a quem o relator “presenta”28 e que a vontade manifestada pelo
relator não é a sua, mas a do órgão que integra e que dele recebeu delegação.
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O relator é, assim, delegado do órgão, pelo que não pode, salvo reconsideração, deixar de levar à turma agravo de qualquer de suas decisões.
Feitas essas considerações passa-se à análise propriamente dita do
fundamento, é possível o aviamento do agravo previsto, exclusivamente,
no Regimento Interno de cada Tribunal?
Sem dúvida que sim. Como visto, o Regimento Interno é um instrumento hábil a legislar sobre o assunto, matéria funcional, sendo uma norma
primária, de mesma hierarquia da lei especial do rito.
A integralização é possível desde que não haja incompatibilidade com a
celeridade constitucional do mandamus. Não se pode no procedimento do writ
tomar como empréstimo dispositivos do CPC para admitir recursos, incidentes
ou providências que venham tumultuar o remédio heróico ou postergar-lhe o
andamento ou o julgamento final em antinomia com a sua feição de remedium
iuris célere e eficaz.
Dessa forma, entendemos que a depender do texto da norma do Regimento Interno, poder-se-á utilizá-lo para integração da lei especial do mandamus.
Contudo, caso o Regimento Interno tenha um dispositivo idêntico ao
do § 1° do 557 do CPC, sua aplicação não será possível pelos mesmos motivos
exposados no tópico anterior.
Pode-se aferir que, na verdade, havendo previsão legal (tanto Regimento, como uma lei formal) que não restrinja as hipóteses de cabimento do agravo
do relator, essa utilização, em sede de mandamus, será perfeitamente possível,
desde que, repita-se, não se crie empecilhos ao seu fundamento constitucional,
qual seja, sua celeridade procedimental.
Feitas essas considerações, remanesce uma única hipótese que desafia
o poder interpretativo dos operadores do direito no intuito de sempre justificar
o cabimento de agravo de decisões monocráticas em sede de mandado de segurança; qual seja: quando não houvesse previsão no Regimento Interno
ou a previsão fosse uma reprodução do já comentado § 1° do art. 557 do
CPC. Como justificar o aviamento de agravo nessas hipóteses?
5.3 Do Princípio Constitucional da Colegialidade das Decisões do Tribunal
O STJ quando instado a manifestar-se acerca da possibilidade de
agravos internos de decisões do relator em sede de recursos, ainda que não
previstos, proferiu votos no sentido de que o art. 39 da Lei nº 8.038/9029, que
disciplina o cabimento do agravo interno contra decisão singular proferida por
membro do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, deve
ser aplicado, por analogia, aos demais tribunais pátrios, ainda que inexista
previsão no Regimento Interno do Tribunal de Segundo grau de jurisdição.30
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Trata-se de uma maneira encontrada pelo Superior Tribunal de Justiça
para materializar o princípio constitucional da colegialidade das decisões, pelo
qual toda questão submetida a tais órgãos do Poder Judiciário devem ser passíveis de análise pelo colegiado. Isto significa que, ainda que sejam admitidas
as decisões singulares ou monocráticas, a serem proferidas exclusivamente
pelo relator, as partes têm o direito assegurado de que terão a possibilidade
de levar a questão à Câmara ou Turma, mediante interposição de agravo no
próprio Tribunal.
Parte da doutrina compartilha desse entendimento, conforme se pode
verificar das palavras de EDUARDO TALAMIN, para quem “em qualquer
caso, a atuação isolada do integrante do tribunal submete-se a uma condicionante para que seja compatível com a Constituição. Terá de existir – sob pena
de inconstitucionalidade – mecanismo que permita a conferência , por parte
do órgão colegiado, do correio desempenho da atividade delegada. As partes
necessariamente terão de dispor de um instrumento que lhes permita levar as
decisões individuais do relator ao órgão colegiado. Essa é a forma de verificar
se o relator correspondeu, na prática do ato que lhe foi delegado, ao pretendido
pelo órgão colegiado.”31
Para essa corrente, o § único do artigo 527 cuja nova redação foi trazida
pela Lei 11.187/05, é inconstitucional. Ao dispor que as decisões proferidas
singularmente pelo relator do agravo de instrumento que converterem tal recurso
em agravo retido, ou que atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento
ou conceder a antecipação da tutela recursal, somente poderão ser reformadas
no momento em que for julgado o agravo, salvo nos casos em que o relator
reconsiderar tal decisão, vedou expressamente a interposição do agravo interno
contra tais decisões, prática que era comum e permitida até a entrada em vigor
da Lei 11.187/05.
A norma do artigo 527, parágrafo único, do CPC, impede que as partes
busquem a reforma de decisão singular do relator pelo respectivo colegiado. E,
por isso, tal vedação é inconstitucional, uma vez que atribui ao relator do caso
poderes absolutos.
Para alguns doutrinadores, a inconstitucionalidade decorre do princípio
do duplo grau de jurisdição que seria um princípio constitucional a significar a
possibilidade de os Tribunais reexaminarem as decisões proferidas pelos juízes
inferiores.
Para o professor Cássio S. Bueno32, seguidor da corrente que enxerga
uma constitucionalidade no princípio do duplo grau de jurisdição, todas as interlocutórias são recorríveis33 e, no âmbito dos Tribunais, todas interlocutórias
proferidas monocraticamente são contrastáveis pelo colegiado, sendo, portanto,
inconstitucional o parágrafo único do art. 527 do CPC.
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Contudo, entendemos que a inconstitucionalidade do supra-citado dispositivo decorre do principio do juiz natural da causa. Dessa forma, o princípio
da colegialidade das decisões nada mais é do que uma faceta do princípio do
juiz natural. O Tribunal é o juiz natural da causa, muitas das vezes, conquanto
a decisão definitiva remanesça da competência de um colegiado, situações concretas que demandassem uma reação imediata do Judiciário, através do relator,
significariam, na prática, a delegação absoluta da competência constitucional
do Tribunal para o relator, já que o efeito normal do tempo do processo seria,
deveras, deletério para o direito material deduzido em juízo.
Como dito anteriormente, as tutelas de urgência, na grande maioria
das vezes, são responsáveis pela verdadeira e efetiva tutela do direito material.
A possibilidade de um relator, através de uma decisão monocrática, decidir
sem que haja a possibilidade de recurso, significaria a retirada da competência constitucional do Tribunal (colegiado) de exercer jurisdição naquele
determinado caso concreto. Pois, por mais que caiba ao colegiado a decisão
definitiva, a mesma poderá não ter o efeito desejado pela parte em função
dos efeitos nocivos do tempo.
Assim, o cabimento de agravo das decisões monocráticas do relator
ou presidente de Tribunal é uma decorrência do princípio da colegialidade das
decisões ou do juiz natural da causa.
Uma demonstração bastante interessante da incorporação deste princípio nos tribunais superiores foi o cancelamento das súmulas 506 e 217 do STF
e STJ, respectivamente. Demonstrar-se-á que, a despeito da regulação legal do
agravo interno pela lei 8437/92 não ter sido estendida ao rito do mandado de
segurança pela Medida Provisória 2.180-35, o principio da colegialidade das
decisões transmudou essa realidade, não havendo, hoje, de se falar em decisão
monocrática irrecorrível em sede de tribunais.
5.3.1 O cancelamento das Súmulas 506 do Supremo Tribunal Federal e 217 do
Superior Tribunal de Justiça e o princípio da colegialidade das decisões
Os enunciados das súmulas 506 e 217 do STF e STJ, respectivamente,
expressavam a irrecorribilidade das decisões liminares dos presidentes destes
Tribunais que negavam o pedido de suspensão da liminar em mandado de segurança. Cabendo agravo interno apenas das decisões que deferiam a suspensão
de segurança.
A Medida Provisória n° 2.180-35/01 acrescentou o § 1° ao art. 4° da
Lei 4348/64 prevendo um “novo” pedido de suspensão de segurança, cabível
justamente nas hipóteses, dantes irrecorríveis, aludidas acima, de indeferimento
do primeiro pedido de suspensão.
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Antes do novo pedido de suspensão, era bastante difícil para o Poder
Publico contrastar a decisão do Presidente que negava o primeiro pedido de
suspensão de segurança. Isso ocorria porque o art. 4° da lei 4348/64 só previa
o agravo interno das decisões presidenciais que suspendessem a execução das
liminares concedidas; não prevendo qualquer meio de impugnação das decisões
que negassem o pedido de suspensão.34
Com o novo pedido de suspensão de segurança uma situação bastante
inusitada surgiu, a possibilidade inédita de se chegar aos Tribunais Superiores
recorrendo-se de uma decisão monocrática que negou o primeiro pedido de
suspensão; já que não cabe agravo interno dessas decisões em sede de mandado
de segurança.
Para as ações cautelares (regidas pela lei 8437/92) e os pedidos de antecipação de tutela formulados contra o Poder Público (regido pela lei 9494/97)
há o expresso reconhecimento do cabimento de agravo do ato presidencial que
nega o pedido de suspensão de segurança.
Dessa forma, apenas em sede de mandado de segurança, haveria a
possibilidade de se chegar aos tribunais superiores através de uma decisão
monocrática (a que nega o pedido de suspensão), já que em qualquer outra
situação, concedendo ou negando medida cautelar (8437/92) ou antecipação
de tutela (9494/97), caberá agravo interno; sendo imprescindível para o “novo”
pedido de suspensão criado pelo § 4° do art. 4° da Lei 8437/92 que haja o esgotamento das vias ordinárias, ou seja, o agravo interno, em qualquer hipótese,
é imprescindível caso se pretenda utilizar do novo pedido de segurança.
Essa situação sofreu uma importante alteração com o cancelamento
das súmulas 506 e 217 do STF e STJ respectivamente.
Trata-se da manifestação concreta do princípio da colegialidade das
decisões, já que ilide-se a possibilidade da irrecorribilidade das decisões monocráticas em sede de Tribunal ou a possibilidade de uma decisão monocrática
representar o entendimento final do Tribunal. O novo pedido de suspensão de
segurança só caberá do acórdão do Tribunal, da decisão colegiada.
Conquanto, através da análise da legislação pertinente, a única conclusão que se possa chegar, seja pela irrecorribilidade da decisão monocrática
que denegue o pedido de suspensão de liminar exarada em sede de mandado de
segurança, o princípio constitucional da colegialidade (juiz natural) demanda
uma interpretação contra legem nesse caso; a permitir o agravo interno também
dessas decisões.
O professor Cássio S. Bueno expõe de forma bastante interessante esta
situação:
“...supondo que o art. 4°, caput, da lei 4.348/64 diz menos
do que o sistema processual civil atualmente vigente quer
que ele diga, isto é, que cabe agravo interno tanto da decisão
190

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

que negar o pedido de suspensão, há, ainda, espaço para
prevalecimento das conclusões que ocupam, para os fins
de exposição o item precedente? É dizer: se é indeferido
pedido de suspensão do Poder Público pelo Presidente do
Tribunal de segundo grau de jurisdição, é dado a ele, desde
logo, requerer ‘nova’ suspensão (o pedido de suspensa
da não suspensão) perante o Presidente do Superior
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou,
ao contrário – a partir da nova diretriz jurisprudencial
daqueles Tribunais Superiores -, faz-se mister que, antes
do novo requerimento, seja interposto um agravo interno,
a exemplo do sistema do art. 4° da lei nº° 8437/92?
Penso que, à luz da nova diretriz jurisprudencial
inaugurada com a revogação das referidas súmulas, a
única resposta correta a estas questões é no sentido de
que o agravo interno faz-se necessário, não só porque
sua prévia interposição é a única forma de garantir a
‘paridade de sistemas’ tão enaltecida nos julgamentos
que levaram ao cancelamento das súmulas 506 e 217,
mas também porque esta solução é a que melhor se
afina ao entendimento, daqueles mesmos Tribunais, de
que sua função revisora pressupõe o ‘esgotamento das
vias ordinárias’, isto é, a necessidade de interposição
e julgamento prévio de todos os recursos perante os
Tribunais de segundo grau de jurisdição que tenham
aptidão para manter ou reformar a decisão a ser impugnada
perante os Tribunais Superiores.” (grifos nossos)35

6 CONCLUSÃO
Para o desiderato de abordar de forma mais completa o tema, procedeuse uma análise pormenorizada do tratamento pretoriano, especificamente do
STJ e do STF, sem, contudo, deixar de abordar os principais posicionamentos
doutrinários acerca do assunto.
Nesse propósito, passa-se a fixar, de forma sucinta, as principais conclusões do estudo.
O mandamus tem procedimento próprio e só admite recursos e incidentes que se adaptem ao seu perfil constitucional, o que não significa ser incabível
a aplicação subsidiária do CPC. É cabível, desde que respeite essa premissa, a
de o mandado de segurança tem rito especifico e célere, não comportando incidentes que lhe retirem a feição de remédio constitucional pronto, rápido e eficaz.
A posição clássica, para a qual a lacunosidade da lei especial em relação à
recorribilidade de interlocutórias no bojo do writ teria sido proposital, em função
da celeridade do rito, não encontra, atualmente, sustentabilidade. Tal proposição
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justifica-se em face das sucessivas reformas legais que alteraram o panorama
legal de forma a adequar e/ou prever expressamente recursos dessas decisões,
sem, contudo, afetar a celeridade e especialidades constitucionais do rito.
De modo que, tanto em sede de competência originária, quanto em 1°
grau, há possibilidade de agravo36 da decisão liminar. Sendo que em 1° grau, tal
possibilidade surgiu em 1995, com a lei nº°9.139 que introduziu circunstanciais
alterações no agravo de instrumento. Essas alterações adequaram o recurso ao
rito célere do mandado de segurança.
Em sede de Tribunais, discordamos do argumento, bastante difundido,
de que somente a partir de 2001, com a edição da Medida Provisória n° 2.18035, teria sido admissível o agravo interno das decisões liminares.
A supra-mencionada Medida Provisória alterou os §§ 5º e 6º do art. 4º
da Lei nº8437/92 aplicáveis ao MS, mercê do § 2º do art. 4º da Lei 4348/64,
passando a prever, expressamente, a admissibilidade do agravo de instrumento
das decisões interlocutórias em sede de mandado de segurança. A premissa
indispensável, para a lógica desse argumento, é a de que o agravo interno é
espécie do gênero agravo, tendo natureza ontológica de recurso. Premissa esta,
que discordamos.
O agravo interno não é recurso. Trata-se de um meio de integração de
decisão, matéria procedimental, que pode ser tratado tanto pelo CPC, quanto
pelo Regimento Interno de forma autônoma e específica.
O Regimento Interno tem força de lei, é uma norma originária, e pode
revogar o CPC. As normas do Código de Processo Civil têm a mesma hierarquia
das normas previstas no Regimento Interno. A prevalência de uma ou de outro
dependerá apenas da matéria regulada.
Portanto, caso o Regimento Interno de um determinado Tribunal
preveja agravo interno de todas as decisões do relator e ou presidente, sua
admissibilidade será imperiosa, ainda que em sede de mandado de segurança.
Não obstante, nos casos em que o Regimento Interno especifique as hipóteses
de cabimento do agravo interno, como o faz o CPC, em seu §1° do art. 557,
entendemos atécnico, data vênia, o argumento de que seria possível, através
de uma interpretação sistemática, ampliar hipóteses de incidência.
Tal fundamento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, já que
banaliza as hipóteses de cabimento do agravo regimental taxativamente previstas
no Código, além de fazer tábula rasa das diferentes situações de competência
delegada, pelo Tribunal, ao relator.
Na verdade, acreditamos que o principal fundamento a legitimar a impugnação de todas as decisões liminares em sede de Tribunal, inclusive no bojo
do mandado de segurança, advém do princípio da colegialidade das decisões.
Trata-se de uma faceta do princípio do juiz natural da causa; o Tribunal
(leia-se um colegiado) é o juiz natural da causa, muitas das vezes, conquanto
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a decisão definitiva remanesça da competência de um colegiado, situações
concretas que demandem uma reação imediata do Judiciário, através do relator,
significariam, na prática, a delegação absoluta da competência constitucional
do Tribunal para o relator.
As tutelas de urgência, na grande maioria das vezes, são responsáveis
pela verdadeira e efetiva tutela do direito material. A possibilidade de um relator, através de uma decisão monocrática, decidir, sem que haja a possibilidade
de contraste, significaria a retirada da competência constitucional do Tribunal
(colegiado) de exercer jurisdição naquele determinado caso concreto. Pois,
por mais que caiba ao colegiado a decisão definitiva, a mesma poderá não ter
o efeito desejado pela parte em função dos efeitos deletérios do tempo.
Uma demonstração concreta pelos tribunais superiores da aplicação
do princípio constitucional da colegialidade das decisões foi o cancelamento
das súmulas 506 e 217 do STF e STJ, respectivamente. Conquanto a legislação
pertinente não permita concluir pela possibilidade de se recorrer da decisão
monocrática que denegue o pedido de suspensão de liminar exarada em sede de
mandado de segurança, o principio constitucional da colegialidade (juiz natural)
demanda uma interpretação contra legem nesse caso; a permitir o agravo interno
também dessas decisões, daí o cancelamento das supra aludidas súmulas.37
Citações
1

Agravo interno, para os fins deste estudo, será sinônimo do agravo regimental e dos agravos
de cinco dias previstos no CPC.
2

Do mandado de segurança, V.I, São Paulo, Saraiva, 1989.

3

Mandado de segurança e ação popular, 9ª ed. São Paulo, Ed. RT, 1983

4

Entendemos que a liminar em Mandado de Segurança não tem natureza jurídica fixa, depende
do caso concreto, podendo ser de natureza cautelar ou antecipatória. Nesse sentido, v. Scarpinella
Bueno. Liminar em mandado de segurança: um tema com variações. 2.ed. SP. RT. 1999.
5

Sidou, J.M. Othon. Habeas Corpus, mandado de segurança, ação popular – As garantias ativas
dos direitos coletivos. Rio de Janeiro, Forense, 1983.
6

Mandado de Segurança. Eduardo Sodré. Ações Constitucionais. Organizador, Fredie Didier
Jr. – Salvador: JusPodivm, 2006.
7

Sugestão de João Mangabeira à Comissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 1934;
que após emendas de Temístocles Cavalcanti, Carlos Maximiliano e outros deu origem ao art.
113, nº 33 da CF/34. Conferir o professor emérito da UFMG, Barbi, Celso Agícola. Do Mandado
de Segurança. Ed. Forense, 1998.

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

193

8

Itagiba, Nogueira Ivair. O Pensamento Político Universal e a Constituição Brasileira (1946).
Gráfica Tupy Ltda, 1947.
9

CPC/39. Ainda não havia sido editada a lei especial 1533/51. Em regra, no CPC/39, sentenças
definitivas (mérito) davam ensejo à apelação; já as meramente terminativas desafiavam o agravo
de petição cujo o prazo era de cinco dias; admitia juízo de retratação; não tinha efeito suspensivo
e tinha tramitação mais célere no âmbito dos tribunais.
10

Muitos, em função da expressão “suspender o cumprimento da decisão” contida no artigo
558 do CPC entendem que o agravo só caberia da decisão concessiva de liminar, sendo que nas
denegatórias, seria necessário novo MS. Não obstante, prevalece, majoritariamente, a interpretação teleológica do artigo, entendendo-se cabível para ambas hipóteses.
11

Apenas para demonstrar a confusão que se faz acerca do assunto, a 5ª Turma do STJ entendeu,
em 2003, pelo não cabimento de agravo de instrumento em MS impetrados perante o 1º grau
de jurisdição, REsp 421.289/MG, rel. Minº Jorge Scartezzini, DJ 8-3-2004. Não obstante, esse
não é o entendimento predominante no STJ, conforme informativo 0234.
12

Súmula 267 – Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição.
13

Cita-se alguns arestos nesse sentido, RESP 556238-SP; RESP 258131-SP; RESP 438915.

14

Muitos doutrinadores, com os quais concorda-se, ao fundamentar pela possibilidade de agravo
de decisões liminares em MS, utilizam do argumento fortíssimo de que por força dos §§ 5º e 6º
do art. 4º da Lei nº8437/92 aplicáveis ao MS, mercê do § 2º do art. 4º da lei 4348/64 há expressa admissibilidade dessa modalidade recursal contra decisões liminares. Não obstante, não se
analisará esse argumento nessa altura do artigo, já que são modificações introduzidas em 2001
pela Medida Provisória 2.180-35 e as decisões do STJ sobre o assunto foram forjadas antes da
referida reforma legislativa.
15

nesse sentido, transcrevo julgamentos proferidos antes da vigência da lei 9.139/95:
01-processual civil. mandado de segurança. agravo de instrumento. incabimento. o mandado
de segurança rege-se por lei especial, cujo procedimento e célere, não se compadecendo com o
agravo de instrumento manifestado contra as decisões interlocutórias. em princípio as questões
apreciadas, através de despachos intercalados, na ação de segurança não precluem, podendo ser
desafiadas, sem qualquer prejuízo as partes, oportunamente, pela via da apelação, sem gravame
a celeridade, que e apanagio do writ of mandamus. os recursos interponíveis no ambito da segurança são aqueles consignados na lei (lei nº 1.533, arts. 8 e 12). recurso improvido. decisão
por maioria de votos. REsp 60926/SP
02-processual civil. mandado de segurança contra decisão denegatoria de liminar em outra
segurança. impossibilidade. em principio, descabe mandado de segurança contra decisão denegatoria de liminar, em outra segurança. a admissão teria o inconveniente de gerar uma cadeia
sucessiva de mandados de segurança, ate que um juiz ou tribunal conceda a liminar pretendida.
os recursos cabiveis, no processo do mandado de segurança, são os previstos em lei (artigos 8.
e 12 da lei nº 1.533/51), sendo a sua feição de procedimento célere incompatível com o agravo
de instrumento. e que, as decisões interlocutórias (não impugnáveis pelos recursos adequados)
não operam preclusão, e, por isso mesmo, devem ser reexaminadas quando os autos subirem ao
tribunal competente por força de apelação da parte vencida. recurso a que se nega provimento.
decisão por maioria de votos REsp 68345/SP

194

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

16

Nesse exato sentido, ver RMS 6510 / MG.

17

Obiter dictum significa o fundamento da decisão, que não integra o dispositivo da decisão, nem
se sujeita ao efeito vinculante. A distinção entre "ratio decidendi" e "obter dictum", tendo em
vista a necessidade ou a imprescindibilidade dos argumentos para formação da decisão obtida.
(Cf. sobre o assunto, Winfried Schlüter, Das Obiter Dictum, Munique, 1973, p. 77 s). Embora
possa haver controvérsias sobre a distinção entre "ratio decidendi" e "obter dictum", é certo que
um critério menos impreciso indica que integra a "ratio decidendi" premissa que não possa ser
eliminada sem afetar o próprio conteúdo da decisão (Cf. Schlüter, op. cit., p 85). Transcrições
extraída do Informativo STF nº 294 – Dez/2002.
18

Nesse sentido, súmulas 169 do STJ e 597 do STF.

19

Cabe registrar opinião radicalmente contrária do mestre Theotonio Negrão, para quem, em
hipótese alguma, caberia aplicação subsidiária do CPC “de acordo com os artigos 19 e 20 da , o
Código de Processo Civil não é supletivo da LMS. Por isso: não cabe assistência em mandado de
segurança; não são admissíveis embargos infringentes (súmula 597); não se admite habilitação
de herdeiros; não cabe agravo de instrumento, salvo no caso expresso do art. 13, no do art. 8° e
no de denegação de apelação contra a sentença proferida no mandado de segurança; não cabe
agravo retido. (Código e Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 22ª ed. p. 1.076)
20

Essa súmula é eminentemente processual e não trata de reserva de competência do STF, não
cabendo, portanto, reclamação para garantir sua aplicação em outros tribunais. Nesse sentido
Rcl-AgR 5082/DF.
21

AgRg na Rcl 1975 / RJ de 10.04.2006

22

Na verdade essas alterações surgiram ainda no ano de 2000, por Medidas Provisórias que
vieram sendo reeditadas com números diferentes (não se sabe a razão oficial dessas mudanças
de numeração), até, após 35 reedições, seu congelamento, em 2001, sob o n° 2180-35. A EC
32/01, em seu art. 2°, transformou essas medidas provisórias em permanentes, estabilizadas até
ulterior deliberação legislativa.
Interessante que o prof. Scarpinella Bueno aduz que as novidades introduzidas na Lei 8437/92
não afetavam o mandado de segurança, daí a razão para a edição de uma MP especifica no ano
de 2000 cujo o único propósito fora estender ao MS as novidades da lei 8437. A MP 2180-35/01
apenas conservou esses dispositivos, na forma em que foram criados.
23

A nosso ver inconstitucional, como se demonstrará em tópico próprio sobre o princípio da
colegialidade.
24

A Corte Especial do STJ, por maioria, reafirmou, com base em precedentes, não se admitirem
embargos de divergência quando o acórdão paradigma é oriundo de recurso ordinário em mandado de segurança. O Minº Relator afirmou que o art. 66 do RISTJ apregoa: “Das decisões da
Turma, em recurso especial...”. Sendo assim, não se poderia alargar o campo de abrangência
e cabimento dos embargos de divergência por uma interpretação extensiva da norma regimental. Argumentou-se que esses recursos possuem peculiaridades distintas, o recurso especial
tem alguns limites não impostos ao recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes
citados: EREsp 50.458-SP, DJ 7/8/1995; EREsp 116.005-SP, DJ 20/3/2000; EREsp 423.618-RJ,

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

195

DJ 9/5/2005; AgRg no EREsp 318.921-DF, DJ 7/6/2004, e AgRg no EREsp 310.703-SP, DJ
14/3/2005. AgRg na Pet 4.269-GO, Rel. Minº José Delgado, julgado em 15/3/2006
25

O artigo 557, parágrafo primeiro, prevê que das decisões do relator, naquelas hipóteses do
caput, caberá agravo inominado para o órgão colegiado.
26

Ainda que se entendesse o agravo interno como espécie do gênero agravo, portando de
natureza recursal, essa diferenciação seria, no máximo, em decorrência das diferentes regras
recursais, matéria de natureza procedimental e não processual, cabendo regulação autônoma
pelos Regimentos Internos.
27

O agravo da decisão do relator previsto no CPC tem a mesma natureza ontológica do agravo
previsto em Regimento Interno ou lei especial.
28

O relator “presenta” e não representa o órgão colegiado, na linguagem de Pontes de Miranda,
pois o órgão colegiado manifesta as suas decisões através de seus integrantes. Barbosa Moreira,
sobre o tema, diz que o relator age como o “porta-voz” do colegiado (Comentários ao Código
de Processo Civil, 7a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, vol. 5, p. 637).
29

Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção de Turma ou de Relator que causar
gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no
prazo de cinco dias.
30

AgRg no AG nº 556508/TO

31

Decisões individualmente Proferidas por Integrantes dos Tribunais: Legitimidade e Controle
(Agravo Interno)”, in NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 10.352/2001; São Paulo : RT,
2002, p.181
32

Scarpinella Bueno, Cássio. A nova etapa da Reforma do Código de Processo Civil: comentários
sistemáticos ás leis nº 11.187, de 2005 e 11.232 de 2005. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 2006.v.1
33

Seria um principio constitucional apenas para o processo civil, já que o autor coloca em outro
patamar o processo do trabalho, o rito dos juizados, lei de execução fiscal, procedimentos que
prevêem decisões interlocutórias irrecorríveis.
34

O agravo interno previsto no § 3° do art. 4° da lei 8437/92 não é aplicável ao rito do mandado
de segurança. Isto decorre do fato de que o § 2° do art. 4° da lei 4348/64 não ter incluído o
referido § 3° no âmbito de incidência de seu procedimento. Conclui-se que este agravo não se
aplica ao mandado de segurança porque ausente qualquer remissão expressa
35

Scarpinella Bueno, Cássio. O Poder Público em juízo. 4. ed. rev. atual. e ampl. – SP: Saraiva, 2008

36

Deve-se registrar a opinião do especialista no assunto, o Professor Dr. Marcelo Abelha Rodrigues, no sentido de que o agravo regimental seria espécie do gênero agravo, sendo que processado
nos tribunais. In Mandado de Segurança – Liminar – recorribilidade. In RP 78/251 et seq.

196

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

37

O STF, portanto, precisa rever o enunciado de sua súmula de nº° 622, por uma necessidade
lógico-argumentativa, tendo em vista, o já reconhecido pelo Supremo, princípio constitucional
da colegialidade e a revogação da súmula de n° 506.
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DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA BRASILEIRO”
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 A Personalidade Jurídica das sociedades mercantis. 2.1 Definições e
conceitos. 3 A Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3.1 Escorço histórico. 3.2 Conceitos
fundamentais. 4 Da aplicação do instituto da desconsideração nas ações oriundas da relação de
emprego no Direito Processual Trabalhista Brasileiro. 4.1 Princípios informadores. 4.2 A previsão
do instituto no ramo do direito do trabalho. 4.3 Hipóteses de cabimento. 4.4 Responsabilização
patrimonial na execução trabalhista. 5 Aspectos processuais para a realização da desconsideração
e as garantias Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.
6 Conclusões

1 INTRODUÇÃO
A pessoa jurídica surgiu em meio à crescente complexidade das explorações das atividades econômicas em face da incessante necessidade de
investimentos, especializações, capacitações, acompanhamento da evolução
tecnológica no ramo empresarial, tendo assim por finalidade a transposição
dos desafios mencionados através da aglutinação de esforços humanos.
Neste diapasão, em vista de sua contribuição econômica, podemos
considerá-la como uma das mais importantes construções jurídicas, sendo
dotada de prerrogativas como a autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade em sua maioria, conferidas pelo ordenamento jurídico.
Entretanto, insta frisar que sua autonomia não pode ser considerada
como absoluta, em face da prática do uso da pessoa jurídica pelos dirigentes
sociais de maneira que haja o desvio de sua finalidade, tanto na hipótese de
abuso do direito quanto na de fraude, sendo nestes casos, cabível a aplicação
do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente no
âmbito do direito obreiro, o que representará o superamento da personalidade
empresarial, em determinado momento, para que o sócio, acionista, controlador,
administrador ou representante legal, tenha seu patrimônio pessoal atingido, a
fim de ressarcir o empregado de eventual débito trabalhista pendente.
Ocorre que a aplicação do instituto ora focalizado tem gerado diversos
questionamentos, dos quais enfrentaremos aqueles que consideramos os mais
importantes e intrigantes, a saber: existe lacuna no sistema justrabalhista a
respeito da desconsideração da personalidade jurídica? Em caso positivo, é
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compatível a aplicação subsidiária das normas do direito civil e consumerista
nos domínios do processo do trabalho? Será que somente os sócios poderão
ser responsabilizados, deixando a salvo os ex-sócios e administradores? Qual
o momento processual próprio para a realização do rompimento da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica? Seria possível fazê-lo na execução, com a penhora de bens de terceiros, de forma subsidiária aos bens da sociedade, deixando
a investigação da ocorrência de abuso do direito para eventuais embargos de
terceiros ou de devedores?
O universo desta pesquisa cinge-se à busca da compreensão da disregard doctrine e à sua aplicação nas ações oriundas da relação de emprego no
sentido de se proteger o trabalhador, parte hipossuficiente da relação. Todavia,
a utilização indiscriminada do instituto sem a observância dos ditames legais
pode implicar banalização desse importante instrumento de acesso efetivo a
justiça.
2 A PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES MERCANTIS
2.1 Definições e Conceitos
A exploração de atividades econômicas de pequeno porte pode ser
exercida por uma única pessoa sem que se enfrente grandes dificuldades, porém na medida em que ganhe complexidade, exigindo maiores investimentos,
especializações e capacitações, além da evolução tecnológica, velocidade de
disseminação das informações, necessidade de diversificação de conhecimentos,
a incapacidade dos indivíduos de superar os desafios por si só motivaram-no
a buscar a aglutinação de esforços pela união com outros homens.
Dessa coligação, surge a estrutura básica da pessoa jurídica, conforme
leciona Washington de Barros Monteiro:
Acrescentando sua atividade à de seus semelhantes,
juntando seu poder ao de outros indivíduos, o homem
multiplica quase ao infinito suas possibilidades,
propiciando a execução de obras extraordinárias e
duráveis em benefício da comunidade. As forças assim
aglutinadas não se somam, mas se multiplicam. Por isso,
objetivos inatingíveis para um só homem são facilmente
alcançados pela reunião dos esforços combinados de
várias pessoas.1

Portanto, este novo ente social, que o ordenamento jurídico denomina
de “pessoa jurídica”, é fruto da complexidade das relações sociais, uma vez que
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ao longo do tempo a sociedade sofreu e continua sofrendo profundas transformações que alteram as relações entre os indivíduos, levando-os ao agrupamento
com o intuito de se fortificarem no atingimento da meta em comum.
Entretanto, para a criação de tal entidade, torna-se necessária não
apenas a união de esforços entre pessoas com os mesmos objetivos, bem
como a vontade de cada participante de criar uma unidade orgânica dotada
de patrimônio próprio, autonomia de atuação no mundo jurídico, sem que
seja confundido com as pessoas naturais e outros entes, observando-se a
publicidade de sua formação.
Dessa forma, podemos de forma prévia conceituar a pessoa jurídica
como sendo uma entidade composta por um grupo de indivíduos organizados de forma sistemática, visando aos mesmos fins, possuindo, entretanto,
natureza distinta de cada um de seus membros, com autonomia patrimonial,
capacidade de contrair obrigações e de exercitar direitos patrimoniais inerentes
à sua natureza.
No que se refere à denominação do instituto, nosso Código Civil, à
semelhança do sistema germânico, utiliza o termo “pessoa jurídica”. “Pessoas
morais” é como denomina o Direito Francês. Já o Direito Português utiliza o
termo “pessoa coletiva”, deixando assim de lado aquelas pessoas jurídicas constituídas fundamentalmente de patrimônios, que são as fundações, destacando
as pessoas jurídicas constituídas de indivíduos.2
3 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
3.1 Escorço Histórico
Como já mencionado, a pessoa jurídica, considerada uma das criações
mais importantes, constitui-se teoricamente da união de indivíduos com fins
unicamente lícitos, dotada de personalidade. Tal personalização, que tem como
característica a independência do patrimônio, em relação aos seus integrantes,
nas relações jurídicas e na responsabilidade civil da entidade.
De tal arte, àqueles que compõem a entidade em nada podem ser
responsabilizados pelos atos da pessoa jurídica, e vice-versa, salvo expressa
disposição legal ou contratual, uma vez que a pessoa jurídica traz como dogma
a absoluta separação patrimonial, sendo o patrimônio dos sócios intocável.
Ocorre que essa independência passou a ser vista pelos integrantes das
entidades como uma “brecha” à prática abusiva ou ilícita do uso da sociedade,
no intuito de obter proveito próprio em detrimento dos direitos de terceiros.
Devido à freqüente banalização do mal-uso da pessoa jurídica para
fraudar terceiros, passou a ser essencial a criação de alguma proposição jurídica
que colocasse “freios” a essa prática.
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Caracterizada pela não fundamentação em um direito escrito, mas sim
na eqüidade, o direito anglo-saxão, pelo seu sistema da common law, representou um terreno fértil para florescer a teoria da desconsideração, dado que
o seu surgimento se deu como uma construção dos tribunais, não havendo lei
expressa a respeito da teoria.
Nesse contexto, foi concebida a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, em que teve como fontes precursoras decisões de dois casos
julgados por tribunais ingleses e norte-americanos.3
3.2 Conceitos Fundamentais
O incipiente instituto da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica recebeu diversas denominações, sendo chamada de Disregard of
Legal Entity, Disregard Doctrine, Lifting the Corporate Veil que significam
respectivamente desconsideração da personalidade jurídica, doutrina da desconsideração e levantamento do véu corporativo, bem como desestimação
da personalidade jurídica, doutrina na penetração, descerramento do véu
corporativo. Sendo na Alemanha chamada de a “durchrigft der juristischen
Person”, na Argentina de “teoria de la penetración ou desestimación de la
personalidad”, na Itália “superamento della personalità giuridica” e na
Espanha “teoría de la penetración”.
No Brasil, atribui-se a introdução do tema ao eminente professor Rubens
Requião, em conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Paraná em 1969, intitulada de “Abuso de direito e fraude através
da personalidade jurídica”, que mereceu a atenção da Comissão Revisora do
Código Civil, composta pelo Professor Miguel Reale, uma vez que inspirado na
teoria destacada, modificou o art. 49 do Anteprojeto que pretendia, nas palavras
de Rubens Requião:
o dispositivo aludido pretende a radical medida de
dissolução da pessoa jurídica, quando for ela desviada
dos fins que determinaram a sua constituição, enquanto
a doutrina exposta objetiva somente que o juiz
desconsidere episodicamente a personalidade jurídica,
para coartar a fraude ou abuso do sócio que dela se
valeu como escudo, sem importar essa medida como
dissolução da entidade. (grifos nossos)4

Tal teoria desenvolveu-se, portanto não no sentido de desprestigiar a
pessoa jurídica, de esvaziar o seu conceito, bem como sua autonomia patrimonial, mas sim no intuito de preservá-la, uma vez que a mesma impede que
haja o desvio do rumo para o qual a entidade foi criada e o abuso de direito
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praticado por seus integrantes, ensejando maiores garantias aos credores, pela
possibilidade de se deixar desprotegidos os bens de sócios que tinham como a
sociedade limitada da pessoa jurídica um “escudo” para a realização do próprio
enriquecimento ilícito.
Portanto, a decisão da desconsideração emitida pelo magistrado importa
no afastamento da personalidade de forma temporária e específica mantendo-se
apenas no caso concreto, até a satisfação dos créditos pelo patrimônio pessoal
dos responsáveis pelos ilícitos praticados. Uma vez ressarcidos os credores, a
empresa, por força do princípio da continuidade5, apresentando ainda condições
financeiras, jurídicas e estruturais para tanto retomará seu funcionamento.6
4 DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO NAS
AÇÕES ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO NO DIREITO
PROCESSUAL TRABALHISTA BRASILEIRO
Para respondermos às questões levantadas inicialmente, mister se torna
a realização prévia da abordagem de alguns preceitos do ramo do direito laboral
para a compreensão da possibilidade de aplicação do objeto de nosso estudo
nesse ramo específico da forma como vem sendo praticada, dentre eles, partimos para análise dos princípios, uma vez que para a compreensão de qualquer
ramo jurídico torna-se essencial o entendimento dos princípios que os norteiam,
não sendo diferente no direito do trabalho, uma vez que nas palavras do ilustre
professor e doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite “a coerência interna de
um sistema jurídico decorre dos princípios sobre os quais se organiza”.7
4.1 Princípios Informadores
Se antigamente doutrina e jurisprudência não davam a devida importância para os princípios, negando-lhes qualquer espécie de densidade jurídica, hoje
há o reconhecimento pelos mais respeitados autores do seu significativo papel
no entendimento de cada sistema jurídico. Nesse sentido, afirma Nelson Nery
Júnior: “se considera ciência aquele ramo de estudos que é informado por princípios. Estes, portanto, é que dão natureza de ciência a determinada matéria”. 8
Nesta feita, partindo o direito do trabalho, ao contrário do comercial,
da desigualdade das partes na celebração do contrato para a busca da igualdade
jurídica entre patrões e empregados por meio do asseguramento da dignidade
destes e de suas justas remunerações, a enumeração dos princípios que norteiam
o direito obreiro se depara com um grande leque de variações.
Quanto à classificação, Américo Plaz Rodriguez9 destaca o princípio
da proteção, que pode se concretizar pelo in dubio pro operario, regra da apliRevista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007
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cação da norma mais favorável e regra da condição mais benéfica; bem como
o princípio da irrenunciabilidade dos direitos; da continuidade da relação de
emprego; da primazia da realidade; da razoabilidade; da boa-fé e da não discriminação.
Dentre tantos princípios regedores do direito do trabalho, é inquestionável que o da proteção trata-se daquele que dá suporte a toda normatização
em torno do direito laboral, sendo fundamentado pela existência da subordinação jurídica do empregado ao empregador, pela ignorância do empregado das
condições de trabalho e dos seus direitos, por sua dependência e desigualdade
econômica, pela falta de garantias do crédito trabalhista e pela ausência de um
sistema de proteção contra a despedida injustificada, bem como pelo desequilíbrio para a produção de provas no âmbito processual.
Atualmente, tal afirmação pode ser verificada da interpretação de diversos artigos da nossa Constituição Federal, como o artigo 1º, inciso IV, que
coloca como fundamento do Estado os valores sociais do trabalho, bem como o
artigo 3º, inciso III, ao consagrar como objetivos fundamentais do país o erradicamento da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais
e regionais, e o estabelecido no artigo 6º que trata que: “são direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição”. (grifos nossos)
Destaca-se ainda, a inserção no corpo normativo de nossa Carta
Magna de diversos incisos no artigo 7º, que dizem respeito aos direitos dos
trabalhadores, dispondo de forma clara, o intuito de protegê-los, na medida em
que tais direitos, além de outros, visam à melhoria de suas condições sócioeconômicas.
Além disso, o impulso processual ex officio; a gratuidade do processo
aproveitada apenas pelos trabalhadores, que podem ser isentados de custas e
despesas; a assistência judiciária gratuita fornecida somente ao empregado;
a determinação de que a ausência dos litigantes a audiências trabalhistas
implica no arquivamento dos autos para o autor (normalmente o trabalhador)
e a revelia e confissão ficta para o réu (geralmente o empregador) e a obrigatoriedade do depósito recursal exigido apenas do empregador, são exemplos
da exteriorização na CLT do princípio da proteção ao empregado no âmbito
também do processo laboral.
Dentre todos os artigos estabelecidos na Consolidação das Leis do
Trabalho, vale destacar o caput do artigo 2º, por trazer a seguinte determinação legal: “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço (grifos nossos)”.
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Da interpretação desse artigo depreende-se que os riscos da atividade
econômica empresarial cabem exclusivamente aos empregadores, ficando
imunes os trabalhadores de tais situações.
Amador Paes de Almeida assevera ainda que estamos diante de um dispositivo de ordem pública e imperativa, em que o empregador possui perante o
empregado, a responsabilidade objetiva de pagamento dos salários devidos.10
No mesmo sentido a jurisprudência trabalhista brasileira:
Execução. Sócio. Responsabilidade. É princípio fundante
do direito do trabalho a não imputação dos riscos da
atividade econômica ao empregado, correlata a sua não
participação nos resultados do empreendimento. (TRT/SP,
8ª Turma, Ac. 02970368450, j. 28.7.1997, DJ, 7.8.1997) 11
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA DESCABIMENTO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. SÓCIO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Ao ingressar na sociedade, o agravante
assumiu os riscos do empreendimento econômico,
o que inclui o seu passivo trabalhista. (...) A doutrina
e jurisprudência trabalhista, com suporte no princípio
da proteção, cuja aplicação encontra amparo no art. 8º
da CLT, têm adotado a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, nas hipóteses em que a sociedade
não tem bens suficientes para garantir a execução, visando
a garantir os interesses contratuais do empregado. (TST –
AIRR - 800/2004-015-04-40, DJ – 07.12.2006)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS
DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO,
TERCEIRO EMBARGANTE. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
5º, INCISOS LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O sócio que
assume o risco do empreendimento, que participa dos
lucros, que enriquece seu patrimônio particular, não pode
ser colocado à margem de qualquer responsabilidade
quando a pessoa jurídica se mostre inidônea a responder
por suas obrigações. Mormente em se tratando de
obrigações trabalhistas de cunho alimentar. (TST - AIRR
- 81302/2003-900-02-00, DJ – 13.10.2006).
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Diante dessas decisões, podemos observar que a compreensão de nossa
jurisprudência se dá na direção de que independentemente da forma como foi
constituída a empresa, havendo um crédito trabalhista a ser sanado, deverá haver
por justificativas aqui já expostas, o seu adimplemento pelos patrimônios daqueles que de forma direita ou indireta se beneficiaram do trabalho prestado.
Vale destacar, por fim, que não só pelo princípio da proteção nossos
magistrados estão autorizados a adotar a teoria da desconsideração da pessoa
jurídica, mas também pelos princípios da dignidade do ser humano, do enriquecimento sem causa e do princípio da finalidade social.
4.2 A Previsão do Instituto no Direito do Trabalho
Retornando às questões levantadas inicialmente, o entendimento de que
a desconsideração está presente na legislação obreira não é um tema pacífico
perante os doutrinadores.
Suzy Cavalcante Koury12 em artigo publicado na revista LTR em janeiro
de 2004 integra o grupo daqueles que entendem que o § 2º do artigo 2º da CLT
representa uma hipótese de consagração da disregard doctrine, podendo ser considerado como o mais antigo do nosso ordenamento jurídico, justificando que:
Na verdade, o artigo em referência não se limita, como
querem alguns, a estabelecer responsabilidade solidária
passiva entre as empresas formalmente grupadas, sendo
possível sua aplicação extensiva em todos os casos em
que, embora aparentemente isoladas todas as empresas,
atuem visando alcançar interesse comum, o que só pode
ser efetivado pela aplicação da disregard doctrine.13

Neste sentido, ainda, João Casillo, bem como, Ribeiro de Vilhena ao
afirmar que “(...) solidariedade, no caso, importa em um efeito na própria natureza das pessoas jurídicas das empresas, que passam, em sua dualidade ou
multiplicidade, a ser consideradas como se fossem uma só”. 14
Entretanto, Melissa Folmann e Márcia Faleiro citam Jonas Keiti
Kondo e Alexandre Couto e Silva como defensores da tese de que a legislação
trabalhista em apreço não se ajusta aos pressupostos da desconsideração ao
declarar que “Contudo, há quem afirme como Silva e Kondo que não se trata
de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade entre
empresas do mesmo grupo”.15
Filiamo-nos, assim como Deonísio Koch 16, à corrente que não reconhece na legislação trabalhista os fundamentos do instituto da disregard doctrine
por entendermos que o § 2º do artigo 2º da CLT diz respeito simplesmente
ao estabelecimento de uma responsabilidade solidária entre as empresas que
pertencem a um mesmo grupo.
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Porém, apesar de não estar contida de forma expressa no direito laboral,
poderá ser utilizada devido à autorização prevista pela CLT, em seu § único do
art. 8º, no que diz respeito à aplicação subsidiária do direito comum no direito
do trabalho.
Como já exposto, a finalidade do Direito do Trabalho e Processual
Trabalhista é de garantir o direito do trabalhador, considerando a hipossuficiência do mesmo, a natureza alimentar do crédito trabalhista e a idéia de que
ele não pode participar do risco do empreendimento, ao passo que também não
participa na mesma proporção de seu sucesso.
Entretanto, entendemos que todos esses preceitos do trabalhador estarão
garantidos com a realização, nesse caso, da responsabilização solidária, ao passo
que, com a previsão da responsabilidade verificada na CLT, ao tratar de grupo
econômico, nas hipóteses em que uma empresa à qual o trabalhador prestava
serviços venha a apresentar insuficiência de fundos para a quitação da verba
trabalhista, ocorrerá o acionamento de outra empresa do mesmo grupo para o
pagamento do débito existente, sem que haja o rompimento da autonomia das
diversas pessoas jurídicas.
Porém, caso venham todas as sociedades de um grupo econômico
tornarem-se insolventes, àquela em que o trabalhador tenha prestado serviços,
neste caso, poderá ter sua personalidade jurídica superada, com a responsabilização patrimonial de seus sócios.
4.3 Hipóteses de Cabimento
A superação da pessoa jurídica comporta limites, tendo cabimento no
direito comercial, apenas em casos em que ocorram fraude ou o abuso do direito, uma vez que se possível em qualquer situação, comprometido restariam
os princípios da autonomia patrimonial e da limitação da responsabilidade,
preservando assim a pessoa jurídica.
Entretanto, a visão acima não pode ser aplicada em sua íntegra em outros
ramos do direito, uma vez que cada um comporta preceitos, peculiaridades,
princípios e interesses diversos, tanto é assim no ramo do direito do trabalho, em
que há a desigualdade entre as partes, devido a hipossuficiência do trabalhador
em relação à pessoa jurídica, conforme já exposto nos itens anteriores.
Muitos são os pressupostos estabelecidos por nossos doutrinadores para
a ocorrência da transposição da pessoa jurídica e conseqüentemente a perda
de sua autonomia patrimonial, dentre eles está a fraude, o abuso do direito, o
excesso de poder e a má administração.
Fábio Ulhoa Coelho faz a divisão da teoria, no que diz respeito aos
requisitos necessários para a aplicação do instituto, em duas subteorias: a Teoria Maior e a Teoria Menor, sendo que a primeira “é a teoria mais elaborada,
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de maior consistência e abstração, que condiciona o afastamento episódico da
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à caracterização da manipulação
fraudulenta ou abusiva do instituto”.17
De acordo com essa teoria para a realização da desconsideração da
personalidade jurídica deverá haver requisitos específicos que a justifique,
não sendo, pois, a simples falta de fundos da sociedade a justificativa do envolvimento do patrimônio dos sócios a fim de fazer frente aos compromissos
assumidos pela pessoa jurídica.18
A outra subteoria, chamada de Teoria Menor, diz respeito ao rompimento da autonomia patrimonial da empresa mediante toda e qualquer hipótese de
execução do patrimônio do sócio por obrigação social, ou seja, a insatisfação
de crédito perante a sociedade daria ensejo à figura da desconsideração.
Entretanto, entendemos que todos os argumentos expostos acima possuem profunda relevância no direito comercial e civil, não ocorrendo o mesmo
no âmbito do direito trabalhista, devido às peculiaridades caracterizadoras desse
ramo especializado, já aqui demonstradas. Segundo leciona Hermelino:
(...) não será de se exigir do credor trabalhista prova de
que houve abuso da estrutura formal da pessoa jurídica
autorizante de sua desconsideração. Impor ao empregado
esse ônus seria transformar o processo judiciário não em
um instrumento a serviço do direito material trabalhista
e do caráter alimentar do crédito resultante, mas sim em
um obstáculo ao exercício desse direito.19

Neste sentido, nos filiamos a Teoria Menor, por compreendermos que
a ocorrência da insuficiência dos bens da pessoa jurídica e a existência de débitos trabalhistas pendentes de pagamento representam motivos mais do que
suficientes para a responsabilidade subsidiária dos sócios. Isto porque nem
mesmo a separação da personalidade da sociedade e de seus sócios pode servir
de escudo ao inadimplemento.
E é nesta linha de pensamento que aponta nossa jurisprudência, conforme pode ser auferido dos julgados abaixo:20
APLICABILIDADE DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISOS II, XXII,
XXXV, XXXVI, LIV E LV. IMPROCEDENTE. No
presente caso, vale ressaltar, que por serem prioritários,
os créditos trabalhistas não podem ficar a descobertos,
por isso, vem-se abrindo uma exceção ao princípio da
responsabilidade limitada do sócio, ao se aplicar a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica para
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que o empregado possa, verificada a insuficiência do
patrimônio societário, sujeitar à execução os bens dos
sócios individualmente considerados, porém solidária e
ilimitadamente, até o pagamento integral dos créditos
dos empregados. (TST - AIRR-3603/1997-035-12-40.8/
ACÓRDÃO 2ª Turma, DJ – 22.09.2006)
AGRAVODEINSTRUMENTO.RECURSODERE-VISTA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. FRAUDE À
EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. De resto, também
não se trata da hipótese de impossibilidade de penhora do
sócio, ou de que este não seja parte no processo principal.
No caso dos autos, incide a Teoria da Desconsideração
da Personalidade Jurídica, uma vez que demonstrada
a inexistência de outros bens livres, desembaraçados
e suficientes para garantir a execução. (TST - AIRR 1305/2002-019-04-40, DJ – 15.09.2006).

4.4 Responsabilização Patrimonial na Execução Trabalhista
É salutar que na propositura de uma reclamação trabalhista o fim
almejado pelo reclamante vai além de uma sentença favorável, o seu intuito
diz respeito ao real recebimento de seu crédito, ou seja, a efetiva prestação da
tutela jurisdicional, prevista no art. 5º, XXXV, da nossa Carta Magna.
Ocorre que, muitas vezes, diversos artifícios são utilizados para dificultar o adimplemento e, assim, a efetivação da execução. Tal prática se torna
ainda mais grave a luz do direito trabalhista, ao passo que “se está no campo de
proteção do trabalhador hipossuficiente e cujos créditos, por serem alimentares,
tem especial proteção constitucional”21, como se depreende do art. 100 de nossa
Constituição Federal de 1988.
No intuito de proteger os trabalhadores de uma obrigação inadimplida,
percebe-se, pelo exposto, que além do devedor principal, terceiros poderão ser
atingidos para a quitação dos débitos existentes. A justificativa para isso está
na diferenciação existente entre dívida e responsabilidade, sendo a primeira
uma relação pessoal, com a vinculação de devedor e credor, enquanto a última
a vinculação do crédito exeqüendo, com o patrimônio do executado.
Resta-nos esclarecer agora quem serão essas pessoas. Será que somente
os sócios poderão ser responsabilizados diante de uma decisão de desconsideração? E como ficam os ex-sócios e administradores? Os sócios poderão ser
tachados como responsáveis diante de uma situação em que há a ausência da
intenção de fraude? Sendo a resposta positiva, podemos concluir então, que
este está jungido por inteiro ao cumprimento das obrigações sociais?
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Na definição de quem poderá ser abarcado pela responsabilização
patrimonial dos débitos trabalhistas, que são aqueles que nos importam, devemos levar em consideração o fato de que a execução se processa em favor
do credor,22 porém de uma forma que não coloque em risco a segurança dos
negócios jurídicos.
Analisando esses dois aspectos e ainda os dispositivos legais que
vislumbram a responsabilidade de terceiros, de forma a interpretá-los à luz
da esfera trabalhista, podemos afirmar que poderão sofrer constrição de seus
patrimônios:
a) os sócios administradores: a responsabilidade será subsidiária em
relação à quitação dos débitos da pessoa jurídica, ou seja, primeiro
deverá ser exaurido o patrimônio empresarial, para somente depois,
diante de um esgotamento dos bens da sociedade, haver a execução
dos patrimônios particulares dos sócios para adimplemento dos saldos
remanescentes;
b) os sócios não administradores: uma vez firmado um contrato social
constitutivo da pessoa jurídica por um grupo de pessoas, constituídos
estão também os direitos e as obrigações perante os mesmos. Nesta
esteira, em prol da segurança jurídica, não poderá um dos integrantes
da sociedade, no intuito de se eximir de ter seus bens executados,
invocar a falta de administração, seja nas sociedades de pequeno e
médio porte ou nas de grande porte, como justificativa para tanto;
c) os ex-sócios: devemos analisar os aspectos objetivos, primeiramente
verificando as épocas que dizem respeito os créditos trabalhistas não
satisfeitos, ou seja, se quem deixou de quitar esses débitos ainda os
ex-sócios. Em caso afirmativo, é certo que esses deverão figurar no
pólo passivo, “já que beneficiários das lesões a créditos e direitos
trabalhistas, quando proprietários da empresa”.23 Neste passo, com o
regular desligamento da sociedade, não poderá ser o sócio responsabilizado posteriormente por um débito para o qual não concorreu;
d) os administradores não-sócios: em regra, não serão responsabilizados com seus patrimônios perante uma decisão de desconsideração
da pessoa jurídica em sociedade limitada, uma vez que, prevalece o
entendimento de que ao delegar poderes de administração a um administrador, o preponente se mantém responsável pelos atos de seu
preposto, como estabelece o artigo 13 do Decreto nº 3.708 de 1919.
Havendo, entretanto, como estabelecido no artigo 50 do Código Civil, abuso da personalidade jurídica através de desvio de finalidade
ou confusão de patrimônio por parte do administrador, bem como
excesso de mandato e prática de atos com violação de contrato ou
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da lei praticada pelo mesmo, os efeitos de determinadas relações de
obrigações poderão ser estendidos também aos bens dos administradores, conforme previsto no artigo 10, segunda parte, do Decreto nº
3.708 de 1919.24
e) cônjuge: seus bens também poderão sofrer constrição, devendo haver
uma averiguação da origem de seu patrimônio. Sendo este constituído
pelos lucros do cônjuge sócio da empresa empregadora, certamente
que nesse caso poderá ser alcançado. Nesta feita, o limite objetivo
do rompimento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é determinado pelos bens que garantiram o contrato de trabalho do credor,
assim como pelos que foram produzidos ao longo do mesmo, sendo
o limite subjetivo representado pela propriedade desses bens.
5 Aspectos processuais para a realização da desconsideração e as garantias Constitucionais do Devido
Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa
No item anterior, realizamos um estudo geral dos fundamentos que
autorizam a aplicação da disregard doctrine, a qual, apesar de não estar contida
de forma expressa no direito laboral, poderá ser utilizada devido à autorização
contida na CLT, no que diz respeito à aplicação subsidiária do direito comum
(art. 8º, § único). Analisamos também a forma com que é realizada no direito
processual trabalhista, com a consideração de apenas dois requisitos para a sua
determinação, tendo em vista o fato de estarmos à luz de um ramo do direito
em que os aspectos da hipossuficiência do trabalhador e a natureza alimentar
de seu crédito devem ser enfatizados.
Um dos pontos controvertidos na aplicação da desconsideração é a
determinação do momento processual em que o juiz poderá romper com a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de atingir os bens dos sócios
ou administradores. A questão que nos assombra é: seria possível fazê-lo na
execução, com a penhora de bens de terceiros, de forma subsidiária aos bens
da sociedade, deixando a investigação da ocorrência de abuso do direito à personalização para eventuais embargos de terceiros ou de devedores? Sendo a
resposta positiva, não se estaria ferindo as garantias constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa?
A invocação do rompimento da autonomia patrimonial na fase cognitiva,
na hipótese de já ter o reclamante ciência da situação da gradativa e crescente
desativação operacional da empresa e/ou situação de má liquidez, com o intuito de trazer ao pólo passivo da demanda terceiros detentores de capacidade
patrimonial suficiente de satisfação de possíveis condenações, não importa
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grandes discussões, uma vez que nessa fase do processo assegurados estão a
ampla defesa e o contraditório, bem como a cognição exauriente dos fatos.
A discussão ocorre quando há a desconsideração no processo ou fase
de execução diante das restritas hipóteses de defesas que possuem o executado e terceiros, que podem lançar mão apenas dos embargos à execução e dos
embargos de terceiros, respectivamente.
Podemos destacar que é nessa fase que ocorre a maior incidência do
instituto da disregard doctrine uma vez que, em sua maioria, somente se dá
a constatação da inexistência dos bens do devedor principal, devido a fatores
diversos como a alienação do patrimônio ou a alteração da pessoa jurídica,
entre outros atos que tenham por objetivo burlar o efetivo adimplemento de
seus credores, na fase executiva.
Essa ocorrência pode ser observada nos julgados abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA DESCABIMENTO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. SÓCIO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PENHORA
DE BEM DE EX-SÓCIO. A controvérsia tem lugar em
execução. A doutrina e jurisprudência trabalhista, com
suporte no princípio da proteção, cuja aplicação encontra
amparo no art. 8º da CLT, têm adotado a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses
em que a sociedade não tem bens suficientes para garantir
a execução, visando a garantir os interesses contratuais do
empregado. No caso, a responsabilidade do ex-sócio não
é solidária, mas subsidiária, dependendo a execução de
seus bens da frustração do procedimento executório contra
os bens da sociedade e dos atuais sócios, o que restou
caracterizado, situação apta a justificar a citação do ex-sócio
apenas na fase de execução. (TST - AIRR - 1782/2004-34102-40, DJ – 07.12.2006)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA
O ESTADO-MEMBRO POSSUIDOR DO CAPITAL
SOCIAL DE EMPRESA PÚBLICA. No presente caso,
não pode haver óbice legal para que se aplique a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica ao ente público,
uma vez que consoante se extrai dos autos, o Estado do
Maranhão é o único acionista da empresa devedora, que
não possui patrimônio suficiente para garantir a execução.
(TST - AIRR - 1135/1994-004-16-40, DJ – 17.11.2006)
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A problemática da aplicação da desconsideração no processo ou fase
de execução gira em torno do que preceitua nossa Carta Magna em seu artigo
5º, incisos LIV e LV, ao estabelecer que “ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal”, bem como “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Temos então duas situações inexoráveis para que alguém sofra qualquer
constrição judicial: a existência de um processo que obedeça ao regramento
da lei e a garantia de que a pessoa tenha ciência da existência desse processo
e de todos os atos nele praticados, sendo possível intervir, agir e reagir, o mais
amplamente possível para rechaçar os fatos que lhes sejam desfavoráveis.
Imaginemos a situação em que determinada pessoa participou da
Sociedade AAA (nome fictício), em que sua constituição se deu sob a forma
de sociedade limitada, no período de 1995 a 2000, retirando-se da mesma no
início de 2001.
Sendo assim, quatro anos depois de sua retirada, o ex-sócio, no ano de
2005, tem determinado bem penhorado em vista de uma execução promovida
em face daquela empresa da qual um dia foi sócio. Trata-se de uma reclamação
ajuizada em 2003 em que o reclamante indicou débitos pendentes de pagamento
do ano de 2002, para o qual em nada concorreu o ex-sócio para a sua formação.
Dessa forma, afastada estará a priori a possibilidade de ter seus bens
penhorados, uma vez que não usufruiu da mão de obra do trabalhador. É o que
se infere do julgado abaixo:
Embargos de terceiro. Penhora de bens do sócio-retirante. Na
falta de bens desembaraçados da empresa executada, e sendo
os ex-sócios beneficiários dos serviços prestados pela autora,
que laborava na empresa antes da saída do sócio, correta a
aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica para
alcançar os bens de propriedade dos sócios-retirantes (art. 50
do Código Civil c/c 1.003, parágrafo único, do mesmo Diploma
Legal). Ac. 3ª T. 04296/05, 29.03.05. Proc. AG-PET 03014-2004022-12-00-9. Unânime. Rel.: Juiz José Ernesto Manzi. Publ. DJ/
SC 26.04.05 - p. 22725

Todavia, a hipótese citada no exemplo anterior, vem ocorrendo com
freqüência nas decisões judiciais proferidas.
Notamos pelos inúmeros julgados que a aplicação da desconsideração
vem sofrendo banalização na Justiça do Trabalho. Acreditamos, conforme já
mencionado, que o instituto não pode ser utilizado de forma indiscriminada,
tendo cabimento nas hipóteses em que haja a comprovação da inadimplência
do crédito trabalhista e da falta de patrimônio empresarial que o garanta.
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Entretanto, sua aplicação não pode ser procedida pelo simples direcionamento da execução contra terceiros, pois, se assim ocorrer, se estaria deixando
de realizar a própria consideração da pessoa jurídica e sua autonomia patrimonial, o que não coaduna com o estabelecido em nosso ordenamento jurídico,
uma vez que, em regra, sócios e empresas possuem personalidades diversas.
Deve-se observar também qual o instituto cabível em cada caso, a fim
de se evitar a aplicação da desconsideração, sendo aplicável na realidade a
figura da responsabilização dos sócios ou de terceiros.
Portanto, diante da problemática processual, entendemos que deverá
ser afastada a possibilidade do magistrado, por simples despacho no processo
de execução, determinar a penhora de bens de quem quer que seja, uma vez que
se assim procedido, diversas irregulares serão cometidas, como a execução de
bens de terceiros com ausência de título executivo, a violação dos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que terceiros terão a oportunidade de manifestação, por meio de embargos de terceiros ou do devedor, apenas depois de terem seus bens e seus
investimentos (através da penhora online)26 penhorados.
Neste sentido ainda, entendemos que optar pela extinção do processo
sem resolução de mérito pelo fato do credor não possuir ainda o título executivo contra terceiro não nos parece a resolução mais coerente, tendo em vista
a natureza alimentícia do crédito trabalhista.
Por fim, coadunamos com a idéia de que para que haja a preservação
da ampla defesa, dos princípios do contraditório e do devido processo legal
na ação de embargos de terceiros, bem como para que não reste por todo
comprometido o princípio da celeridade processual, entendemos que diante
de um pedido de desconsideração de pessoa jurídica na fase executiva de uma
reclamação trabalhista, mister se torna a instauração de um processo incidental,
com a suspensão do principal, para o julgamento do pedido em referência.
6 CONCLUSÕES
É inegável a importância da sociedade empresarial na evolução sócioeconômica, viabilizada formalmente pela pessoa jurídica, em vista de representar a via de aglutinação de recursos e esforços com a finalidade de transpor os
obstáculos surgidos com o desenvolvimento de grandes empreendimentos.
Ao mesmo tempo em que as pessoas jurídicas, dotadas de limitação de
responsabilização ao montante do capital social, devido à sua autonomia patrimonial, representavam um pólo atrativo de investimentos, também passaram a
ser utilizadas para outros fins que não àqueles que teoricamente haviam sido o
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objeto de sua criação. Assim, seus integrantes desviavam-na de sua finalidade,
para que através da lesão de direitos de terceiros obtivessem proveitos próprios.
Neste contexto, deu-se a criação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica que tem como condão o rompimento da autonomia patrimonial
para que os autores dessas práticas fossem também responsabilizados com seus
patrimônios advindos das fraudes cometidas.
Apesar de o instituto não se encontrar expressamente previsto no direito
trabalhista, havendo apenas o estabelecimento de uma responsabilidade solidária
entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo, não encontramos óbice na
sua aplicação no direito obreiro, uma vez que a própria Consolidação das Leis
Trabalhistas prevê no parágrafo único do artigo 8º, que “o direito comum será
fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível
com os princípios fundamentais deste”, sendo, pois, aplicável não apenas o
previsto no artigo 50 do Código Civil, mas também o disposto no artigo 28 e
demais parágrafos do Código de Defesa do Consumidor.
Por oportuno, constatamos ainda que em sua aplicação apenas dois requisitos deverão ser observados: a ocorrência da insuficiência dos bens da pessoa
jurídica e a existência de débitos trabalhistas pendentes de pagamento, tendo em
vista os princípios da proteção, da dignidade do ser humano, do enriquecimento
sem causa, da finalidade social e da natureza alimentar do crédito trabalhista.
Identificamos ainda que não apenas os sócios poderão ser responsabilizados diante de uma decisão de desconsideração, mas também ex-sócios,
administradores e cônjuge ou ex-cônjuge do beneficiário da prática ilícita.
Finalmente, no que tange a parte processual da aplicação da desconsideração, notamos que, na prática, a Justiça do Trabalho vem envolvendo terceiros
de forma arbitrária e temerária, negando-lhes direitos constitucionais como o
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Entendemos, pois, que diante de um pedido de desconsideração da
pessoa jurídica na fase executiva a solução para que haja a conciliação dos
preceitos constitucionais mencionados acima com a prestação jurisdicional
de forma efetiva e concreta, visando que o crédito trabalhista constante de um
título judicial ou extrajudicial, mas exeqüível na Justiça do Trabalho, possa
ser realmente recebido pelo seu titular, levando em consideração ainda o princípio da celeridade processual, seja a suspensão do processo principal com a
instauração de um incidental, de forma que haja o julgamento fundamentado
do pedido em referência.
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1 INTRODUÇÃO
Algumas decisões1 emanadas dos Juizados Especiais Federais não têm
permitido o pagamento, através de precatório, dos créditos reconhecidos por
sentença, obrigando os autores das respectivas ações a renunciarem ao montante excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, a fim de que o pagamento
seja feito unicamente através de RPV (Requisição de Pequeno Valor), ou pior,
determinando, de ofício, o pagamento através da citada requisição.
Iniciaremos o trabalho apresentando um panorama sobre a competência dos Juizados Especiais Federais, tentando, após, apresentar uma proposta
interpretativa acerca dos pagamentos através de precatório e de RPV.
Tendo como base o princípio da efetividade da prestação jurisdicional,
finalizaremos nosso estudo demonstrando o equívoco da postura adotada por
alguns julgados de nossos Juizados Especiais Federais, uma vez que, o procedimento do RPV foi posto a serviço do exeqüente e não para prejudicá-lo no
recebimento do que tem direito. Não pode o credor, portanto, ser obstaculizado
em receber por precatório quando assim desejar.
2 A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
A Lei nº 10.259/01, que criou os Juizados Especiais Cíveis Federais,
dispõe em seu artigo 3º que “Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor
de sessenta salários mínimos, bem como executar suas sentenças”.
À primeira vista, portanto, poderia parecer que os Juizados Especiais
Cíveis Federais seriam exemplo de competência relativa em razão do valor.2
Entretanto, os Juizados Especiais Cíveis Federais não podem ser utilizados
como exemplo de competência relativa em razão do valor, eis que, o próprio
§ 3º, do artigo acima citado, determina que no foro onde estiver instalada Vara
do Juizado Especial Federal, a sua competência é absoluta. Ora, se a própria
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lei dispõe que a competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta, não
podem ser os mesmos citados como exemplo de competência relativa com
relação ao valor.
Por ser caso de incompetência absoluta, muito embora relacionada ao
valor da causa que, em regra, seria relativa, o juiz deve conhecer de ofício a
sua incompetência.
Assim, as regras sobre o valor da causa nos Juizados Especiais Federais são cogentes e devem ser analisadas de ofício pelo juiz a fim de evitar que
tramitem nos mesmos processos que não são de sua competência.
3 A PETIÇÃO INICIAL
Nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais Federais normalmente há pedidos de prestações vencidas e vincendas - a grande maioria discute
matéria previdenciária - e, em tais hipóteses, o valor da causa deve ter por base
os termos do art. 261 do CPC e do art. 3°, § 2° da Lei 10.259/2001.
Assim, analisaremos separadamente as duas hipóteses, quais sejam,
pedido de prestações vincendas e de prestações vencidas3, senão vejamos:
3.1 Parcelas Vincendas
Nos termos do art. 260 do CPC, o valor das prestações vincendas será
igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou
superior a um ano, senão vejamos:
Art. 260. Quando se pedirem prestações vencidas e
vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas
e outras. O valor das prestações vincendas será igual
a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo
indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se,
por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Ademais, nos termos do art. 3°, § 2° da Lei n° 10.259/01, o valor da
causa deverá corresponder a 12 (doze) prestações mensais pleiteadas, sendo
que, tal montante deverá estar abaixo do teto de 60 (sessenta) salários mínimos
para as prestações vincendas, tendo como base o salário mínimo na data da
propositura da ação.
Esta a dicção expressa do artigo de lei:
Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível
processar, conciliar e julgar causas de competência da
Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos,
bem como executar as suas sentenças.
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§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor
referido no art. 3º, caput.

Nesta hipótese, não poderá haver renúncia eis que se trata de norma
cogente, apesar de haver entendimento em sentido contrário que, com a devida
vênia, ousamos discordar4.
O Enunciado n° 46, da Súmula de Jurisprudência da Turma Recursal
do Rio de janeiro, ao tratar do tema, assim dispõe:
“O Juizado Especial federal é absolutamente incompetente para processar e julgar as causas envolvendo
obrigações de trato sucessivo, cuja soma das doze
prestações vincendas ultrapassar o limite de sessenta
salários mínimos, não cabendo, neste caso, renúncia ao
excedente”.5

Ato contínuo, se o valor da causa estiver fora da competência do Juizado, ao contrário do que temos visto em alguns julgados6, entendemos que a
ação não deva ser extinta, sem julgamento de mérito, para que o autor a reapresente na Vara Federal Comum, uma vez que, pelos princípios da economia
e celeridade processuais, não há razão para se forçar o ajuizamento de nova
demanda.
Ademais, sendo a competência do Juizado Especial Federal absoluta,
o art. 113 do Código de Processo Civil expressamente determina que os autos
devem ser remetidos ao juízo competente.
Entendemos, entretanto, que, ao receber os autos, deva o Juiz da Vara
Federal Comum intimar o autor para, querendo, emendar a inicial, tendo em
vista o procedimento próprio dos JEF que visam a simplificação das formas e
celeridade processual, nos termos da Lei 10.259/01, razão pela qual, poderá o
autor adequar sua exordial aos ditames estatuídos pelo CPC.
Destaque-se, quando dizemos que o processo não deva ser extinto,
fazemos referência apenas ao momento em que o juiz recebe a exordial, o que
não ocorre após a resposta do réu, ocasião em que tal extinção se fará necessária, em razão da incompatibilidade entre o rito previsto para o JEF (lei n°
10.259/01) e a Justiça comum federal (CPC).
Estando o valor da causa, quanto às prestações vincendas, de acordo
com os critérios acima estipulados, devemos passar à análise das prestações
vencidas.
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3.2 PARCELAS VENCIDAS
Igualmente ao que sucede às parcelas vincendas, nos termos do art.
3°, § 2° da Lei n° 10.259/01, o valor da causa deverá corresponder a 12 (doze)
prestações mensais pleiteadas, sendo que, tal montante deverá estar abaixo do
teto de 60 (sessenta) salários mínimos.
Todavia, ao contrário do que ocorre com as parcelas vincendas, caso
o valor da causa ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, na data
da propositura da ação, o autor tem duas opções: renunciar ao excedente7 e,
assim, fixar a competência do JEF ou ajuizar a ação na Vara Federal Comum.
No mesmo sentido, o Enunciado n° 47, da Súmula de Jurisprudência
da Turma Recursal do Rio de Janeiro, “A renúncia, para fins de fixação de
competência dos Juizados Especiais Federais, só é cabível sobre parcelas
vencidas até a data do ajuizamento da ação, tendo por base o valor do salário
mínimo então em vigor”.8
Quanto à renúncia, assim dispõe a Súmula n° 17 da Turma de Uniformização das Decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais: “Não
há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência”.9
Acompanhando tal entendimento, o aresto abaixo:
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - COMPETÊNCIA
- LEI Nº 10.259/01, ART. 3º, CAPUT – REGRA GERAL
- VALOR DA CAUSA ATÉ SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS - O valor da causa no juizado especial federal
é de 60 salários mínimos - Vinculação constitucional
por delimitar ritos, e não como meio de indexação
obrigacional, na forma do art. 3º da Lei nº 10.259/01.
Permanecem válidos os critérios legais do art. 260 CPC
na definição do montante econômico deduzido em lide,
pelo que, havendo cumulação com parcelas vincendas,
estas são acrescidas às vencidas em até uma anualidade.
O simples ingresso da ação no juizado especial não
implica em presunção tácita de renúncia à verba
alimentar de benefícios pretéritos. Conflito conhecido
para declarar competente o juízo suscitante. (TRF 4ª R.
– CC 2002.04.01.038138-4 – SC – 3ª S. – Rel. Des. Fed.
Néfi Cordeiro – DJU 13.11.2002) JCPC.260

Por fim, o Enunciado n° 48, da Súmula de Jurisprudência da Turma
Recursal do Rio de Janeiro, disciplina que “A renúncia ao excedente do valor
da causa não exclui o cômputo, no valor da condenação, da correção monetária e juros, bem como das prestações que vencerem no curso do processo,
observada a regra do § 4º do art. 17 da Lei 10.259/2001”.10
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Fixada, então, a competência do JEF, seja pelo enquadramento legal da
causa em sua alçada, ou pela renúncia quando ultrapassado o teto legal, em caso
de prestações vencidas, terá o processo seu trâmite regular, até a execução.11
4 A EXECUÇÃO
Tesheiner que afirma que “No que exceder o valor de 60 vezes o salário mínimo (L. 9.099/95, art. 39) vigente à data da propositura da ação, a
condenação é ineficaz. Desse limite hão de se excluir, porém, os juros vencidos
no curso do processo, bem como a correção monetária”.12
Vamos além. Entendemos que, na execução, o autor terá direito a receber
não apenas os valores vencidos, no momento da propositura da ação, limitados
a 60 (sessenta) salários mínimos, como já dito no item 3.2, mas também os
valores que eram vincendos, na data do ajuizamento, que se tornaram vencidos
durante o regular trâmite do processo, além de juros e correção monetária sobre
ambos13.
Nos termos do art. 17, § 4º, da Lei 10.259/2001, a renúncia ao crédito
excedente para que se faça o pagamento através de Requisição de Pequeno Valor
é facultativo ao autor. Ou seja, a expedição de RPV não pode ser determinada
de ofício.
O mesmo artigo 17, § 4º, da supracitada lei, determina que, se o valor
da execução ultrapassar o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, o pagamento
far-se-á, sempre, por meio do precatório.
Mostra-se claro, portanto, que a Lei 10.259/01 permite o pagamento
através de precatório sempre que a execução ultrapassar o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos e o exeqüente não renuncie ao que exceder a tal limite.
Ademais, o § 4º do artigo 74 da Resolução nº 30 do Egrégio TRF da
2º Região14 dispõe que se o valor da execução ultrapassar a alçada de sessenta
salários mínimos, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo
facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que
possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista.
Assim, com a devida vênia, não podemos de maneira alguma concordar com o nobre colega advogado Manoel Lopes de Sousa que afirma em seu
trabalho o seguinte: “Outro aspecto relevante que se destaca é a inexistência
da figura do precatório nas causas submetidas a esse regramento, diferente do
estipulado no art. 100 da Carta Política. Sublinhe-se, no particular, o art. 17 da
Lei 10.259/2001, para a exata noção do que se afirma (...)”.15
Ou seja, segundo nosso posicionamento, se o valor da execução ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e não houver renúncia por
parte do credor, será feito o pagamento sempre por meio de precatório.16
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No mesmo diapasão a Instrução Normativa nº 3 do STJ17:
Art. 6º Os pagamentos de valores superiores aos limites previstos
no artigo anterior serão requisitados mediante precatório, salvo
se o credor renunciar, expressamente, ao valor excedente, quando
poderá receber seu crédito por meio de RPV.

E o aresto abaixo:
PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL EXECUÇÃO DO JULGADO - VALOR SUPERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA
- ART. 17 DA LEI Nº 10.259/2001 –
1. Compete aos Juizados Especiais Federais Cíveis
executar seus julgados, ainda que a condenação transitada
em julgado supere a sessenta salários mínimos, hipótese
em que deverão determinar a expedição do competente
precatório, se parte não optar por renunciar ao montante
que exceder àquele valor (Lei nº 10.259/2001, art. 17, § 4º).
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
do Juizado Especial Federal Cível, ora suscitado.
(TRF 1ª R. - CC 01000093585 - BA - 3ª S. - Relª Desª Fed.
Maria Isabel Gallotti Rodrigues - DJU 10.08.2004 - p. 14).

Se assim não fosse, poderia o órgão previdenciário (INSS) retardar ao
máximo - seja na via administrativa ou judicial - o pagamento daquilo que o
autor tivesse direito, pois teria certeza que, posteriormente, na via judicial, seria
proferida sempre uma sentença condenatória limitada a 60 (sessenta) salários
mínimos, o que, de maneira alguma podemos coadunar.
Entendemos que o Requisitório de Pequeno Valor somente deverá ser
expedido de plano se o valor a ser executado estiver dentro do teto legal fixado
aos Juizados Especiais Federais. Caso o valor extrapole tal limite, o autor deverá
sempre ser intimado para que renuncie ao excedente, caso queira, hipótese em
que será expedida a competente RPV, ou, caso contrário, que o pagamento seja
feito através de precatório.
5 CONCLUSÃO
O Requisitório de Pequeno Valor foi criado com o fim de facilitar o
recebimento das quantias de pequena monta por parte dos autores de demandas
em face da Fazenda Pública Federal, em especial do INSS, objeto do presente
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estudo, não tendo os mesmos que aguardar pelo demorado trâmite dos pagamentos por precatório. Ou seja, o procedimento do RPV foi posto a serviço do
exeqüente e não para prejudica-lo no recebimento do que tem direito. Não pode,
portanto, ser obstaculizado de receber por precatório quando assim desejar.
Conclui-se, portanto, que o limite de 60 (sessenta) salários mínimos
fixados pela lei instituidora dos Juizados Especiais Federais refere-se apenas ao
processamento, conciliação e julgamento das causas de competência da Justiça
Federal, não abrangendo, portanto, a execução de seus julgados (art. 3º da Lei
nº 10.259/2001). Essa é a dicção expressa da referida Lei, não podendo, por
conseguinte, o julgador alterar o seu conteúdo normativo, sob pena de invasão
das atribuições do Poder Legislativo.
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Sumário: 1. A Importância da Interpretação no Direito do Trabalho Brasileiro; 2. Hermenêutica
Jurídica e Direitos Humanos Sociais do Trabalhador; 3. A Aplicabilidade dos Direitos Humanos
Sociais do Trabalhador no Direito do Trabalho Brasileiro
“No mundo do direito, resiste-se contra a violação da lei, e, às
vezes, contra a própria lei, violadora do justo. Mas no mesmo
mundo do direito e com igual freqüência, os homens se submetem, ora a lei violada, ora à justiça esquecida”.1
Márcio Túlio Viana

1 A Importância da Interpretação no Direito do Trabalho Brasileiro
A interpretação consiste em ferramenta indispensável à boa compreensão da norma que compõe o ordenamento jurídico, visando, sobretudo, a
resguardar os preceitos da democracia social, ao levar em conta as condições
sociais no momento da aplicação da norma, por meio de recursos aos métodos
interpretativos. E os direitos sociais do trabalhador se destinam a garantir o
devido amparo e proteção social àqueles que não dispõem dos recursos necessários para viver dignamente.
Neste trabalho, procura-se desenvolver raciocínio a fim de demonstrar
a importância de uma interpretação no Direito do Trabalho em conformidade
com a realidade social brasileira. No direito, para alcançar os anseios de um
povo, deve-se interpretar a lei de forma que gere a justiça social desejada.
Destarte, a atualidade sociojurídica aponta a inefetividade das normas
fundamentais do trabalho, a crise da justiça social, a morosidade, o problema
de acesso à justiça e a não-implementação dos direitos sociais, etc. E todos
esses fatores se expressam pela absoluta falta de função social do Direito, ou
seja, pelo cotejo entre o texto constitucional e o contexto social.2
Nesse caminhar, necessário trazer à baila o pensamento de CARLOS
MAXIMILIANO:
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É tarefa primordial do executor a pesquisa da relação entre o
texto abstrato e o caso concreto, entre a norma jurídica e o fato
social, isto é, aplicar o Direito. Para o conseguir, se faz mister
um trabalho preliminar: descobrir e fixar o sentido verdadeiro da
regra positiva; e logo depois, o respectivo alcance, a sua extensão.
Em resumo, o executor extrai da norma tudo o que na mesma se
contém: é o que se chama interpretar, isto é, determinar o sentido
e o alcance das expressões do Direito.3

O papel do intérprete contemporâneo deve consistir em um trabalho
construtivo de natureza teleológica, calcado no cotejo da norma com os princípios do Direito do Trabalho, aptos a valorar e a desenvolver a realização
dos Direitos Humanos sociais do trabalhador na seara juslaboral. Assim, a
interpretação no Direito do Trabalho consiste em reconstruir o conteúdo da
norma de Direito Social, em nome da efetividade dos Direitos Humanos, pois,
à medida que a lei se afasta de sua finalidade, ela perde seu compromisso com
o bem comum.
O intérprete deve estar atento aos princípios constitucionais do Direito
do Trabalho por meio de um processo hermenêutico-interpretativo que coadune
pelo comprometimento dos Direitos Fundamentais sociais do trabalhador. O
intuito das diversas formas de interpretação é o de buscar a implementação dos
Direitos Humanos no Direito do Trabalho, tendo como escopo a busca legítima
da aplicação da lei e de uma interpretação que compatibilize a norma com a
realidade social brasileira.
Os Direitos Humanos sociais do trabalhador foram entronizados na
Constituição Federal de 1988 para receberem o status de direitos essenciais
do homem, ligados à vida digna por intermédio do exercício do trabalho, por
estarem intrinsecamente relacionados com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana no Direito do Trabalho brasileiro.
Convém, ainda, mencionar o princípio de interpretação jurídica da norma mais favorável (também compreendido na expressão in dúbio pro operário),
que determina que o intérprete deve escolher, entre as várias formulações possíveis para um mesmo enunciado normativo ou diante de várias interpretações
que comporta uma norma, aquela que melhor atenda à função social do Direito
do Trabalho. Assim protegerá aquele que dependa das políticas sociais para a
sua subsistência.
ANA VIRGINIA MOREIRA GOMES, em sua obra A aplicação do
princípio protetor no Direito do Trabalho, explana com mestria o significado
do princípio em tela:
A regra in dubio pro operario constitui um critério de
interpretação jurídica, conforme o qual, diante de mais de
um sentido possível e razoável para a norma, o aplicador
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do Direito deve escolher o que seja condizente com o
abrandamento da desigualdade material que caracteriza
a relação de emprego. Como dimensão do princípio
protetor, é um instrumento através do qual este manifesta
sua função interpretativa.4

A autora salienta ainda: “sendo a regra do in dúbio pro operário uma
expressão do princípio protetor, a finalidade que se busca é a melhoria das
condições de trabalho do empregado, devendo ser aplicada a norma no sentido
que mais satisfaça a esse fim”.5
Convém repisar que a função normativa própria dos princípios possui
o condão de invalidar toda lei que com eles seja incompatível. Por isso, eles
solucionam problemas interpretativos em situações imprecisas e buscam melhor
concretização dos direitos sociais do trabalhador.
Nesse contexto, os Direitos Humanos sociais do trabalhador estão
resguardados como cláusulas de imutabilidade e, dessa maneira, absolutamente
inaptos à renunciabilidade pelo trabalhador. As cláusulas pétreas garantem
a proteção ao patamar mínimo civilizatório6 com que o Direito do Trabalho
brasileiro se sustenta na ordem justrabalhista brasileira. Destarte, “além de assegurarem a identidade da Constituição, podem ser elas próprias consideradas
parte integrante desta identidade”.7
MAURÍCIO GODINHO DELGADO, em sua célebre obra Curso de
Direito do Trabalho, ensina:
No caso brasileiro, esse patamar civilizatório mínimo
está dado, essencialmente, por três grupos convergentes
de normas trabalhistas heterônomas: as normas
constitucionais em geral; as normas de tratados
e convenções internacionais vigorante no plano
interno brasileiro (referidas pelo art. 5º, § 2º, CF/88,
já expressando um patamar civilizatório no próprio
mundo ocidental em que se integra o Brasil); as normas
legais infraconstitucionais que asseguram patamares de
cidadania ao indivíduo que labora (preceitos relativos
à saúde e segurança no trabalho, normas concernentes
a bases salariais mínimas, normas de identificação
profissional, dispositivos antidiscriminatórios, etc.).8

Nessa linha de pensamento preceitua GOMES CANOTILHO:
O número essencial dos direitos sociais já realizado e
efetivado através de medidas legislativas deve considerarse constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais
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quaisquer medidas que, sem a criação de esquemas
alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática,
numa anulação, revogação ou aniquilação pura e simples
desse núcleo essencial. A liberdade do legislador tem
como limite o núcleo essencial já realizado.9

Dessa forma, não podemos deixar de salientar a passagem que se
constitui um verdadeiro postulado, da lavra de Mauricio Godinho Delgado, de
que "o papel decisivo dos princípios no Direito do Trabalho advém do caráter
essencialmente teleológico, finalístico, desse ramo jurídico especializado”.10
O intérprete não pode ignorar a realidade social e os valores que engendrariam a atividade judicial e jurisdicional de maior justiça e solidez. A
solução contida na lei não é plena, sendo forçoso se recorrer a outras fontes e
perseguir o chamado direito justo.
A legislação deve compreender um reflexo da realidade e das necessidades de uma sociedade, pois, com o decorrer do tempo, surgem mudanças
sociais que devem ser abraçadas pelo legislador. Errôneas, assim, são a análise
e a aplicação unitária e isolada de um artigo da lei que contrarie um Direito
Fundamental do trabalhador que visa às necessidades humanas reais na sociedade capitalista contemporânea.
Exige-se do intérprete e aplicador do Direito uma interpretação condizente com a totalidade do sistema existente. Para suprir tais lacunas, ou melhor,
para atender ao objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que
consiste na erradicação da pobreza, é que o Poder Judiciário, valendo-se do
uso da hermenêutica, deve adentrar na interpretação conforme os ditames da
justiça social e a plenitude dos fins sociais da norma.
No esteio de RAIMUNDO BEZERRA FALCÃO,
O intérprete não pode esquecer que determinadas normas,
ainda quando válidas e vigentes são, às vezes, tão
monstruosamente injustas e lesivas ao próprio sentimento
de humanidade que se faz aconselhável interpretá-las
atenuadamente, quando não seja pura e simplesmente o
caso de as interpretar mais com base nos princípios que
na letra da lei expressa.11

Nesse sentido, deve o intérprete rejeitar a interpretação que confronte
com os princípios fundamentais da ordem jurídica democrática brasileira,
consubstanciados nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal de 1988.
A interpretação, como adequação da norma ao fato concreto, pode
mudar, de forma significativa a realidade social, pela prevalência dos Direitos
Humanos no Direito do Trabalho brasileiro. Por isso, é inadmissível confundir-se
o direito com a lei.
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Conforme expõe MICHEL TEMER,
[...] a interpretação de uma norma constitucional levará
em conta todo o sistema, tal como positivado, dando-se
ênfase, porém, para os princípios que foram valorizados
pelo constituinte. Também não se pode deixar de verificar
qual o sentido que o constituinte atribuiu às palavras do
Texto Constitucional, perquirição que só é possível pelo
exame do todo normativo, após a correta apreensão da
principiologia que ampara aquela palavra.12

Verifica-se, desde logo, que os princípios são de suma importância para
o atendimento dos Direitos Humanos sociais do trabalhador, pois exigem do
intérprete grande sensibilidade para que capte a essência do ramo juslaboral.
Nesse sentido, ao se tratar da busca do sentido normativo juslaboral, devem-se
buscar os princípios do Direito do Trabalho que se relacionam com a questão,
que são o núcleo de todo o universo juslaboral e que, por isso, devem ser sopesados na medida das necessidades de aplicação do caso concreto. O Direito do
Trabalho deve ser interpretado e aplicado de modo consentâneo com o princípio
constitucional fundamental da dignidade humana.
Destarte, cumpre ao intérprete e aplicador do Direito do Trabalho a
adaptabilidade da norma pela via interpretativa, da correção das desigualdades
socioeconômicas que imperam ante o processo econômico neoliberal de desvalorização do ser humano em relação ao poder econômico nacional e internacional, pois o que estamos presenciando no Brasil de hoje são verdadeiras tentativas de fraude à Constituição e aos Direitos Humanos sociais do trabalhador,
posto que configurem uma grave ameaça ao Estado Democrático de Direito.
Conforme ensina PLAUTO FARACO DE AZEVEDO,
O jurista, visto como técnico a serviço de uma ordem
jurídica dita neutra, em verdade é formado para ser o
ordenador do poder instituído, seja ele qual for. Preparado
para nada contestar, torna-se incapaz de colaborar de
modo efetivo na construção da democracia, que passa
necessariamente pelo adequado encaminhamento dos
problemas suscitados pela justiça distributiva, reclamando
agentes de pensamento aberto, habituados ao confronto e
discussão de idéias contrárias, capazes de compreender o
presente e planejar o futuro.13

É preciso estar atento, pois a Constituição Federal de 1988 constitui o
diploma supremo nacional do Estado e ela menciona como um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil o respeito à dignidade da pessoa humana.
Conforme aponta CLÉMERSON MERLIN CLÈVE,
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Os direitos fundamentais sociais devem ser compreendidos
por uma dogmática constitucional singular, emancipatória,
marcada pelo compromisso com a dignidade da pessoa
humana e, pois, com a plena efetividade dos comandos
constitucionais. Ou seja, uma nova configuração dos
direitos fundamentais, especialmente dos apontados
como sociais, exige uma renovada abordagem doutrinária
para dar conta de sua eloqüente significação.14

Ao tratar do significado da interpretação no Direito, ensina com vivacidade LENIO LUIZ STREK que “não é a interpretação que conduz a alguma
coisa, mas antes, é a compreensão que atua como condição de possibilidade
desse ato interpretativo [...]” 15.
O autor, ainda, ressalta que “é preciso, pois, desocultar os pré-juízos
advindos do pensamento dogmático do Direito que velam e condicionam a
interpretação do direito [...]”.16
Nesse sentido, elucidativo é o estudo proposto por MAURÍCIO GODINHO DELGADO, na obra clássica Curso de Direito do Trabalho, sobre
interpretação, integração e aplicação no Direito do Trabalho. Com a mestria que
lhe é peculiar, conceitua a interpretação como um “processo analítico de compreensão e determinação do sentido e extensão da norma jurídica enfocada”.17
Vaticina o professor que a interpretação consiste em um “processo
intelectual mediante o qual se busca compreender e desvelar um determinado
fenômeno ou realidade de natureza ideal ou fática. É, portanto, uma dinâmica
de caráter intelectual voltada a assegurar a seu agente uma aproximação e
conhecimento da realidade circundante”.18
Elucidativo, ainda, é o entendimento de MAURÍCIO GODINHO
DELGADO ao tratar da distinção entre hermenêutica e interpretação. Ensina
o autor que a hermenêutica traduz “o conjunto de princípios, teorias e métodos
que buscam informar o processo de compreensão e reprodução intelectual do
Direito”19, ao passo que a interpretação traduz, no Direito, “a compreensão e
reprodução intelectual de uma dada realidade conceitual ou normativa”20.
Nesse sentido, “a interpretação é, em síntese, um processo, enquanto
a hermenêutica é a ciência voltada a estudar o referido processo, lançando-se
princípios, teorias e métodos de concretização”.21
Cabe, ainda, a análise de REIS FRIEDE, ao ressaltar que:
[...] interpretação não se confunde com o de hermenêutica, pois
a interpretação é, em essência, mera aplicação da hermenêutica,
uma vez que somente descobre e fixa os princípios que regem a
última. A hermenêutica pode ser, portanto, entendida como a verdadeira teoria científica da denominada arte da interpretação.22
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Nesse caminhar, é importante pontuar o papel da interpretação no
instante de elaboração da norma jurídica (fase pré-jurídica) e, em seguida, no
momento da compreensão da norma já elaborada no contexto interpretativo
(fase jurídica propriamente).
A fase de construção da norma é destinada ao Poder legislativo, isto
é, no momento político em que se elaboram as normas jurídicas. Nessa fase,
cabe à atividade legiferante criar normas justrabalhistas em sintonia com os
princípios do Direito do Trabalho e com os valores sociais que fundamentam
a existência do Estado Democrático de Direito.
Na fase do Direito construído, cabe ao intérprete e aplicador do Direito do Trabalho, no contexto sistemático e universal do fenômeno do Direito
vigente, a compreensão dos significados e sentidos das normas que compõem
o ordenamento jurídico, sempre de modo mais favorável ao trabalhador.
Segundo ANA VIRGÍNIA MOREIRA GOMES, o princípio da norma
mais favorável
[...] tem como base o princípio protetor, ou seja, a
possibilidade da intervenção direta do Estado nas
relações de trabalho, assegurando assim a diminuição da
desigualdade material entre as partes; da mesma forma
pela qual este princípio é fundamentando pela busca da
dignidade humana e da realização do trabalho como valor
social e não apenas econômico [...].23

Nesse diapasão, o princípio da norma mais favorável, insculpido no
caput do art. 7º da Constituição Federal de 1988, busca elaborar um nível mínimo de direitos sociais para desempenho do trabalho que somente pode ser
ampliativo.24
Além disso, o presente princípio dispõe que o aplicador do Direito do
Trabalho deve optar pela regra mais favorável ao empregado em três situações
distintas: no momento de elaboração da regra jurídica, no instante de confronto
entre regras concorrentes e no contexto de interpretação das regras jurídicas.25
Segundo a síntese magistral de MAURÍCIO GODINHO DELGADO,
no processo de aplicação e interpretação do direito, o
operador jurídico, situado perante um quadro de conflito
de regras ou de interpretações consistentes a seu respeito,
deverá escolher aquela mais favorável ao trabalhador,
a que melhor realize o sentido teleológico essencial do
Direito do Trabalho.26

Carlos Maximiliano (1994, p.5) ressalta, ainda, que "não basta conhecer
as regras aplicáveis para determinar o sentido e o alcance dos textos. Parece
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necessário reuni-las e, num todo harmônico, oferecê-las ao estudo, em um
encadeamento lógico”.
Ora, o Direito deve acompanhar as mutações sociais. Não raro, o ordenamento justrabalhista é acusado de estar descompassado e obsoleto em face
da realidade social, inapto a atender aos clamores da justiça social na órbita
jurídica nacional. O hermeneuta deve, portanto, mediante sua atividade, enriquecer a interpretação de modo que forneça à norma a força de sentido de acordo
com a principiologia que resguarda o Direito do Trabalho. Cabe ao intérprete
a atividade de renovação e integração das normas, ressaltando a importância
dos Direitos Humanos no Direito do Trabalho.
Cabe ao jurista, na lição de CLÈMERSON MERLIN CLÈVE,
adaptar o direito às exigências da sociedade contemporânea, fazendo uso, para tanto, das mais variadas técnicas
ou métodos de interpretação. Cabe especialmente ao
jurista ampliar, a partir da prática jurídica cotidiana, os
espaços democráticos do direito dominante, facilitando
a emergência de um direito libertário e protetor da
dignidade do homem.27

Conforme expõe CARLOS MAXIMILIANO,
o intérprete é o renovador inteligente e cauto, o sociólogo
do Direito. O seu trabalho rejuvenesce e fecunda a fórmula
prematuramente decrépita, e atua como elemento integrador e
complementar da própria lei escrita. Esta é a estática, e a função
interpretativa, a dinâmica do Direito.28

Mais uma vez, inadiável é a criação de um Direito como instrumento
de luta, para reforçar o caráter democrático do Direito do Trabalho brasileiro. Dessa maneira, espera-se que a concepção de justiça se expanda a fim de
moldar os Direitos Humanos no Direito do Trabalho, pois esse é o momento
de se restabelecer a luta pelos Direitos Humanos sociais do trabalhador. Conforme é notória, a questão é desafiante no Direito do Trabalho. Somente pela
constituição sistemática da norma, por intermédio da adaptação da lei ao fim
social almejado, é que poderá alcançar a verdadeira justiça social. Temos uma
sociedade que clama pela aplicação dos direitos sociais no Direito do Trabalho.
Inolvidável a emergência de um novo Direito, isso realmente é necessário.
Ora, o Direito do Trabalho surgiu para exaltar a dignidade da pessoa
humana do trabalhador e como fonte de melhoramento da condição humana.
Toda a humanidade necessita dos benefícios do trabalho regulado, do qual é
mantida continuamente a vida humana. É o trabalho regulado e digno que integra
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o homem na sociedade e contribui para a plena realização da personalidade do
ser humano.
Ora, esse direito à vida requer, como conseqüência imediata, que o homem disponha dos meios necessários à sua subsistência. O homem é responsável
pelo mundo em que nasce e o trabalho digno é sua condição de evolução.
2 Hermenêutica Jurídica e Direitos Humanos Sociais
do Trabalhador
Há um descompasso freqüente entre a ordem justrabalhista e a realidade
social. A presente reflexão visa a apontar a necessidade de maior aprofundamento da exegese no ramo juslaboral, ante o discurso liberal individualista que
impera no Direito do Trabalho brasileiro.
O que se faz aqui é ampliar a perspectiva hermenêutica nos Direitos
Humanos sociais do trabalhador, esboçando uma abordagem global do Direito,
sob o aspecto da dialética no ramo juslaboral. Conforme esclarece LENIO LUIZ
STRECK, “não houve ainda, no plano hermenêutico, a devida filtragem em
face da emergência de um novo modo de produção de Direito representado
pelo Estado Democrático de Direito”.29
Nessa senda, é relevante frisar que a hermenêutica jurídica se refere a
todo processo de interpretação e aplicação da norma que implique a compreensão total do fenômeno jurídico. É de crucial importância, nesse momento
político-histórico, identificar a contribuição da moderna hermenêutica jurídica
para o Direito do Trabalho Brasileiro, pois a interpretação justrabalhista deve
ser feita ao aspecto do Direito como instrumento de transformação social.
Conforme expõe JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, “os direitos sociais
foram fixados a partir de noções principiológicas e é esta compreensão de
poder e de responsabilidade que se exige dos homens do direito”.30
Urge adaptar o Direito aos interesses sociais da sociedade contemporânea, pois é a justiça que irá gerar igual tratamento material aos cidadãos na
vida social. Nesse caminhar, será o uso da exegese o instrumento para a correta
aplicação do Direito, por permitir a delimitação do sentido e a extensão da
norma enfocada.
Em consonância com essa postura, enfatiza ANA VIRGÍNIA MOREIRA GOMES: “a aplicação do direito é dinâmica, os fatos nunca se dobram às
normas; assim uma regra nova ou um caso com elementos diferentes dos usuais
desafiam interpretações consolidadas”.31
Com efeito, o presente debate procura verificar a contribuição do labor
interpretativo na aplicabilidade dos Direitos Humanos sociais do trabalhador no
Direito do Trabalho brasileiro, pois é a hermenêutica uma importante ferramenta
de importação dos Direitos Humanos para o Direito do Trabalho.
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Nesse sentido, a interpretação e a aplicação no Direito do Trabalho
devem levar em consideração a realidade social do Brasil e os postulados
constitucionais fundamentais encarnados na Constituição Federal de 1988.
O Direito deve ser direcionado de maneira que propicie aos componentes da
sociedade uma apropriada distribuição dos Direitos Humanos sociais a todos
os cidadãos.
Nessa perspectiva, tal modalidade exegética se presta ao processo de
aplicação da norma jurídica levado a cabo pelo aplicador do Direito. Sob esse
aspecto, a concepção da hermenêutica como interpretação da norma, no momento pré-jurídico e na fase jurídica propriamente, deve ser de um importante
mecanismo de efetivação dos Direitos Humanos no Direito do Trabalho.32 É a
exegese que aproxima o Direito da Justiça, por isso “não é desejável cultivar
o respeito às leis no mesmo nível do respeito aos direitos”.33 Dessa maneira, é
imprescindível discutir a lei, observar qual o justo a ser aplicado e não aplicá-la
quando em conflito com a finalidade social colimada para o Direito do Trabalho.
Ora, é sabido que, em virtude do atual contexto econômico e político,
o Direito do Trabalho, em especial, a relação de emprego, enfrenta uma crise
sem precedentes, em virtude do modelo econômico neoliberal. Observam-se, na
atualidade, propostas legislativas que concernem no desvirtuamento da função
essencial do ramo justrabalhista.
É ponto ilustrativo as seguintes hipóteses de flexibilização autorizadas
pela legislação, se não vejamos:
a) a contratação por prazo determinado o aumento das hipóteses de
contrato determinado, com a alteração ocorrida no art. 443 da CLT,
através do Decreto-Lei nº 229/67 que acrescentou o § 2º;
b) o contrato provisório para estímulo a novos empregos (lei nº 9.601/98).
A Lei 9.601, de 21.01.98, além de agregar na legislação laboral a nova
modalidade contratual, denominada como contrato de trabalho por
prazo determinado, também foi responsável pela criação do "banco
de horas" (art. 59, § 2º da CLT);
c) a utilização de trabalhadores temporários, na forma da Lei nº
6.019/74;
d) a liberdade de o empregador em despedir imotivadamente o empregado com a criação do regime do FGTS (antiga lei nº 5.107/66) e
atual lei nº 8.036/90 e extinção do regime anterior preconizado nos
arts. 478 e 492 da CLT;
e) Quebra do princípio da irredutibilidade salarial, através do art. 7º,
inciso IV da CF/88 e do art. 58-A da CLT;
f) flexibilização das jornadas de trabalho, por intermédio do art. 7º, inciso
XIII da CF/88 e do art. 59, § 2º da CLT que criou o banco de horas;
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g) ampliação da jornada de seis horas para os turnos ininterruptos de
revezamento quando autorizada por negociação coletiva (art. 7º, XIV
CF/88);
h) a possibilidade, mediante acordo entre as partes e desde que notificado
o sindicato, da habitação do rural não ter natureza salarial (art. 9º, §
5º da Lei nº 5.889/73);
i) trabalho por tempo parcial que autoriza a redução proporcional dos
salários (art. 58-A CLT);
j) a ampliação das hipóteses de terceirização, pelo enunciado 331 do
TST;
k) possibilidade de adesão ao programa de alimentação do trabalhador
afastando a natureza salarial da alimentação in natura ou equivalente,
fornecida pelo empregador (Lei nº 6.321/76);
l) suspensão do contrato de trabalho para redução de curso (art. 476-A
CLT);
m) o trabalho em domicílio (art. 6º CLT);
n) lei das microempresas autorizando benefícios burocráticos trabalhistas, como isenção do controle de ponto, de livro de inspeção, de
contratação obrigatória de aprendizes, descaracterização das horas
in itinere;
o) ampliação das hipóteses de descontos salariais, que autoriza desconto
no salário e nas parcelas da rescisão, mediante adesão voluntária e
irretratável, para fins de empréstimo, financiamento e operações de
arrendamento mercantins concedidos por instituições financeiras e
outras mencionas na lei, desde que não ultrapassem 30% da remuneração do empregado;
p) inclusão do trabalhador rural no inciso XXIX do art. 7 da CF/88
através da EC 28/00, estendendo a prescrição parcial rural;
q) a limitação do valor do crédito trabalhista a 15 salários mínimos
para fins do art. 449, § 1 da CLT, isto é, limitação para fins de crédito
privilegiado na falência (art. 83, I da Lei nº 11.101/05);
r) redução do percentual do FGTS para os aprendizes e exclusão das
hipóteses previstas nos arts. 479 e 480 da CLT, bem como aumento
da idade para 24 anos (lei 11.180/05);
s) a criação das comissões de conciliação prévia (art. 625-E CLT).
Como se não bastasse, ainda encontramos, no plano social, a existência
de trabalho escravo, a exploração do trabalho infantil, cooperativas fraudulentas,
o descumprimento de regras primárias acerca da jornada de trabalho, enfim, uma
série de irregularidades que violam os Direitos Humanos do trabalhador.
Feitas tais considerações, é preciso reconhecer que, na medida em que a
norma fundamental justrabalhista se afasta de sua finalidade social original, ela
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perde o compromisso de conferir o bem-estar social à coletividade. A busca da
Justiça deve-se pôr como um fim da ordem social e, se ela não é justa, significa
que não deve ser aplicada, de forma que se aproxime o mais possível do ideal
de justiça social, para atender às classes sociais economicamente desfavorecidas
no mercado de trabalho brasileiro.
A hermenêutica jurídica dos Direitos Humanos Sociais do trabalhador
se realiza para a promoção da máxima realização constitucional da dignidade
humana do trabalhador.
Diante dessa perspectiva, o Direito do Trabalho precisa eleger a hermenêutica, como instrumento de combate à flexibilização dos direitos sociais do
trabalhador, para recuperar dos setores da população brasileira, grupos sociais
que se encontram desprotegidos pela relação de emprego, no anseio concreto
de almejar os princípios fundamentais do Direito do Trabalho como pilares para
o processo de reconstrução do direito social ao pleno emprego, pois a miséria
do povo se torna cada vez mais dolorosa e a inexistência de estabilidade no
emprego enfraquece o verdadeiro ideal de distribuição de renda no sistema
democrático brasileiro.
Como ensina LENIO LUIZ STRECK, a “linguagem não é um mero
fato, e, sim, princípio no qual descansa a universalidade da dimensão hermenêutica”.34
Nesse panorama, torna-se necessário compensar as desigualdades existentes na sociedade por meio de mecanismos interpretativos e hermenêuticos
condizentes com o princípio da dignidade da pessoa humana. Tal procedimento
somente se dará pelo aprimoramento dos métodos interpretativos no ordenamento justrabalhista brasileiro. Destarte, constitui a hermenêutica jurídica uma
tentativa de perpetuar as injustiças sociais dos tempos atuais.
Nesse clima, expressa MÁRCIO TÚLIO VIANA: “a lei deve ser vista
como uma forma viva, mutável, dinâmica, sempre aberta a receber um sentido
novo. Em sua criação há um momento do legislador e um momento do juiz”.35
Como bem ensina ATAHUALPA FERNANDEZ,
Quando as normas negam conscientemente a vontade da
justiça, quando os princípios, os direitos e as garantias
consagradas são arbitrariamente violados, carecem tais
normas de legitimidade e validez, pois não se pode
conceber o Direito, inclusive o direito legislado, de outra
maneira que não esteja destinado a servir a justiça. E
quando a injustiça não é oportunamente eliminada pelo
legislador, corresponde ao operador do direito o dever e
a coragem de deixar de efetivá-la, de negar o pretenso
caráter jurídico das normas arbitrariamente impostas.
Esse é o papel que cabe ao operador do direito na sua
práxis hermenêutica.36
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O autor, ainda, vai além:
A virtude e a independência do operador do direito não é
outra coisa que a manifestação da autonomia do direito,
comprometido ceticamente com o imperativo segundo o
qual o direito deve ser manipulado de tal maneira que
suas conseqüências, sempre compatíveis com a maior
possibilidade de evitar ou diminuir a miséria humana,
permitam a cada um viver com o outro na busca de uma
humanidade comum, isto é, com a criação de um modelo
sócio-institucional livre, justo e solidário que permita
a constituição de uma comunidade de homens livres e
iguais unidos por seu comum, legítimo e compartido
submetimento ao direito e em pleno e permanente
exercício de sua cidadania.37

Neste diapasão, é perfeitamente admissível a transposição de GEOVANI
DE OLIVEIRA TAVARES, no atual Estado Democrático de Direito que “a
diferença social e econômica existente entre ricos e pobres, a exclusão social,
as distorções na distribuição das riquezas e a omissão do Estado diante desse
quadro da realidade, justifica, legitima e autoriza a desobediência das regras
de convivência já postas em sociedade”.38
Com efeito, ao jurista incumbe, na sua função de intérprete e aplicador
da lei, dar exegese construtiva e valorativa às normas fundamentais justrabalhistas, para que se aperfeiçoem os fins teleológicos do Direito do Trabalho
e os princípios basilares do Estado Democrático e Social de Direito.39 Nesse
sentido, a lei deve ser interpretada para alcançar a verdadeira justiça social. E,
por mais clara que pareça, requer sempre um esforço hermenêutico visando à
aplicabilidade plena dos Direitos Humanos sociais do trabalhador no Direito
do Trabalho, pois o art. 3º, inciso III, elege como objetivos fundamentais da
República a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Como já alardeava CARLOS MAXIMILIANO,
Desapareceu nas trevas do passado o método lógico,
rígido, imobilizador do Direito: tratava todas as questões
como se foram problemas de Geometria. O julgador
hodierno preocupa-se com o bem e o mal resultantes
do seu veredictum. Se é certo que o juiz deve buscar
o verdadeiro sentido e alcance do texto; todavia este
alcance e aquele sentido não podem estar em desacordo
com o fim colimado pela legislação - o bem social.40
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Cumpre-nos inovar a aplicação dos métodos hermenêuticos no Direito
do Trabalho para renovar a ordem justrabalhista, que deve ser estabelecida sempre de modo mais elevado ao cidadão brasileiro. Para isso, deve ser ressaltado
que, para se alcançarem soluções para o quadro político-jurídico vigente, ao aplicador do Direito do Trabalho será preciso desvestir a couraça positivista que lhe
veste o ensino tradicional, pois, em tempos de constantes transformações políticas e ideológicas, a pobreza e a miséria espalham-se em índices inimagináveis.
Conforme se pode constatar, é preciso avançar para garantir igual dignidade às pessoas e uma distribuição mais equitativa dos bens materiais, isto é,
dar a todos o que é racionalmente necessário para gozar de oportunidades semelhantes e viver dignamente. É preciso respeitar os direitos das pessoas e o caráter
próprio de cada povo, eliminando as diferenças socioeconômicas que hoje existem e crescem com freqüência, ligadas à crise do Direito do Trabalho no Brasil.
Essa situação somente pode ser resolvida por uma tomada de consciência da igualdade dos homens, por medidas políticas e jurídicas voltadas
para o atendimento de melhores condições de integração e de desenvolvimento
universal do ser humano: o emprego. É necessário avançar nesse aspecto, pois
a sociedade clama pela cristalização do pleno emprego e pela destinação dos
Direitos Humanos sociais do trabalhador.
Pelo que já foi posto, fica em evidência o papel do intérprete-aplicador
em empregar a regra jurídica em conformidade com os anseios da sociedade,
pois a democracia somente se legitima mediante a atuação criativa e transformadora no Direito do Trabalho.
Como bem ilustra MÁRCIO TÚLIO VIANA, “enquanto, em alguns casos, luta-se pela lei que já se tem, em outros se combate pela lei que se quer ter”.41
Desse modo, deve o intérprete-aplicador do Direito do Trabalho almejar
por uma ordem jurídica justa, no objetivo de atentar à proteção da dignidade
da pessoa humana no Direito do Trabalho, pois o Direito deve constituir uma
realidade cultural que se põe sempre a serviço do valor justiça.
Para estabelecer um pensamento sobre o assunto, transcrevemos os
ensinamentos de PLAUTO FARACO AZEVEDO:
O jurista, visto como técnico a serviço de uma ordem
jurídica dita neutra, em verdade é formado para ser o
ordenador do poder instituído, seja ele qual for. Preparado
para nada contestar, torna-se incapaz de colaborar de
modo efetivo na construção da democracia, que passa
necessariamente pelo adequado encaminhamento dos
problemas suscitados pela justiça distributiva, reclamando
agentes de pensamento aberto, habituados ao confronto e
discussão de idéias contrárias, capazes de compreender o
presente e planejar o futuro.42
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Nesse panorama, destaca ANA VIRGÍNIA MOREIRA GOMES:
o operador do Direito necessita de critérios que o
auxiliem na aplicação da norma, ainda que ela já tenha
sido muitas vezes devidamente interpretada na doutrina
ou nos tribunais, possuindo mesmo um dos seus
possíveis sentidos enunciados por órgãos de instâncias
superiores.43

A par disso, a realização da justiça exige que a mobilidade necessária a
um Direito do Trabalho em desenvolvimento seja organizada de tal modo que
a vida dos indivíduos e de suas famílias não se torne mais instável e precária,
pois a concepção de Estado adotada por nossa Constituição Federal de 1988
guarda íntima relação com os Direitos Humanos sociais do trabalhador.
Qualquer que seja a sociedade historicamente considerada, somente a
real justiça efetiva e igualitária será capaz de fomentar incessantes transformações sociais no Direito do Trabalho, de maneira que os direitos decorrentes da
cidadania e assegurados pela democrática sejam aplicados de forma universal
a todos os integrantes da sociedade.
Como bem expõe MÁRCIO TÚLIO VIANA, “a tarefa do juiz não
se reduz nos tribunais: como juiz cidadão, deverá levar a sua mensagem de
resistência a toda a coletividade, lutando por uma ordem social mais justa e
por mecanismos que dignifiquem o trabalhador”.44
É vital que as leis sejam elaboradas e aplicadas em consonância com
as necessidades da população, pois os Direitos Humanos declaram, ao longo da
história, o que vem sendo construído no universo jurídico, por meio dos movimentos sociais. A luta faz parte do Direito de tal forma que é preciso alimentar
a ajuda material e moral aos espoliados do sistema capitalista contemporâneo,
pois a luta pelo trabalho digno se funda na constituição do Direito.
Segundo JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, “é exatamente diante da
busca desmesurada da exploração do capital sobre o trabalho humano que o
direito do trabalho encontra, com muita razão, a lógica de sua existência”.45
Como bem explana LUTIANA NACUR LORENTZ,
[...] para que a igualdade não seja uma quimera, bem
como não seja o Estado Democrático do Direito meramente formal e não fático, é preciso que os cidadãos e
seus Estados nacionais em desenvolvimento encontrem
caminhos de resistência à voracidade das empresas e
capitais transnacionais e busquem a valorização e o
respeito às singularidades nos âmbitos pessoal, grupal e
nacional.46
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De tudo quanto foi exposto, o que importa é que, à medida que os
postulados da justiça se põem como objetivos e fundamentos da República
Federativa do Brasil, o avanço no Direito do Trabalho será inevitável, pois a
aplicabilidade dos direitos humanos do trabalhador é condição essencial para
a manutenção do Estado democrático brasileiro.
Conforme enfatiza LUTIANA NACUR LORENTZ, “o importante é
alcançar-se um sistema alternativo de idéias, de práticas e de vida, o que talvez
só possa ser conseguido com a união, em âmbito mundial, de movimentos de
resistência [...]”.47
Nesse contexto, torna-se veemente necessário conclamar os Direitos
Humanos na seara juslaboral, pois são eles constituídos e ligados pelos mesmos
sentimentos humanos e aspirações que definem o que é o Direito e firmam o
caminho de novas conquistas.
Nenhuma norma do direito positivo representa apenas a si mesma, mas
ao menos se relaciona com todo o ordenamento jurídico, por isso, se conclui,
no pensamento de JUAREZ FREITAS que,
A interpretação sistemática tem que ser feita de maneira
a resultar topicamente em conformidade com os fins,
princípios e objetivos do sistema, os quais precisam rumar
para a concretização plena numa sociedade livre, justa e
solidária, na qual se dê a sujeição da ordem econômica
aos ditames teleológicos e racionais da justiça social.48

O autor, ainda, arremata que “cada preceito normativo deve ser viso
como uma parte viva do todo, eis que é do exame em conjunto que pode resultar melhor resolvido qualquer caso em apreço em apreço, desde que se busque
descobrir qual é, na respectiva situação, o interesse mais fundamental”.49
Nesse desiderato, apenas com o uso adequado da Hermenêutica é que
se alcançará a verdadeira liberdade de consciência, suficiente para evitar que
o Direito permaneça mudo ante as necessidades da sociedade do trabalho contemporânea. É necessário encontrarem-se caminhos com o fito de enriquecer a
atividade interpretativa do jurista e permitir a eficiência e a aplicabilidade dos
Direitos Humanos sociais do trabalhador no Direito do Trabalho brasileiro.
Ao fim deste estudo, temos por firmado o entendimento de MÁRCIO
TÚLIO VIANA:
Sempre que a lei se revelar a negação do Direito, devemos
ajustá-la, adaptá-la, reeducá-la. Abandonarmos a postura
de irresponsáveis por sua formação, para assumirmos
a de responsáveis por sua mutação, como se fôssemos
(e efetivamente o somos) seus co-autores, apenas que
distanciados no tempo e no espaço do órgão legislativo.50
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3 A Aplicabilidade dos Direitos Humanos Sociais do
Trabalhador no Direito do Trabalho Brasileiro
Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais, é tradicional
a teoria de José Afonso da Silva no que tange à eficácia das normas jurídicas.
Para o autor, as normas constitucionais podem ser de aplicabilidade imediata
e eficácia plena; de aplicabilidade imediata e eficácia contida ou restringível e
de aplicabilidade mediata ou eficácia limitada.51
As normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia plena são aquelas que não dependem de atuação legislativa posterior para a sua
regulamentação, estando, desse modo, aptas a produzir todos os seus efeitos
jurídicos. Podemos apontar as normas referentes às competências dos órgãos
(CF, art. 48 e 49) e os remédios constitucionais (CF, art. 5°, LXVIII, LXIX,
LXX, LXXI, LXXII, LXIII).
Nas normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia contida, o legislador constituinte originário regulou suficientemente a matéria,
porém possibilitou ao legislador ordinário restringir os efeitos dela. São normas
constitucionais que possuem aplicabilidade imediata, mas uma lei posterior
poderá conter os seus efeitos. Como exemplo, cita-se o art. 5°, inciso XIII, da
Carta Republicana de 1988, que diz ser livre o exercício de qualquer trabalho,
oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Nesse sentido, se não houver uma lei regulamentado as profissões, toda pessoa
poderá exercer livremente qualquer tipo de atividade.
Por fim, classificam-se como normas de aplicabilidade mediata e
eficácia limitada preceitos normativos que necessitam da atuação legislativa
posterior, para que possam gerar plenamente todos os direitos e obrigações nela
contidos. Os preceitos de eficácia limitada se dividem em normas de princípio
institutivo e normas de princípio programático.
De princípio institutivo são aquelas normas em que o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições dos órgãos, entidades
ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante
lei. Ilustra esse tipo de normas a previsão de criação do código de defesa do
consumidor (CF, art. 5°, XXXII), a regulamentação do direito de greve do
servidor público (CF, art. 37, VII), a organização administrativa e judiciária
dos Territórios Federais (CF, art. 33).
As normas de princípio programático são aquelas normas que dependem
de legislação a serem implementadas, por meio de um programa constitucional
a ser cumprido mediante a vontade constitucional. Ilustra esse tipo de norma o
direito ao salário mínimo digno (CF, art. 7º, IV), o direito à moradia, ao trabalho,
à segurança (CF, art. 6º). São direitos que exigem uma conduta positiva dos
órgãos legislativos e administrativos na realização no Estado Social de Direito.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

245

Prosseguindo, cumpre mencionar o desafio pela efetividade dos Direitos Humanos sociais no Direito do Trabalho brasileiro. Ora, é preciso alcançar
fórmulas argumentativas capazes de superar o discurso do status quo, que
busca restringir a aplicabilidade dos Direitos Humanos sociais do trabalhador
no Brasil.52
Nessa perspectiva, urge integrar uma estratégia de democratização social no Direito do Trabalho brasileiro, capaz de incentivar a aspiração coletiva
pela aplicabilidade desses direitos, pois, como adverte LENIO LUIZ SRECTK,
“o sentido da constituição não pode continuar velado (isto porque, passados
mais de 12 anos desde sua promulgação, grande parte de seu texto continua
inefetivo, portanto, não descoberto)”.53
Nesse contexto, vale rememorar a preciosa lição de INGO WOLFGANG SARLET:
[...] os direitos fundamentais sociais de cunho prestacional,
independentemente da forma de sua positivação (mesmo
quando eminentemente programáticos ou impositivos),
por menor que seja sua densidade normativa ao nível da
Constituição, sempre estarão aptos a gerar um mínimo de
efeitos jurídicos, já que não há mais praticamente quem
sustente que existam normas constitucionais (ainda mais
quando definidoras de direitos fundamentais) destituídas
de eficácia e, portanto, de aplicabilidade.54

Dessa forma, ao intérprete e aplicador do Direito do Trabalho cabe um
importante papel: o de possibilitar uma justiça social capaz de impulsionar o
crescimento de um ramo juslaboral voltado para o pleno desenvolvimento da
sociedade civil, pois é necessário que as amarras do direito posto, que impossibilitam o implemento da cidadania e do valor da pessoa humana no Brasil,
sejam rompidas em prol de uma justiça que penetre no território dos preceitos
normativos destituídos de eficácia plena e imediata.
O desafio em questão precisa ser urgentemente enfrentado, pois a luta
agora é pela efetividade dos Direitos Humanos sociais do trabalhador. Esse
mecanismo, logicamente, decorre de políticas públicas que terão como compromisso último a consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil
e, simultaneamente, o cumprimento pelos princípios do Direito do Trabalho.
Como se vê, o tema é de muita relevância. A população brasileira, já demasiadamente alijada do direito à cidadania e, por conseqüência, das necessidades
básicas de sobrevivência, clama por uma justiça sensibilizada com a realidade
social do Brasil.
Diante dos vários comandos programáticos, os quais negam a máxima
eficácia aos Direitos Humanos sociais do trabalhador, CLÈMERSON MER246
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LIN CLÈVE adverte que "o ofício do jurista eticamente ligado com a práxis
libertária assumirá vastas proporções, em face das inúmeras possibilidades
argumentativas que poderão ser descobertas”.55
Como assevera JORGE LUIZ SOUTO MAIOR,
[...] é urgente não deixar que sejam abaladas as bases
fundamentais do direito do trabalho, para que se possa,
urgentemente, pôr em aplicação um direito do trabalho
que, efetivamente, se insira no contexto atual na real
perspectiva de evitar que o trabalho humano seja
explorado sem a contrapartida do social e da própria
proteção da dignidade humana.56

Esse é o momento em que toda a sociedade jurídica deve atuar na luta
por um Direito mais justo e por um mundo com mais esperança. Por isso, reside
aqui uma dimensão humanizadora para o Direito do Trabalho, capaz de criar
uma cultura jurídica plenamente favorável ao exercício do constitucionalismo
social no Brasil. Assim, respeitaremos as rédeas do destino dos cidadãos vivos
e dos que haverão de surgir.
Segundo JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, “a função do direito e principalmente do direito social não é senão a de corrigir a realidade, atribuir efeitos
obrigacionais necessários às relações sociais, para fazer valer os valores que
nele foram integrados por obra da humanidade [...]”.57
Esse é o caminho para se alcançar a aplicabilidade dos Direitos Humanos no ramo juslaboral, pois é preciso considerar que proteger o homem que
vende a sua força de trabalho para sobreviver é defender a dignidade humana
do homem. Consoante nos ensina JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, “à justiça
do trabalho compete aplicar um direito do trabalho por inteiro e cada vez mais
eficaz, até porque este é o caminho natural do direito do trabalho”.58
É imperioso para sobrevivência do Direito do Trabalho contemplar a
aplicabilidade plena e imediata dos Direitos Humanos sociais do trabalhador,
a fim de impedir que o Estado possa obstacular o exercício do direito pleno
pelo cidadão, um direito que poderia ser por ele exercido não fosse a intenção
desconforme do Poder Público Legislativo em constituir um ordenamento justrabalhista flexível, pronto a se adaptar às exigências empresariais de atender à
volatilidade do capital financeiro internacional e a atrasar a formação do Estado
Democrático e social de direito.
Esse quadro precisa mudar, pois, como adverte LENIO LUIZ STRECK,
ao se referir à crise de paradigmas e à concepção liberal-individualista-normativista do direito que obstaculiza o acontecer da constituição, “olhamos o novo
com os olhos do velho, com a agravante de que o novo ainda não foi tornado
visível”.59
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Na proteção social obtida pelos direitos de segunda geração, fruto do
ideário político denominado Estado de Bem-Estar Social, o sistema capitalista
somente vivenciou a sua fase dourada porque conseguiu unir idéias de solidariedade social, liberdade política e desenvolvimento econômico.60 Ocorre que
o processo de internacionalização da economia tenta descaracterizar toda a
concepção tutelar do Direito do Trabalho ao dificultar a intervenção do Estado
diante do essencial objetivo de promover a justiça social.
Como ensina FAHD MEDEIROS AWAD, isso é resultado da falta de
proteção efetiva de um Estado capaz de identificar as diferenças e singularidades
dos cidadãos, de promover justiça social, de corrigir as disparidades econômicas
e de neutralizar uma iníqua distribuição tanto de renda quanto de prestígio e
conhecimento.61
Conforme assevera JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, vivenciamos uma
fase de “implementações de técnicas para fugir das amarras do direito social
e para tornar menos nítida a exploração do capital sobre o trabalho [...]”.62
Destarte, o desenvolvimento social passa a ser considerado um obstáculo à potencialidade da noção de mercado consumidor, conduzido pela ideologia
neoliberal, pois nele o Estado já não tem por objetivo tutelar interesses sociais.
É possível afirmar, ainda, que esse sistema econômico deseja a ruptura de qualquer mecanismo de garantia legal dos Direitos Humanos sociais do trabalhador,
bem como o fim de todos os elementos jurídicos protetores responsáveis pela
valorização do emprego no Direito do Trabalho brasileiro.
Consoante nos ensina JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, “no novo
paradigma destrói-se a noção de uma classe de trabalhadores, que tem a
consciência de que a exploração de seu trabalho constitui a força motriz de
um sistema que enriquece a alguns poucos e provoca a miséria de muitos”.63
A norma contida no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal de 1988,
imputa ao legislador não somente a obrigação legislativa de regulamentar ou
concretizar o conteúdo das normas de conteúdo programático, mas também a de
editar normas que não atentem contra o núcleo essencial do direito fundamental
nelas consagrado, deformando-lhe o sentido ou a finalidade.64
Nesse campo, portanto, onde o Estado aparece como inerte, o intérprete
e aplicador do Direito do Trabalho possuem um importante papel a cumprir.
E isso é perfeitamente possível, pois, como afirma LENIO LUIZ STRECK,
citando MIGUEL ANGEL PÉREZ,
uma constituição democrática é, antes de tudo, normativa,
de onde se extraem duas conclusões: que a constituição
contém mandatos jurídicos obrigatórios, e que estes
mandatos jurídicos não somente são obrigatórios, mas,
muito mais do que isso, possuem uma especial força de
obrigar, uma vez que a constituição é a forma suprema de
todo o ordenamento jurídico.65
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Corroborando tal entendimento, ressalta CLÈMERSON MERLIN
CLÈVE que “as conquistas jurídicas sempre foram alcançadas em face de
concretização de uma certa idéia de direito que reivindica um lugar no espaço
normativo do direito positivo”.66
Destarte, as palavras contidas na Constituição devem ser interpretadas
para atender aos princípios fundamentais que norteiam uma existência digna
para o homem na sociedade. Só assim será verdade admitir a sintonia existente
entre os Direitos Humanos e o Direito do Trabalho no sistema jurídico brasileiro.
Ora, desde o nascimento do ramo jurídico laboral, trava-se uma luta
pela realização do ideário dos Direitos Humanos sociais do trabalhador no ramo
juslaboral. Essa luta precisa continuar na medida necessária à efetivação dos
princípios formadores da justiça social e da dignidade humana, pois o Direito
deve estar sempre em construção.
Como adverte PLAUTO FARACO DE AZEVEDO,
[...] pode-se admitir realisticamente a existência das
leis injustas, por desconhecerem ou ignorarem as
necessidades sociais ou por traduzirem interesses de
setores, classes ou grupos sociais em detrimento do
bem-comum. Pode também acontecer que a lei atenda às
exigências da justiça, revelando-se entretanto, injusta sua
aplicação ao caso concreto, cuja singularidade resiste a
seu enquadramento legal.67

Destarte, é preciso reconhecer a conexão existente entre os Direitos Humanos e o Direito do Trabalho como duas realidades inseparáveis. Essa conexão
envolve a vida e o trabalho, a liberdade e a dignidade. Todos esses atributos
são inerentes à pessoa humana e o Direito não pode afastar-se dessa realidade.
Emerge, assim, rever os Direitos Humanos na qualidade de fenômeno social.
Nessa esteira, urge reformular o Direito do Trabalho comprometido
com o processo de redemocratização no espaço jurídico-social, por meio da
interpretação constitucional sistemática e ampla a favor da aplicabilidade dos
valores fundamentais sociais do trabalho na sociedade contemporânea.
Fundamentado nessas idéias, expõe VIEIRA DE ANDRADE que
“o princípio da aplicabilidade direta vale como indicador de exeqüibilidade
imediata das normas constitucionais, presumindo-se sua perfeição, isto é, a
sua auto-suficiência baseada no caráter líquido e certo do seu conteúdo e
sentido”.68
Essa deve ser a luta legitimadora pelo uso do bom Direito na seara
juslaboral. Ante toda a exposição, é preciso atentar que o Direito do Trabalho
é o ramo jurídico que melhor expressa o princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana, sob o símbolo da juridicidade dos direitos sociais do trabalhador.
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Nessa linha de pensamento, vale a pena consignar o ensinamento de
FAHD MEDEIROS AWAD de que “os direitos sociais surgiram juridicamente
como prerrogativas dos segmentos mais desfavoráveis e, para que possam ser
materialmente eficazes, tais direitos implicam uma intervenção ativa e continuada dos poderes públicos”.69
É essencial uma práxis libertadora cotidiana, promotora da cidadania
e dos Direitos Humanos no Direito do Trabalho brasileiro, capaz de definir o
valor da dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento integral de todos os
seres humanos. Por isso, esse é o tempo de reproduzir um novo sentido para as
palavras contidas na lei, pois a “luta pela democratização da sociedade política
passa obrigatoriamente pelo direito. E que o direito como espaço de luta que é,
não pode ser desprezado pelos interessados na democratização da sociedade”. 70
Diante disso, como ressalta INGO WOLFGANG SARLET,
[...] a melhor exegese da norma no art. 5º, parágrafo 1º, de
nossa Constituição é a que parte da premissa de que se trata
de norma de cunho inequivocadamente principiológico,
considerando-a, portanto, uma espécie de mandado de
otimização (ou maximização), isto é, estabelecendo aos
órgãos estatais a tarefa de reconhecerem a maior eficácia
possível aos direitos fundamentais [...]71.

Como bem assevera HERMANO QUEIROZ JÚNIOR,
[...] o princípio da dignidade da pessoa humana há de ser considerado como o fundamento de todo o sistema dos direitos
fundamentais, no sentido de que estes constituem exigências,
concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa humana
e com fundamento nesta devem ser interpretados”72.

É pelos direitos sociais do trabalhador, advindos da concepção de Estado
de Bem-Estar Social, que se encontra presente o ideário social, que consiste na
proteção à dignidade da pessoa humana, pois é o trabalho regulado que revela
o valor do homem na sociedade contemporânea.73
Nesse limiar, é preciso evitar um Direito que se converta gradativamente
em um fator de degradação do homem que trabalha. Agora urge uma ordem
jurídica que lute pelo desenvolvimento social e pelo emprego digno a todos os
cidadãos. Essa deve ser a tarefa indeclinável dos Direitos Humanos no Direito
do Trabalho.
Nesse contexto, é preciso evitar os efeitos nefastos causados pelas
distorções capitalistas na desconstituição do emprego no Direito do Trabalho
brasileiro. Essa é a proposta almejada no presente ensaio, pois “o primado do
trabalho e do emprego na vida social constitui uma das maiores conquistas da
democracia no mundo ocidental capitalista”.74
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Destarte, é necessária a afirmação de uma legislação trabalhista que
reconsidere a importância do trabalho regulado na sociedade contemporânea,
ou melhor, um Direito do Trabalho em condições de atender de todo às necessidades vitais do ser humano e, conseqüentemente, os Direitos Humanos sociais
do trabalhador advindos de tal relação jurídica. Só assim o caráter teleológico
do Direito do Trabalho será atendido.
É por intermédio da relevância que se dá a relação de emprego é que o
Direito do Trabalho atingirá o equilíbrio entre as forças da produção capitalista
e o trabalho humano. Por essa razão, o objetivo maior da ordem justrabalhista
deve ser a proteção da relação de emprego por meio da permanência do trabalhador no mercado formal de trabalho, pois só assim lhe serão assegurados
todos os direitos e garantias fundamentais que o Direito do Trabalho brasileiro
lhe vem proporcionando ao longo dos tempos.
Conforme nos assegura INGO WOLFGANG SARLET,
[...] os direitos adquiridos não mais podem ser reduzidos
ou suprimidos, sob pena de flagrante infração do princípio
da proteção da confiança (por sua vez, diretamente
deduzido do princípio do Estado de Direito), que, de
sua parte, implica a inconstitucionalidade de todas as
medidas que inequivocadamente venham a ameaçar o
padrão de prestações já alcançado.75

Convém rememorar a importância do princípio da indisponibilidade
dos direitos trabalhistas, que retrata a interação da proteção à relação de emprego com os Direitos Humanos sociais do trabalhador, visto que é fruto de
conquistas da classe trabalhadora. Dessa maneira, não é permitida a negociação,
quer na seara individual, quer na seara juscoletiva do trabalho, que implique
a diminuição dos direitos sociais dos trabalhadores, sob pena de acarretar a
violação direta do princípio em tela e de toda a principiologia que resguarda a
seara laboral.
A indisponibilidade ou inderrogabilidade desses direitos consistem na
limitação à autonomia individual ou coletiva pela qual se impede um sujeito
de efetuar total ou parcialmente atos de disposição sobre um determinado
direito, salvo se para melhorar a condição do trabalhador. Por isso, todos os
direitos oriundos da relação empregatícia são considerados indisponíveis. Nesse
contexto, cabe ao Estado editar normas protetivas, sempre mais vantajosas e
garantidoras dos Direitos Humanos sociais do trabalhador.
Como bem assevera INGO WOLFGANG SARLET, ao tratar do princípio da proibição de retrocesso social,
[...] o reconhecimento e a garantia de direitos fundamentais
têm sido consensualmente considerado uma exigência
inarredável da dignidade da pessoa humana (assim como
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Segundo o autor,

da própria noção de Estado de Direito), já que os direitos
fundamentais constituem explicitações da dignidade da
pessoa, de tal sorte que em cada direito fundamental
se faz presente um conteúdo ou, pelo menos, alguma
projeção da dignidade da pessoa. Portanto, a proteção dos
direitos fundamentais, pelo menos no que concerne ao
seu núcleo essencial e ou ao seu conteúdo em dignidade,
evidentemente apenas será possível onde estiver
assegurado um mínimo em segurança jurídica.76

Negar reconhecimento ao princípio de retrocesso
social significa, em última análise, admitir que órgãos
legislativos (assim como o pode público de modo geral),
a despeito de estarem inquestionavelmente vinculados
aos direitos fundamentais e às normas constitucionais
em geram, dispõem do poder de tomar livremente suas
decisões mesmo em flagrante desrespeito à vontade
expressa do Constituinte.77

O princípio em tela se caracteriza pela impossibilidade de reduzir as
implementações de direitos fundamentais sociais já realizadas pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Impõe-se a não-redução dos Direitos Humanos sociais, de
modo a preservar o índice mínimo civilizatório do Direito do Trabalho. Embora
não expresso de forma taxativa pelo corpo constitucional, o princípio encontra
clara previsão constitucional na leitura do art. 5º, § 2º, da CF e do caput do art.
7º da CF, este enunciando os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, “sem
prejuízo de outros que visem à melhoria de sua condição social”. Destarte, o
princípio em tela serve de esteio a reformas destrutivas da legislação social
existente, sob pena de contrariar o próprio fundamento da CF/88, a proteção à
dignidade da pessoa humana.
Como bem ensina JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, na obra Relação
de Emprego e Direito do Trabalho,
A centralidade do direito do trabalho na relação de
emprego, ademais, é o que tem permitido que este
ramo do conhecimento jurídico, o direito do trabalho,
evolua constantemente. A melhoria da condição social
e econômica do empregado, cumpre não esquecer, é o
princípio fundamental do direito do trabalho e com o
avanço constante da normatividade trabalhista a aquisição
de uma relação de emprego passou a ser sinônimo de
status social e segurança [...].78
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De fato, muito deve ser feito ainda no campo dos Direitos Humanos
sociais do trabalhador. É imprescindível a luta pela realização do Direito do
Trabalho e pela aplicabilidade plena dos Direitos Humanos nessa seara.
A canção a seguir expressa a contestação das desigualdades sociais e
seus versos reiteram a luta pelos direitos iguais, para que todos vivam plenamente e desfrutem a verdadeira dignidade humana.
Bebida é água
Comida é pasto
Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
A gente não quer só comer.
A gente quer comer e fazer amor.
A gente não quer só comer,
A gente quer prazer para aliviar a dor.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade.
A gente não quer só dinheiro.
A GENTE QUER INTEIRO E NÃO PELA METADE.79
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“O PROCESSO TRABALHISTA NA 1ª INSTÂNCIA”
Fábio Alves Cidade

Advogado

Com a dinamização da Justiça do Trabalho nestes últimos anos, sentese a necessidade de uma sistemática processual trabalhista consubstanciada
em uma codificação, correspondendo aos anseios dos que há muitas décadas
militam por sua existência, precisamente desde 1952 e, posteriormente, em
1963, quando o Ante-Projeto do Código de Processo do Trabalho, elaborado
por Mozart Victor Russomano, à época Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, foi encaminhado ao então Ministro de Justiça e Negócios Interiores,
Sr. João Mangabeira.
Tal Ante-Projeto dorme o sono letárgico para tristeza dos que agitam
o direito processual do trabalho.
Tal omissão tem acarretado, por vezes, dificuldades, dado à preocupação constante de impor-se autonomia ao processo trabalhista, cujo ímpeto
evolutivo é cada dia acentuado e cujas inovações trazidas pela realidade social,
foram acolhidas pelo ante-projeto do Código de Processo Civil de autoria do
Professor Alfredo Buzaid, à época Ministro da Justiça.
Assim, resta-nos apegar aos dispositivos contidos na Consolidação
das Leis do Trabalho e, sobretudo, aos princípios informadores do processo
trabalhista que são, em parte, os marcos delimitadores entre os dois processos:
civil e trabalhista. Este, em sua efervescência, em busca da maioridade jurídica,
enquanto aquele, o processo civil, filiado às suas tradições, orgulhoso de sua
riqueza legal e doutrinária, sempre a emprestar o material jurídico, embora nos
últimos tempos, tem aberto os olhos à realidade e exigências sociais, absorvendo
as experiências do processo trabalhista que não é codificado.
Os princípios informadores, ou sejam, os elementos caracterizadores
do processo trabalhista, destacam-se:
l ORALIDADE
Que é a reação ao procedimento escrito, é o caminho certo para
atingir-se à tramitação célere do processo, incluindo o ajuizamento da ação, a
contestação, os debates e a dispensa de resumo dos depoimentos em processo
de alçada.
Mas tal princípio por não ser absoluto, não elimina a palavra escrita
para atos próprios do juízo, constitutivos da formação do processo.
Pela oralidade, atinge-se à imediação entre o juiz e as partes, resultando,
de logo, a publicidade dos atos processuais, bem como a participação do cidadão
na vida do Estado, fiscalizando o funcionamento dos órgãos judicantes.
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No triângulo juiz, empregado e empregador, tal publicidade imprime
confiança na Justiça e imparcialidade no julgamento.
2 DA SIMPLICIDADE, ECONOMIA E RAPIDEZ
São princípios comuns a toda modalidade de processo, mas acentuase, sobretudo, no trabalhista por levar em consideração a condição social do
empregado, a debilidade econômica, que é o elemento propulsor de uma justiça
célere, porquanto uma justiça tardia é irmã gêmea da fome.
3 CONCENTRAÇÃO
O princípio da oralidade traz, consequentemente, a concentração dos
atos processuais em uma só audiência, tendo como marco inicial a litiscontestatio, onde as posições ficam devidamente situadas, impedindo, assim, a
apresentação de exceções e nulidades que possam prejudicar atos já realizados em
detrimento à celeridade processual para onde todos os princípios convergem-se.
A preocupação constante com relação à celeridade vê-se patente no
processo trabalhista, ao não comportar recurso das decisões interlocutórias,
que só poderão ser discutidas no recurso que couber da decisão final; não ser
dmitido agravo no auto do processo; celeridade que se vê quanto à designação
de perito único (Lei 5584/70); o impulso ex officio nos processos em que as
partes reclamaram pessoalmente; o sistema de instância única em processo de
alçada, salvo em se tratando de matéria constitucional.
Formado o triângulo processual, o juiz mune-se do poder diretivo,
controlando o procedimento, resistindo às pretensões infundadas ou protelatórias, recolhendo provas para que se possa atingir à verdade. Se a todo o direito
corresponde a uma obrigação e tendo as partes o direito à prestação do Estado,
têm, por outro lado, o dever da lealdade processual, ou seja, fornecer os meios
precisos para a elucidação do objeto litigioso
O juiz forma a livre convicção, dotando-se de liberdade na apreciação
da prova, inclusive, em caso de dúvida, em favor do debilmente fraco, dando
interpretação sociológica à lei.
A processualística do trabalho dá ao julgador maior liberdade, podendo
decidir alguma vezes extra petita, como ocorre ao determinar as anotações da
CTPS nos termos do artigo 39, § 2º da CLT; ao determinar a conversão do
pedido de reintegração do empregado estável em indenização.
4 Princípio INQUISITÓRIO
É uma peculiaridade do processo trabalhista, também conhecida por
impulso judicial, segundo o qual o Juiz pode, em determinados casos, dar início
à lide, bem como movimentá-la, independentemente de qualquer providência
dos interessados, segundo o artigo 39, § 2º da CLT e artigo 4º da Lei 5584/70,
que, respectivamente, dispõem:
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“Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado
versam sobre a não existência da relação emprego ou
sendo impossível verificar essa condição pelos meios
administrativos, será o processo encaminhado à Justiça
do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento
do auto de infração que houver sido lavrado”.
“Nos dissídios de alçada exclusiva das Juntas e naqueles
em que os empregados e empregadores reclamarem
pessoalmente, o processo poderá ser impulsionado de
ofício pelo Juiz (a Emenda Constitucional nº 24/1999
substituiu as Juntas de Conciliação e Julgamento por Varas
do Trabalho (juiz singular) e extinguiu a representação
classista na Justiça do Trabalho)”.

5 CONCILIAÇÃO
Dentre as peculiaridades do processo trabalhista vemos com maior
ênfase a conciliação por atender à finalidade da lei, ou seja, à consecução da
paz social.
Além da obrigatoriedade que tem o juiz de propor a conciliação ao
abrir a audiência e após as razões finais, as partes poderão a qualquer tempo
por fim a demanda mediante acordo, devidamente homologado, valendo como
sentença irrecorrível.
No entanto, a liberdade das partes de acordarem não é absoluta. Tendo
as normas trabalhistas o sentido protecionista, visando compensar com superioridade jurídica aquele que tem inferioridade de fato, a manifestação da vontade
está sujeita à limitação.
Assim, ficando limitado o direito de transacionar, não são homologados
certos acordos por ferirem dispositivos legais, tais como os que contiverem
cláusula de não anotação de CTPS, de não recolhimento do FGTS, etc.
Na Justiça do Trabalho as partes têm o jus postulandi, isto é, podem
ingressar em juízo e acompanhar sua reclamação sem intermédio do advogado.
A reclamação pode ser verbal, tomado por TERMO, ou escrita contendo
os requisitos do artigo 840 § 1º da CLT, inclusive o valor da causa para situar-se
a alçada. Se não contiver o valor da causa, o juiz deve fixá-lo antes de passar
à instrução, ressalvando às partes, quando as razões finais, a impugnação e o
pedido de revisão ao presidente do Tribunal Regional (§ 1º do art. 2º da Lei
5584/70).
A fundamentação jurídica do pedido não é exigida, porquanto os leigos podem postular; as provas são apresentadas em audiência e a citação do
reclamado é promovida pelo Diretor da Vara, requisitos esses do CPC, artigos
282 e 283, não exigidos.
Raramente ocorre ser a petição inicial considerada inepta por falta
dos requisitos necessários, porque a parte pode, antes da contestação, aditá-la,
ampliando ou retificando.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

263

Ocorrendo a hipótese, o reclamado receberá cópia do aditamento, e se
este se verificar em audiência, será devolvido o prazo ao reclamado para defesa,
salvo se o mesmo declinar e, de logo, apresentar a contestação.
Convém ressaltar que se o aditamento só trata de retificação de números ou nomes, a petição será encaminhada diretamente ao juiz da causa principal, sem submeter-se à distribuição. Tratando-se de aditamento que amplie
a pretensão, a petição deve ser distribuída por dependência ao juiz da causa
principal.
Na Justiça do Trabalho a petição inicial não é submetida a despacho
judicial para ser autuada, só ocorrendo em processo acessório.
Quando o processo não exige colocação em pauta, como sucede com
as notificações, as interpelações, os arrestos, etc. a secretaria da Vara leva a
petição inicial a despacho, antes de autuá-la.
Dispõe o artigo 841 da CLT:
“Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão
ou chefe de secretaria, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo,
ao reclamado, notificando-o, ao mesmo tempo, para
comparecer à audiência de julgamento, que será a
primeira desimpedida, depois de 5 cinco) dias”.

O dispositivo supra fala em notificação, quando a expressão correta
seria notificação-citatória.
A citação é o chamamento inicial do reclamado ao juízo, para responder
os termos de uma ação, enquanto que a notificação é o chamamento judicial
para que alguém pratique certo ato processual, sob pena prevista.
A citação é endereçada ao reclamado na fase inicial da lide e outra na
fase executória.
A notificação é endereçada tanto às partes como às testemunhas e peritos
para a prática de atos futuros, sob pena prevista em lei.
Já a intimação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento das partes a
realização de atos pretéritos praticados pelo juízo.
Não comporta, neste momento, falar sobre as formas de citação, bem
como sobre todas as fases e incidentes pelos quais passam os autos do processo
trabalhista.
Atemo-nos a pontos curiosos, como por exemplo à denunciação da
lide, também conhecida por chamamento à autoria.
A CLT só prevê duas hipóteses de chamamento à autoria. Uma, a do
factum principis (artigo 486) ou seja, quando houver paralisação de trabalho
decorrente de ato de autoridade municipal, estadual ou federal, que será responsabilizado pela indenização.
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Invocado o preceito e concluindo o juiz, pela procedência, após ouvidos
os interessados, os autos do processo serão encaminhados ao Juiz Privativo da
Fazenda.
A jurisprudência está esvaziando a figura do factum principis, por entender que a paralisação ou foi decorrente de ato ilícito praticado pelo empregador
ou porque a cessação da atividade decorreu de cláusula contratual na órbita
do direito civil, entre o Poder Público e o empregador, portanto, previamente
conhecido por este, razão por que lhe cabe a responsabilidade pelo pagamento
das verbas trabalhistas.
A outra hipótese da denunciação à lide é no caso de subempreitada
em que o empregado demanda contra o empreiteiro principal, cabendo a este
o direito de chamar à lide o subempreiteiro, ressalvando, assim, a ação regressiva nos termos da lei civil e retenção de importâncias devidas, tudo conforme
dispõe o artigo 455 e seu § único da CLT.
No mais, se o reclamado alega ilegitimidade passiva, cabe ao reclamante
a prova da relação-emprego, arriscando-se no caso de improcedência da ação,
ter que ajuizar outra ação contra o reclamado legítimo, caso não tenha havido
prescrição do direito de ação.
Se o reclamado alegar e de logo comprovar ter havido erro na figura
do “reclamado”, fato reconhecido e aceito pelo reclamante, o mesmo poderá
ser substituído no feito pela parte legítima.
Só não pode o reclamado incorrer no costumeiro erro de, alegando
ilegitimidade ad causam e consequentemente ad processum, suscitar a exceção
de “incompetência em razão da pessoa”, porque no processo trabalhista essa
incompetência diz respeito às pessoas jurídicas de direito público e somente
pode ocorrer se a relação jurídica entre as partes for de natureza estatutária
ou de caráter jurídico-administrativo, conforme Liminar com efeito ex tunc
concedida pelo STF na ADIN nº 3.395-6, referendada pelo Pleno, suspendendo
toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF na redação
dada pela EC 45/2004.
Assim, não se há de confundir as figuras de “ilegitimidade de parte e
exceção de incompetência em razão da pessoa”.
Convém registrar que podem acionar a Justiça do Trabalho, os empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes, e pelos
sindicatos, e por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho
(artigo 838 letras “a” e “b”, da CLT.
A Lei Complementar nº 75/1993 em seu artigo 83 firma competência
ao Ministério Público do Trabalho para:
a) promover as ações junto aos órgãos da Justiça do Trabalho, que lhe
são atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas;
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

265

b) promover ação civil pública para defesa de interesses coletivos,
quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos;
c) propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de
contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais e coletivas ou os direitos individuais indisponíveis
dos trabalhadores;
d) propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos
menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho.
Vê-se, aí, que essa competência dá o cunho de substituto processual.
O Ministério Público tem outras atribuições perante o 2º e 3º graus de
jurisdição.
6 DA AUDIÊNCIA
O artigo 843 da CLT determina a obrigatoriedade das partes comparecerem à audiência. Se o reclamante não comparecer resulta no arquivamento do
processo. Se o reclamado não comparecer importa em revelia além de confissão
quanto à matéria de fato.
Ressalta-se que a revelia não é pena, mas uma situação processual,
pois, apenas não houve contestação. A parte reclamada pode ingressar em juízo
em outro momento, porém recebendo o processo no estado em que se encontrar. Pode, inclusive, ilidir a confissão quanto à matéria fática (ficta confessio)
através da prova efetiva.
A liberdade processual sobrepõe-se à obrigatoriedade do reclamado
comparecer à audiência inaugural.
Para preservar essa certeza, tem-se como exemplo as ações que versam, tão somente, sobre insalubridade ou periculosidade, em que a revelia não
induz em ficta confessio, pois, a prova deve ser pericial. Também não induz
em confissão ficta nas hipóteses de que trata o artigo 320 do CPC.
Se o reclamado não puder comparecer à audiência, a lei faculta mandar
um preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão
o proponente
Entende-se que o preposto deve ser aquele que conheceu dos fatos
ao tempo e , por isso, está apto para depor. O advogado que não é empregado
da empresa reclamada só toma conhecimento dos fatos, a posteriori, ou seja
quando constituído, não se qualificando como preposto.
Por outro lado, entende-se que a representação do empregado que não
pode comparecer à audiência , conforme dispõe o artigo 843, § 2º da CLT, é tão
somente para justificar o adiamento, evitando-se o arquivamento do processo,
pois o mesmo não tem capacidade processual para a continuidade dos atos e
muito menos prestar depoimento em nome do empregado.
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Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Se o acordo for feito,
será lavrado um termo devidamente assinado pelo juiz e pelos litigantes, valendo
como sentença irrecorrível.
A liberdade de acordar tem limites, como já foi explicitado.
Não havendo acordo, o processo segue a sua tramitação com a apresentação da defesa, tomada dos depoimentos pessoais, testemunhais (até três
para cada litigante), bem como a realização de outras provas.
Após a contestação, o reclamante não poderá modificar o pedido ou
desistir da ação, sem a anuência da parte contrária, conforme reza o artigo 267,
§ 4º do CPC.
Ao reclamante cabe ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito:
relação-emprego, demissão injusta, horas extras, trabalho em dias feriados, etc.,
enquanto que ao reclamado cabe provar os fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos, tais como, demissão por justa causa, pagamento de verbas salariais,
concessão de férias, etc.
Quanto à juntada de documento, não há exigência de ser juntada com
a inicial, em face do jus postulandi, por escrito ou a termo. Só há uma exceção
a tal regra quando a reclamação visa o cumprimento de decisões normativas
ou acordos coletivos, devendo a petição inicial ser acompanhada da certidão
do dissídio ou acordo coletivo (art. 872, § único da CLT).
O artigo 830 da CLT diz que o documento oferecido só será aceito se
estiver no original ou em certidão autenticada, ou quando conferida a respectiva
pública-forma ou cópia perante o juiz ou tribunal.
Vê-se, portanto, que cópias não podem ser juntadas com a inicial porque
deverão ser conferidas.
Atualmente, dado o número crescente de reclamações trabalhistas, a
prática recomenda que a documentação em cópia venha autenticada, em nome
da celeridade processual e por não se dispor de servidor para proceder a conferência de centenas de cópias.
Não se é dado vistas à parte contrária quando o documento é juntado
com a inicial, porque a mesma terá oportunidade quando contestar a reclamação.
O CPC é rígido quanto à apresentação de documentos, que devem ser
apresentados com a inicial (art. 283) e especificadas as provas a serem produzidas quando da contestação (art. 300).
Afora essas oportunidades, somente por motivo de força maior, ou
para provar fatos supervenientes aos articulados, ou para contrapô-los aos já
produzidos nos autos (artigo 397 do CPC). Nas duas primeiras hipóteses, será
aberto prazo para a parte contrária manifestar-se.
Quanto à prova testemunhal, embora a mais comum no processo trabalhista é, também, a mais insegura, pois, um fato presenciado por muitos, é
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narrado de maneira diversa dado às condições personalíssimas de cada, como
a timidez, a instrução, a memória, deformações intelectivas, sugestões, vícios
de interpretação, etc, o que pode se verificar, também, no processo civil.
Antes da tomada do depoimento, a testemunha será qualificada e interrogada se é amiga íntima, inimiga ou parente de uma das partes ou do titular
da empresa e se tem interesse na demanda. Em caso negativo, o juiz manda
lançar “aos costumes disse nada”. Mas a testemunha pode ser contraditada e,
sendo procedente a contradita, a testemunha fica impedida de depor a não ser
como mera informante, sem prestar o compromisso de estilo, segundo artigo
829 da CLT.
O CPC também inclui, dentre os suspeitos de testemunhar, o condenado
por crime de falso testemunho, havendo transitado em julgado a sentença, e
aquele que, por seus costumes, não for digno de fé (art. 405, § 2º, incisos I e II).
Sendo improcedente a contradita, a testemunha submete-se à advertência do dever de dizer a verdade e das sanções penais do depoimento falso
e, então prestará o compromisso antes de depor.
A CLT não faz alusão à advertência, no entanto, aplica-se o artigo 415
do CPC.
Algumas pessoas não podem depor tais como os loucos de toda espécie,
os cegos e surdos quando a ciência do fato que se quer provar depende dos
sentidos que lhes faltam, bem como, os menores de 16 anos, conforme dispõe
o artigo 405, § 1º do CPC.
Se a testemunha reside no estrangeiro o seu depoimento será tomado
através de carta rogatória e se reside fora da jurisdição do juiz, o seu depoimento
será tomado por precatória.
Os funcionários públicos e os militares devem ser requisitados, respectivamente, ao chefe da repartição e ao comando do corpo em que servir (art.
412, § 2º do CPC).
No mais, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente
de notificação. Se negarem a comparecer serão notificadas a requerimento da
parte ou de ofício, ficando sujeita à condução coercitiva além da multa de três a
trinta valores de referência (artigo 730 da CLT) se a recusa for injustificada.
Encerrada a prova, as partes poderão apresentar as razões finais, no
prazo de dez minutos para cada, debatendo os seus pontos de vista com mais
segurança ante a prova produzida.
Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação. Se rejeitada,
será proferida a decisão contendo os requisitos legais: relatório, os fundamentos
de fato e de direito e a conclusão.
As partes, intimadas da sentença, caso não tenham comparecido à audiência de julgamento, poderão apresentar embargos de declaração, no prazo
de 5 (cinco) dias, quando a sentença apresentar obscuridade, contradição, ou
for omissa em ponto sobre o qual devia o juiz pronunciar-se.
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A parte contrária será ouvida em igual prazo, e julgados os embargos
pelo juiz em 5 (cinco) dias.
Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, caso o
processo comporte recurso, convindo salientar que os processos cujo valor da
causa for até o dobro do salário mínimo, ou sejam, de alçada, são irrecorríveis,
salvo se versarem sobre matéria constitucional.
Tanto no Código de Processo Civil quanto na CLT, os embargos de
declaração estão catalogados no Capítulo dos “ Recursos” (artigos 535 do CPC
e 897-A da CLT), mas doutrinadores trabalhistas entendem que os embargos de
declaração não são um recurso, pois, são admitidos contra qualquer sentença,
mesmo as que não comportam recurso.
Valentim Carrion em Comentários à CLT 16ª edição, pág. 706, não
considera como recurso os embargos de declaração. Igualmente Coqueijo
Costa em Direito Judiciário do Trabalho, pág. 473, com relação aos embargos
declaratórios em primeiro grau.
O recurso, que somente das sentenças definitivas, deve ser apresentado
pela parte legítima e através de advogado habilitado, no prazo de 8 (oito dias),
após satisfeitos os demais requisitos da admissibilidade, tais como o pagamento
das custas, (salvo dispensa com relação ao empregado) e o recolhimento do
depósito recursal em conta vinculada em se tratando de empregador.
Os artigos 789 da CLT cuidam dos valores das custas e emolumentos,
e o artigo 790 diz quem é isento do pagamento.
Recebido o recurso e após contra razoado pela parte contrária, no prazo
de 8 (oito) dias, os autos serão encaminhados ao Tribunal Regional.
Caso não recebido o recurso, a parte recorrente poderá apresentar agravo
de instrumento à instância ad quem visando destrancá-lo (artigo 897, letra “b”
e §§ 2º , 4º a 7º da CLT).
O prazo para qualquer recurso no processo trabalhista é de 8 (oito)
dias.
Obrigatório é o recurso de ofício nos processos em que foi condenada
a entidade de direito público (União, Estado, Município, suas autarquias e
fundações), mesmo que haja recurso da entidade.
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PROVIMENTO Nº 1/2007
Consolida as normas relativas ao regime de plantão
judiciário no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 7ª Região e das Varas do Trabalho
da capital, adaptando-as aos termos da Resolução
nº 36, de 24/04/2007, do Conselho Nacional de
Justiça, e da Resolução nº 25, de 11 de outubro de
2006, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 7ª REGIÃO E CORREGEDORA REGIONAL, no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 31, inciso XXVI, do Regimento Interno desta Corte, e,
Considerando a edição da Resolução nº 36 de 24/04/2007 do Conselho
Nacional de Justiça, que define parâmetros mínimos a serem observados na
regulamentação da prestação jurisdicional ininterrupta, por meio de plantões
permanentes;
Considerando a necessidade de sistematizar as normas relativas ao plantão permanente no âmbito da jurisdição deste Tribunal Regional do Trabalho e
Considerando os termos da Resolução nº 25, de 11/10/2006, do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre a concessão de
folga compensatória para Magistrados e servidores que atuarem em plantões
judiciários.
R E S O LV E
Art. 1º Este Provimento consolida as normas relativas ao plantão judiciário permanente no âmbito da jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região.
Art. 2º O regime de plantão judiciário permanente funcionará, no
âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho e nas Varas do Trabalho da capital, nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário e naqueles em que
não houver expediente forense, assim compreendidos os sábados, domingos,
feriados e os considerados ponto facultativo.
Art. 3º No plantão judiciário, o Desembargador e o Juiz designados
apreciarão apenas as demandas judiciais de caráter urgente, com o fim exclusivo
de evitar o perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção, e
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não ficarão vinculados ao processo em que atuaram, devendo os autos ou a
petição respectiva serem encaminhados ao setor de distribuição no primeiro
dia útil subseqüente.
Art. 4º No Tribunal Regional do Trabalho, a equipe de plantão será
constituída por um Desembargador, um servidor do respectivo gabinete e um
servidor da Secretaria Judiciária.
Parágrafo único. Os nomes dos Desembargadores e dos servidores
que deverão atuar no plantão judiciário serão encaminhados à Corregedoria
Regional até o último dia útil de novembro para a elaboração da escala de
plantão do exercício subseqüente, observando-se quanto aos Desembargadores
o disposto no art. 19, inciso VIII, do Regimento Interno.
Art. 5º Os Desembargadores serão escalados segundo a ordem crescente de antiguidade no Tribunal, observando-se na seqüência o sistema de
rodízio.
Parágrafo único. O Juiz Convocado em substituição, quanto ao regime de escala, observará a mesma ordem de colocação do Desembargador
substituído.
Art. 6º No Fórum Autran Nunes, a equipe de plantão será constituída
pelo Juiz Titular de Vara ou Substituto, em caso de ausência legal do Titular,
um Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho e um servidor da Assessoria de
Distribuição do Fórum.
§ 1º Na primeira instância, o regime de plantão terá início pela 1ª Vara
do Trabalho, seguindo a ordem sucessiva, observada, na seqüência, o sistema
de rodízio.
§ 2º Poderá haver permuta entre os Juízes plantonistas, desde que requerida, por escrito e motivadamente, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias, e autorizada pela Corregedoria.
§ 3º Compete à Diretoria de Serviços Judiciários e Administrativos do
Fórum elaborar a relação com os nomes das equipes de plantão para o exercício
seguinte, que deverá ser encaminhada à Secretaria da Corregedoria até o último
dia útil do mês de novembro.
aviso.
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Art. 7º O regime de plantão neste Tribunal do Trabalho será de sobre-
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Parágrafo único. A fim de viabilizar o acesso dos jurisdicionados ao
sistema, serão disponibilizados na internet, nas portarias do Tribunal e do Fórum
Autran Nunes, a escala, as eventuais permutas entre magistrados (art. 6, § 2º),
o nome do servidor responsável e o número do telefone para contato.
Art. 8º As partes serão notificadas das decisões proferidas durante o
plantão pelos meios legais de comunicação.
Art. 9º Quando indispensável à realização do serviço, as equipes de
plantão poderão ser acrescidas de outros servidores a critério do Desembargador
ou Juiz plantonista.
Art. 10. Para cada dia de atuação no plantão judiciário será concedido
um dia de folga compensatória aos Magistrados e servidores que atuarem no
plantão judiciário.
§ 1º A folga compensatória não poderá ser convertida em retribuição
pecuniária.
§ 2º O controle de folgas ficará a cargo da Secretaria de Pessoal.

Art. 11. Ficam mantidas as escalas de plantões elaboradas na
data da publicação deste Provimento.
Art. 12. Fica revogado o Provimento nº 08/2006.
Art. 13. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE.REGISTRE-SE.CUMPRA-SE.
Fortaleza, 16 de maio de 2007.
DULCINA DE HOLANDA PALHANO
Des. Presidente e Corregedora do Tribunal
PROVIMENTO Nº 2/2007
Regulamenta o procedimento de avaliação dos
Juízes do Trabalho Substitutos durante o estágio
probatório para fins de vitaliciamento, nos termos
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do que dispõe o art. 47. do Regimento deste
Tribunal e estabelece outras providências.

A PRESIDENTE E CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto nos arts. 19, inciso XXXVIII, e 47, §§ 1º e
2º, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a necessidade de se estabelecerem regras objetivas tendentes a orientar o procedimento de avaliação dos
Juízes do Trabalho Substitutos durante o estágio probatório, especificamente,
para fins de vitaliciamento;
Considerando, ademais, a recomendação do Ex.mo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, objeto da Correição realizada no período
de 17 a 20 de abril do ano em curso no sentido de que o Tribunal implemente
regras específicas relativas ao vitaliciamento de Juízes Substitutos, estabelecendo cursos de aperfeiçoamento e outras atividades correlatas à atividade
jurisdicional;
Considerando o disposto no art. 93., inciso IV, da Constituição Federal
de 1988, que dispõe sobre a obrigatoriedade de participação do Juiz em curso
oficial de formação e aperfeiçoamento como etapa obrigatória no processo de
vitaliciamento;
Considerando, em fim, a recente criação da Escola Judicial da Magistratura do Trabalho da 7ª Região,
R E S O LV E
Art. 1º Será vitalício o Juiz, após dois anos de efetivo exercício no
cargo, na forma do art. 22, II, “c”, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN)
e art. 47. do Regimento Interno deste Tribunal.
Art. 2º O processo de vitaliciamento consiste na análise do desempenho
dos Juízes do Trabalho Substitutos, submetidos a estágio probatório, durante o
qual suas condições pessoais, inclusive idoneidade moral, capacidade e adaptação para o desempenho das funções inerentes ao cargo, serão auferidos em
conformidade com:
I - critérios quantitativos e qualitativos, observando-se a produtividade
e presteza;
276

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

II - estrutura do ato sentencial e das decisões em geral;
III - casos em que o Juiz excedeu os prazos legais, especificando-se o
tempo do excesso e a justificativa que apresentar;
IV - elogios recebidos;
V - penalidades sofridas;
VI - resultados alcançados em cursos de aperfeiçoamento ou por quaisquer títulos obtidos;
VII - observações feitas por Desembargadores em acórdãos remetidos
à Corregedoria para as providências necessárias.
Parágrafo único. O Juiz do Trabalho Substituto que vier a ser promovido durante o estágio probatório continuará submetido a este, para os fins de
vitaliciamento.
Art. 3º Constitui etapa obrigatória, no processo de vitaliciamento, a
participação do Juiz em curso oficial de formação e aperfeiçoamento que deverá
ser realizado diretamente pela Escola Judicial da Magistratura do Trabalho da 7ª
Região ou sob a supervisão do referido Órgão que deverá expedir o respectivo
Diploma comprobatório da participação e da freqüência mínima de 75% aos
eventos dos integrantes do curso.
Art. 4º Tão logo o Juiz entre em exercício será deflagrado o processo
de vitaliciamento, autuando-se cópia de sua ficha cadastral, bem como qualquer
outro documento que lhe seja pertinente.
§ 1º A Corregedoria Regional formará um processo autônomo para
cada Juiz vitaliciando, reunindo as informações para a avaliação.
§ 2º Cópia ou original de quaisquer documentos referentes ao Magistrado, exceto as sentenças, serão juntados ao processo, à medida que forem
recebidos pela Corregedoria, no curso do estágio probatório.
Art. 5º Além do Relatório Mensal de Atividades, que deve ser remetido
à Corregedoria, em cumprimento ao disposto no art. 39. da LOMAN, o Juiz
ainda não vitalício deverá remeter, a cada três meses, cópias de suas sentenças
em número equivalente a 10% (dez por cento) de suas produções mensais no
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período, incluindo aquelas proferidas em processo de execução, excepcionandose as meramente homologatórias de cálculos.
§ 1º Pelo menos a metade do material encaminhado deverá corresponder
a sentenças que decidam matéria de fato, envolvendo, pois, a apreciação de
provas.
§ 2º As pastas formadas com as sentenças dos Juízes vitaliciandos permanecerão na Corregedoria Regional, à disposição dos membros da Comissão
de Vitaliciamento e dos Juízes vitaliciandos para fins de exame.
§ 3º Todos os Relatórios Mensais de Atividades serão juntados, em
cópia, aos autos do processo de vitaliciamento.
Art. 6º A orientação, o acompanhamento e a avaliação dos Juízes vitaliciandos constituem atribuições da Comissão de Acompanhamento de Estágio
Probatório de Juízes de Primeiro Grau, constituída na forma prevista no art.
47., § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, a quem compete o exame e a
emissão de parecer sobre as condições pessoais e o desempenho do Juiz do
Trabalho Substituto, para fins de aquisição da vitaliciedade.
Parágrafo único. A capacidade do Juiz vitaliciando para o desempenho de suas funções será examinada semestralmente, a partir da entrada em
exercício, pela Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório.
Art. 7º Para efeito da avaliação de desempenho, na forma do art. 19,
XXXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, a Corregedoria remeterá, semestralmente, à Comissão de Acompanhamento, os dados que tiver relativos
aos Juízes Substitutos com menos de dois anos de judicatura, bem como os
seguintes dados estatísticos:
I - processos distribuídos;
II - audiências realizadas;
III - processos conclusos com excesso de prazo;
IV - sentenças.
Art. 8º Havendo real necessidade, poderá a Comissão de Vitaliciamento, mediante autorização do Tribunal, determinar que o Juiz vitaliciando seja
submetido a avaliação psicológica ou psiquiátrica por junta especializada.
Art. 9º Após o 18º (décimo oitavo) mês de exercício do Juiz vitaliciando, os autos do processo de avaliação serão submetidos à Comissão de
Vitaliciamento para que determine providências ou emita parecer.
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Parágrafo único. O parecer favorável da Comissão de Vitaliciamento
poderá ser revisto até o termo final do estágio probatório, caso circunstâncias
ou fatos novos autorizem ou recomendem tal providência.
Art. 10. Ao final do estágio, emitido o parecer da Comissão de vitaliciedade, o Presidente elaborará voto relativo à aptidão do magistrado, bem
como à adaptação ao cargo e às funções, recomendando ao Tribunal, de forma
fundamentada, o vitaliciamento do Juiz; caso contrário, proporá a abertura do
processo de perda do cargo, na forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. A Resolução Administrativa, devidamente fundamentada, relativa ao processo de vitaliciamento deverá estar publicada no órgão
oficial antes de completado o biênio previsto no art. 47., caput, do Regimento
Interno deste Tribunal, não valendo essa publicação como intimação ao Juiz
vitaliciando que deverá ser intimado pessoalmente, com aviso de recebimento.
Art. 11. O presente Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
DULCINA DE HOLANDA PALHANO
Des. Presidente e Corregedora do Tribunal
PROVIMENTO Nº 3/2007
Dispõe sobre autorização aos Diretores da
Secretaria Judiciária e do Serviço de Recursos
para que requisitem a devolução de autos em
carga quando excedido o prazo legal.
A DESEMBARGADORA DULCINA DE HOLANDA PALHANO,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando a reiterada ocorrência de demora na devolução dos
autos por parte dos advogados;
Considerando que tal ocorrência causa prejuízo às partes e, bem assim,
ao serviço judiciário;
Considerando o disposto no art. 93, inciso XIV, da CF/88, segundo o
qual “os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração
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e atos de mero expediente sem caráter decisório; (Inciso acrescentado pela
Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU 31.12.2004)”
Considerando o disposto no art. 31, inciso XXVI, do Regimento
Interno do TRT da 7ª Região,
R E S O LV E
Art. 1º Ficam autorizados os Diretores da Secretaria Judiciária e do
Serviço de Recursos, bem assim, os seus substitutos, a requisitar a devolução
de autos em carga com advogados quando excedido o prazo legal.
§ 1º As requisições deverão ser realizadas mediante publicação do
Diário Oficial da Justiça do Trabalho, devendo ser cumprida, no prazo máximo
de 05(cinco) dias, sob pena de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil
para que tome as providências cabíveis.
§ 2º As comunicações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão
ser feitas pelos servidores mencionados neste Provimento, sem necessidade de
consulta à Presidência.
Art. 2º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 18 de maio de 2007.
DULCINA DE HOLANDA PALHANO
Desembargadora Presidente e Corregedora do Tribunal
PROVIMENTO Nº 4/2007
Dispõe sobre a prorrogação dos prazos processuais
que se iniciam e terminam no dia 27/7/2007.

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais e
Considerando que o sistema de informática em uso neste Tribunal
Regional do Trabalho da 7ª Região, incluindo intranet e internet, estará indisponível no período de 16h às 19h, do dia 27/07/2007 – sexta-feira, em virtude
de manutenção preventiva nos nobreaks dos equipamentos e
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Considerando o disposto no art. 184 do CPC,
R E S O LV E
Art. 1º Os prazos que se iniciam ou terminam no dia 27/07/2007 –
sexta-feira – ficam prorrogados para o dia 30/07/2007 – segunda-feira.
Art. 2º Este Provimento tem vigência a partir da sua publicação.
Fortaleza, 27 de julho de 2007.
DULCINA DE HOLANDA PALHANO
Desembargadora Presidente do Tribunal
PROVIMENTO Nº 5/2007
Dispõe sobre o expediente do TRT da 7ª Região
durante o recesso forense.

A Ex.ma Sr.ª Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 7ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
Considerando o disposto no art. 62, inciso I, da Lei nº 5.010/66,
Considerando o disposto no art. 93, inciso XII, da Constituição Federal,
Considerando o disposto nas Resoluções nºs 14/2005 e 25/2006, esta
última alterada pela Resolução nº 39/2007, do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho, que dispõem, respectivamente, sobre recesso forense e folga
compensatória para juízes e servidores que atuarem em plantões judiciários,
Considerando que diversas unidades administrativas, por força de
suas atribuições, não podem interromper seus trabalhos durante o período de
recesso, quer para atendimento de interesses administrativos de caráter interno,
quer para eventual interesse dos jurisdicionados,
Considerando a necessidade de regulamentar a forma de compensação
aos servidores que permanecerem em atividade durante o referido recesso no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região,
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R E S O LV E
Art. 1º As atividades dos servidores nas unidades judiciárias e administrativas do TRT da 7ª Região, no período do recesso forense estabelecido
no art. 62, inciso I, da Lei nº 5.010/66, serão exercidas no regime de plantão
na forma disciplinada neste Provimento.
Art. 2º Na sede do Tribunal o expediente será das 14h às 17h; no Fórum
Autran Nunes e nas Varas do Trabalho do interior, das 8h às 11h.
Art. 3º As diretorias, secretarias e assessorias da Justiça do Trabalho
da 7ª Região deverão elaborar escala de revezamento de servidores de modo a
atender plena e satisfatoriamente a demanda dos jurisdicionados e dos serviços
internos de cada setor.
Art. 4º O servidor cuja atividade extrapolar o horário previsto no art. 2º
deste Provimento terá direito a 1 (um) dia de folga compensatória para cada dia
efetivamente trabalhado, independentemente do cargo ou função que exerça.
Parágrafo único. A folga compensatória será usufruída necessariamente entre os dias 7 de janeiro a 19 de dezembro do ano subseqüente, observado
o interesse da Administração.
Art. 5º As unidades judiciárias e administrativas deste Tribunal deverão encaminhar à Presidência, até o dia 30 de novembro de cada ano, planilha
contendo os nomes dos servidores que, justificadamente, permanecerão em
atividade cuja duração extrapole aquela prevista no art. 2º deste Provimento,
bem como eventuais alterações, para fins de publicação no Boletim Interno.
Parágrafo único. Em face de situação excepcional ou para realização
de serviço inadiável, poderão ser convocados outros servidores, a critério da
chefia imediata.
Art. 6º Juntamente com a freqüência do mês de janeiro, diretorias,
secretarias e assessorias encaminharão à Secretaria de Pessoal planilha contendo os nomes dos servidores que efetivamente trabalharam durante o recesso,
inclusive com as alterações que porventura tenham ocorrido, bem como os dias
programados para compensação.
Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
282
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DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Art. 8º O encaminhamento à Presidência da planilha de que trata o art.
5º deste Provimento, para o corrente ano, fica prorrogado até 19 de dezembro
de 2007.
Art. 9º Tendo em vista a necessidade de mudança para as novas instalações do Fórum Autran Nunes, Edifício Dom Elder Câmara, não haverá atendimento ao público durante o período de 20/12/2007 a 06/01/2008, sem prejuízo,
todavia, do Plantão Judicial estabelecido pelo Provimento nº 01/2007.
Art. 10. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Fortaleza, 06 de dezembro de 2007.
DULCINA DE HOLANDA PALHANO
Desembargadora Presidente e Corregedora
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Tribunais Superiores
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI
Nº 1.145, DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. PREVISÃO DE REAJUSTE
DOS VALORES FIXADOS REFERENTES
ÀS VANTAGENS NOMINALMENTE
IDENTIFICÁVEIS PARA OS CARGOS
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE
DIREÇÃO E DE GERÊNCIA SUPERIOR,
NA MESMA PROPORÇÃO.

Configurada situação de pagamento de
vantagem pessoal, na qual se enquadra
o princípio da estabilidade financeira’,
e não da proibição constitucional de
vinculação de espécies remuneratórias vedada pelo art. 37, inc. XIII, da
Constituição da República. Previsão
legal que não iguala ou equipara vencimentos, apenas reconhece o direito
dos que exerceram cargos ou funções
comissionadas por certo período de
tempo em continuar percebendo esses
valores como vantagem pessoal. Precedentes. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
[29/11/2007 - Tribunal Pleno - STFADI 1264 - SC - Rel.: Min. Cármen
Lúcia]
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA EX OFFICIO.
SÚMULA 256/STF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NÃO EMBARGADA PELA
FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL
DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO.

EXCEPCIONALIDADE. REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR. ORIENTAÇÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SÚMULA 85/STJ. VERBA HONORÁRIA
DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

O agravo regimental foi omisso quanto ao exame da circunstância de que
se tratava da execução individual de
sentença proferida em ação coletiva.
Segundo a súmula 345/STJ: “São
devidos honorários advocatícios pela
Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações
coletivas, ainda que não embargadas”.
O Supremo Tribunal Federal declarou,
incidentalmente, a constitucionalidade
da medida provisória em tela, dandolhe interpretação conforme a Constituição, de modo a reduzir sua aplicação
à hipótese de execução, por quantia
certa, contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamentos de
obrigações definidas em lei como de
pequeno valor, objeto do § 3º do art.
100 da Lei Fundamental.
Por conseguinte, nas execuções não
embargadas após a edição da MP
2.180-35/01, são devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública
quando se tratar de pagamento de
obrigação definida em lei como de
pequeno valor, conforme decisão da
Suprema Corte, ou de execução individual, de qualquer valor, oriunda de
ação civil pública ou de ação coletiva
promovida por sindicato ou entidade
de classe, segundo a Súmula 345/STJ.
Embargos de declaração acolhidos.
[18/12/2007 - Quinta Turma - STJEDcl no AgRg no REsp 677789 - RS
- Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima]
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADI-MC N° 3.395/DF.

O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as
causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado
por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho
jurídico-administrativo originada de
investidura em cargo efetivo ou em
cargo em comissão. Tais premissas
são suficientes para que este Supremo
Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato
judicial confirmador da competência
da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADI 3.395/
DF. A investidura do servidor em
cargo em comissão define esse caráter
jurídico-administrativo da relação de
trabalho. Não compete ao Supremo
Tribunal Federal, no âmbito estreito
de cognição próprio da reclamação
constitucional, analisar a regularidade
constitucional e legal das investiduras
em cargos efetivos ou comissionados
ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. Agravo regimental desprovido, à unanimidade,
nos termos do voto do Relator.
[17/12/2007 - Tribunal Pleno - STFRcl-MC-AgR 4785 - SE - Rel.: Min.
Gilmar Mendes]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA.
FAZENDA PÚBLICA.

O Pleno do STF, na Sessão do dia
28.2.07, ao julgar o RE nº 453.740,
Relator o Ministro Gilmar Mendes,
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declarou a constitucionalidade do
artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997,
com a redação que lhe foi conferida
pela MP 2.180-35. Isso porque “os
débitos da Fazenda Pública, como
regra, são fixados em 6% ao ano, a
exemplo do que se dá na desapropriação, nos títulos da dívida pública
e na composição dos precatórios.
Portanto, não há discriminação, muito
menos discriminação arbitrária entre
credores da Fazenda Pública”. Agravo
regimental a que se dá provimento.
[11/12/2007 - Segunda Turma - STFRE-AgR 479634 - RJ - Rel.: Min. Eros
Grau]
DANO MORAL. OBRIGATORIEDADE DE
USO DE MATERIAL DE PROPAGANDA
POLÍTICA DE DETERMINADO CANDITADO. IMPOSIÇÃO DE VOTO. CARACTERIZAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL.

Conforme estabelece o art. 5º, X, da
CF, o dano moral passível de indenização diz respeito à violação da imagem, honra, vida privada e intimidade
da pessoa. Na hipótese vertente, o
Regional assentou que a Reclamada
impôs a seus empregados, dentre eles
o Reclamante, que votassem em um
determinado candidato político, filho
do diretor da Empresa, bem como
usassem brindes de campanha, tais
como camisetas, bonés e adesivos.
Além disso, por óbvio, era proibida a
utilização de propaganda referente ao
candidato adversário, inclusive com
ameaças de que o não-atendimento das
exigências patronais implicaria ausência de contratação para a próxima
safra. De fato, eventuais empregados
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que optaram por apoiar o candidato
adversário não foram recontratados.
Verifica-se, portanto, conforme relatado pelo acórdão recorrido, que o
obreiro passou pelo constrangimento
de fazer campanha e votar em candidato político escolhido pela Reclamada, ato suficiente para caracterizar
a violação dos direitos da personalidade constitucionalmente protegidos.
Assim, o entendimento adotado pelo
Regional, que manteve a sentença na
parte em que condenou a Reclamada
ao pagamento de indenização por dano
moral, não viola o art. 5º, V e X, da CF,
mas resulta justamente da sua observância. Já os arestos trazidos a cotejo
afiguram-se inespecíficos, incidindo o
óbice das Súmulas 23 e 296, I, do TST.
Agravo de instrumento desprovido.
[05/12/2007 - Sétima Turma - TSTAIRR - 2534/2005-562-09-40 - PR Rel.: Min. Ives Gandra Martins Filho]
Decisão judicial. fundamentação. alegação de omissão de
análise de teses relevantes da
Defesa. recurso extraordinário. descabimento.

Além da falta do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356),
não há violação dos art. 5º, LIV e LV,
nem do art. 93, IX, da Constituição, que
não exige o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão;
exige, apenas, que a decisão esteja motivada, e a sentença e o acórdão recorrido não descumpriram esse requisito

(v.g., RE 140.370, 1ª T., 20.4.93, Pertence, DJ 21.5.93; AI 242.237 - AgR,
1ª T., 27.6.00, Pertence, DJ 22.9.00).
Quebra de sigilo bancário.

Prejudicadas as alegações referentes
ao decreto que a determinou, dado
que a sentença e o acórdão não se referiram a qualquer prova resultante da
quebra do sigilo bancário, tanto mais
que, dado o deferimento parcial de
mandado de segurança, houve a devolução da documentação respectiva.
Decreto de busca e apreensão.
validade.

Decreto específico, que somente permitiu que as autoridades encarregadas
da diligência selecionassem objetos,
dentre aqueles especificados na decisão e na sede das duas empresas nela
indicadas, e que fossem “interessantes
à investigação” que, no caso, tinha
pertinência com a prática do crime
pelo qual foi efetivamente condenado
o recorrente. Ademais não se demonstrou que as instâncias de mérito
tenham invocado prova não contida no
objeto da medida judicial, nem tenham
valorado qualquer dado resultante
da extensão dos efeitos da decisão
determinante da busca e apreensão,
para que a Receita Federal e a “Fiscalização do INSS” também tivessem
acesso aos documentos apreendidos,
para fins de investigação e cooperação
na persecução criminal, “observado o
sigilo imposto ao feito”.
Proteção constitucional ao
sigilo das comunicações de dados - art. 5º, XVII, da CF. ausência
de violação, no caso.

Impertinência à hipótese da invocação
da AP 307 (Pleno, 13.12.94, Galvão,
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DJU 13.10.95), em que a tese da
inviolabilidade absoluta de dados
de computador não pode ser tomada
como consagrada pelo Colegiado,
dada a interferência, naquele caso, de
outra razão suficiente para a exclusão
da prova questionada - o ter sido o
microcomputador apreendido sem
ordem judicial e a conseqüente ofensa da garantia da inviolabilidade do
domicílio da empresa - este segundo
fundamento bastante, sim, aceito por
votação unânime, à luz do art. 5º, XI,
da Lei Fundamental. Na espécie, ao
contrário, não se questiona que a apreensão dos computadores da empresa
do recorrente se fez regularmente, na
conformidade e em cumprimento de
mandado judicial. Não há violação
do art. 5º, XII, da Constituição que,
conforme se acentuou na sentença,
não se aplica ao caso, pois não houve
“quebra de sigilo das comunicações
de dados (interceptação das comunicações), mas sim apreensão de base
física na qual se encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada
decisão judicial”. A proteção a que se
refere o art. 5º, XII, da Constituição, é
da comunicação ‘de dados’ e não dos
‘dados em si mesmos’, ainda quando
armazenados em computador. (cf. voto
no MS 21.729, Pleno, 5.10.95, red.
Néri da Silveira - RTJ 179/225, 270).
Prescrição pela pena concretizada: declaração, de ofício,
da prescrição da pretensão
punitiva do fato quanto ao
delito de frustração de direito
assegurado por lei trabalhista
(C. Penal, arts. 203; 107, IV; 109, VI;
110, § 2º e 114, II; e Súmula 497 do
Supremo Tribunal).
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[10/05/2006 - Tribunal Pleno - STFRE 418416 - SC - Rel.: Min. Sepúlveda
Pertence]
EMBARGOS. EMPREGADO DOMÉSTICO. FÉRIAS. DOBRA LEGAL. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE.

A Constituição da República, ao estabelecer o rol dos direitos trabalhistas
com status constitucional, assegurou
aos empregados domésticos o direito
à fruição das férias, com o respectivo
adicional, em igualdade com os demais trabalhadores. Nota-se, assim, o
intuito do poder constituinte originário
de melhor amparar os trabalhadores
domésticos. Recentes modificações
legislativas autorizam a conclusão de
que há um movimento histórico que
revela a tendência normativa de tornar
cada vez mais eqüitativos os direitos
dos trabalhadores domésticos em relação aos direitos usufruídos pelos demais empregados. Com efeito, a Lei nº
11.324/2006 alterou o art. 3º da Lei nº
5.859/72, ampliando o período de férias dos empregados domésticos para
30 dias, em paridade com os demais
trabalhadores. A mesma lei estendeu
às empregadas domésticas gestantes
o direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto. A Lei nº 10.208/2001, por
sua vez, acrescentou o art. 3º-A à lei
de regência do empregado doméstico,
para autorizar a inclusão facultativa
do empregado no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço FGTS. Essas
alterações legislativas, lidas à luz do
princípio da igualdade, autorizam a
concluir que, cada vez mais, tem se
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tornado insustentável a manutenção
da desigualdade de direitos entre os
empregados domésticos e os demais
trabalhadores. Ressalte-se que, confirmando o acima disposto, o Decreto
nº 71.885 (que regulamentou a Lei nº
5.859/72), já em 1973, reconheceu
que, no tocante às férias entre as quais
se inclui a indenização por sua não
concessão -, as disposições da CLT
são aplicáveis também ao empregado
doméstico. Assim, é mera decorrência
do princípio do igual tratamento o reconhecimento de que os empregados
domésticos têm o direito à dobra legal
pela concessão das férias após o prazo.
FÉRIAS NÃO CONCEDIDAS. PAGAMENTO EM DOBRO.

Nos termos do art. 137 da CLT, na
hipótese de o trabalhador prestar serviços no período destinado às férias, tem
direito ao pagamento dobrado, como
afirmado pelas decisões recorridas.
Embargos parcialmente conhecidos e
desprovidos.
[19/11/2007 - SBDI-1 - TST- E-RR 13145/2000-652-09-00 - PR - Rel.:
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi]
Homicídio culposo (imputação).
Acidente de trabalho (caso). Denúncia (concurso de pessoas).
Individualização das condutas
(ausência). Argüição de inépcia
(procedência).

Conforme as melhores lições, da denúncia - peça narrativa e demonstrativa
- exigem-se informações precisas sobre quem praticou o fato (quis) e sobre
os meios empregados (quibus auxiliis).
Tratando-se de acidente de trabalho

com resultado morte, não se admite
denúncia que dela não conste descrição das diversas condutas atribuídas
aos sócios da empresa. Caso em que,
por faltar descrição de elementos de
convicção que a ampare, a denúncia
não reúne, em torno de si, as exigências
legais, estando, portanto, formalmente
inepta. Habeas corpus concedido.
[29/11/2007 - Sexta Turma - STJ- HC
51837 - PA - Rel.: Min. Nilson Naves]
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REVISTA ÍNTIMA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.

Havendo a Corte regional concluído
que a reclamada ao realizar revista no
corpo dos funcionários, bem como em
suas bolsas, sacolas, pacotes e carteiras, além de expô-los à vexame, ao
proceder as referidas revistas perante
outros funcionários, violou os direitos
expressamente consagrados no artigo
5º, X, da Carta Magna, ou sejam, a
intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurando
ao reclamante o direito a indenização
pelo dano moral decorrente da violação dessas garantias, por ser comando
de ordem pública, é inderrogável pelas
partes e infenso mesmo à negociação
coletiva. Nesse passo, não há como
se concluir pela violação do artigo
7º, XXVI, da Constituição Federal,
restando, ainda, inviável o cotejo de
teses, por se tratar de controvérsia
eminentemente fática. Incidência da
Súmula nº 126 desta Corte Superior.
Agravo de instrumento a que se nega
provimento.
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[18/12/2007 - Sétima Turma - TSTAIRR - 560/2004-001-19-40.3 - AL Rel.: Min. Guilherme Augusto Caputo
Bastos]
PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS
PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA
NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA
AUTORIDADE DA ADI 1.662.

Não cabe reclamação contra ato
futuro indeterminado. A reclamação
pressupõe a prática de ato específico
para que possa ser conhecida. Por
ocasião do julgamento da ADI 1.662
(rel. min. Maurício Corrêa), a Corte
decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular
de crédito que devesse ser solvido por
precatório não se equiparam à quebra
de ordem cronológica ou à preterição
do direito do credor (art. 100, § 2º, da
Constituição). Naquela assentada, a
Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde
e à vida na formação das normas que
regem a sistemática de pagamentos
de precatório. Portanto, ordem de
bloqueio de verbas públicas, para
pagamento de precatório, fundada no
quadro de saúde do interessado, não
viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI
1.662. Ressalva do ministro-relator,
quanto à possibilidade do exame da
ponderação, cálculo ou hierarquização
entre o direito fundamental à saúde e
a sistemática que rege os precatórios
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em outra oportunidade. Reclamação
conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, julgada improcedente.
[19/11/2007 - Tribunal Pleno - STFRcl 3982 - ES - Rel.: Min. Joaquim
Barbosa]
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA
E JUÍZO FALIMENTAR. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE
PATRIMÔNIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL SUCESSORA. SUCESSÃO
DE EMPREGADORES. RESPONSABILIDADE DIRETA PELA DÍVIDA. QUESTÃO
COM TRÂNSITO EM JULGADO NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE
OS JUÍZOS SUSCITADOS.

A empresa sucessora responde solidária e diretamente pelos créditos
judicialmente deferidos em execução
trabalhista movida contra a sucedida,
diante da existência de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, com
trânsito em julgado, reconhecendo
configurado o instituto da sucessão de
empregadores. O decreto de falência
da sucedida, ré no processo de execução, não tem o condão de alterar a
condição da sociedade empresária sucessora, bem como a responsabilidade
direta desta, decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Conflito
de competência não conhecido.
[25/04/2007 - Segunda Seção - STJ- CC
58196 - RJ - Rel.: Min. Castro Filho]
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE
IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE
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FUNCIONÁRIOS SEM CONCURSO
PÚBLICO. PREFEITURA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
NºS 282 e 356 DO STF. COGNIÇÃO
DE MATÉRIA FÁTICA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.

Ação civil pública proposta contra exprefeito em razão de lesão ao erário
público decorrente da contratação de
funcionários sem concurso público,
com violação à regra constante do
art. 37, da CF e à Lei de improbidade
administrativa, requerendo ao final, a
condenação do requerido ao pagamento de multa civil sobre o valor da remuneração por ele percebida, acrescida de
correção monetária, suspensão dos seus
direitos políticos, pelo prazo de três
a cinco anos e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios do mesmo.
Aresto que, confirmando a sentença,
sancionou o prefeito com as penas de:
a) suspensão dos direitos políticos do
requerido, pelo prazo de três anos; b)
pagamento de multa civil em dez vezes o valor da remuneração percebida
pelo réu, tendo em vista o disposto no
parágrafo único, do referido artigo; c)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
A interposição do recurso especial
impõe que os dispositivos de Lei Federal tido por violados, como meio de
se aferir a admissão da impugnação,

tenham sido ventilados no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso
da imposição jurisprudencial do prequestionamento, requisito essencial à
admissão do mesmo, o que inocorreu,
in casu, quanto aos artigos 303, II e
301, III, § 4º c.c art. 282, III, e 331,
caput e §§ 1º e 2º, do CPC, atraindo
a incidência do enunciado n.° 282 da
Súmula do STF.
A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso especial, deve ser devidamente demonstrada, conforme as exigências do parágrafo único do art. 541 do CPC, c/c o
art. 255 e seus parágrafos, do RISTJ.
In casu, o exame de eventual violação
ao art. 130 do CPC, enseja a análise
das circunstâncias que redundaram
na condenação do recorrente pelo
juízo a quo, que entendeu suficiente
a produção das provas produzidas no
feito, matéria fático-probatória interditada em sede de recurso especial,
ante a ratio essendi da Súmula 07/
STJ, consoante se extrai do seguinte
trecho do acórdão objurgado: “No
que respeita ao alegado cerceamento do direito de produção de prova
que estaria a ensejar a nulidade do
primevo decisum, ou, antes, do processo, entendo-o como incorrente na
hipótese em vertência: a uma, porque
Juiz poderá julgar antecipadamente
o feito, dispensando a produção de
provas, se estiver convencido e seguro
para proferir a decisão, a teor da literal
exegese do art. 130 do CPC, e a duas,
porque o recorrente, ao especificar as
provas (fl. 363), sequer mencionou a
real finalidade a que se prestariam,
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de modo a influir decisivamente no
julgamento da causa, limitando-se a
retirar aquelas postuladas por ocasião
de sua contestação.”
Argumentos remanescentes fundados
em matéria constitucional, impassíveis de serem conhecidos em sede de
recurso especial (art. 93 do CPC).
Recurso especial não conhecido.
[03/05/2007 - Primeira Turma - STJREsp 780698 - PR - Rel.: Min. Luiz Fux]
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL
ORIUNDO DE ASSÉDIO SEXUAL
EM AMBIENTE DE TRABALHO.
PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE
É DEMITIDA E RECONTRATADA
POR DETERMINAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇOS. RELAÇÃO
DE TRABALHO CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
Compete à Justiça Trabalhista processar e julgar ações de indenização por
danos morais decorrentes de assédio
sexual praticado em ambiente de trabalho, onde as partes envolvidas estão em
níveis hierárquicos diferentes, mesmo
que se trate de vítima que trabalhe por
meio de empresa terceirizadora de serviços e que a ação seja ajuizada contra
a pessoa do superior hierárquico.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Trabalho
de Jundiaí, Estado de São Paulo.
[08/08/2007 - Segunda Seção - STJCC 78145 - SP - Rel.: Min. Nancy
Andrighi]
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RECURSO DE REVISTA. TRABALHO
CUJA CONTRAPRESTAÇÃO SE DAVA
UNICAMENTE POR MEIO DE CESTAS
BÁSICAS. OFENSA À DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA.

A jurisprudência consolidada, com o
intuito de tornar veloz e efetiva a prestação jurisdicional, não tem o condão
de ignorar as particularidades de cada
caso concreto que poderiam elidir a
sua aplicação, principalmente quando tais especificidades se vinculam à
aplicabilidade de direitos e garantias
constitucionais. É incontroverso nos
autos que o Município de Eldorado
do Sul criou um pseudo-programa
assistencial em que, em troca de cesta
básica (comida), as pessoas carentes
deveriam prestar serviços gerais à
Administração Pública Municipal.
Embora a retórica do ente da Administração Pública de benefício a pessoas
carentes, na prática, citado programa
implicou que o Reclamado se beneficiasse da miserabilidade alheia. E
mais, as atividades desenvolvidas pela
autora - Servente de Serviços Gerais
- por sua própria natureza estão inseridas no rol das funções necessárias
e imprescindíveis à administração
pública, e ao normal funcionamento
do serviço público correspondente,
concluindo-se que o fatídico projeto
assistencial de trabalho em troca de
comida configurou-se, em última
análise, a um sistema de escravidão.
Não se trata aqui de reconhecer o
liame empregatício com a Administração Pública fora dos contornos
desenhados pela Constituição em
atendimento aos princípios que devem
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regê-la, notadamente os princípios da
moralidade e da isonomia que são os
pilares que sustentam a exigibilidade
de concurso público. Trata-se de reconhecer que, na hipótese neste caso
específico e concreto - o efeito gerado
pelo ato ilegal e inconstitucional do
Município, correspondente à indenização a que o trabalhador tem direito,
deve ser densificado para além dos
parâmetros estabelecidos pela Súmula
363, em decorrência da grave violação
gerada pelo Ente Público aos direitos
humanos, já que se serviu da prestação
de serviço pela trabalhadora durante
anos tendo como contraprestação
tão-somente comida - cestas básicas.
A exigência de trabalho em troca de
comida configurou-se acima de tudo
em violação da dignidade humana,
princípio estruturante dos direitos fundamentais do Estado Democrático de
Direito, devendo, na hipótese, haver
a compensação pelo mínimo ético
constitucional, que são os previstos
no artigo 7º da Constituição Federal.
Recurso não conhecido.
[24/10/2007 - Terceira Turma - TSTRR - 1536/2002-221-04-00 - RS - Rel.:
Min. Carlos Alberto Reis de Paula]
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Acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região
Rel.: Desemb. Manoel Arízio Eduardo de Castro
PROCESSO: 00307/2006-028-07-00-1
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: Francisco Alves Bezerra Neto e Outro (s)
RECORRIDO: Companhia Energética Do Ceará - Coelce
e Outro(s)
DATA DO JULGAMENTO: 19/06/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007
RELATOR: DES. MANOEL ARÍZIO EDUARDO DE CASTRO
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
Sendo a pretensão deduzida pelo reclamante decorrente da relação de emprego
então havida entre as partes, a prescrição aplicável é a prevista no art. 7º, inc.
XXIX, da Constituição Federal de 1988, e não a estabelecida no Código Civil
brasileiro.
Adoto o relatório de fls. 403/404, da
lavra do eminente desembargador
José Antônio Parente da Silva. Tratase de recursos ordinário e ordinário
adesivo interpostos, respectivamente,
por FRANCISCO ALVES BEZERRA
NETO E OUTRO e pela COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO
CEARÁ, em face da sentença que,
afastando a prejudicial de mérito atinente à prescrição, julgou, no mérito,
improcedentes os pleitos da reclamação trabalhista em epígrafe. A Coelce,
em sede de recurso ordinário adesivo,
renova a prejudicial de prescrição.
Para tanto, argumenta já haver incidido a prescrição bienal prevista no
art. 7º, XXIX, da Carta Magna, haja
vista que a reclamação trabalhista foi

ajuizada em 20.08.1999, ao passo que
o contrato de trabalho foi extinto em
13.01.1997. Insurge-se o reclamante
contra a sentença que julgou improcedente os pleitos de dano moral e
material decorrentes de acidente de
trabalho. Alega, em síntese, que em 13
de janeiro de 1983 sofreu um primeiro
acidente de trabalho, consubstanciado
na queda de um poste. Este sinistro
ocasionou redução de sua capacidade
laborativa, com a percepção, inclusive, de auxílio-acidente do INSS.
Argumenta que, incapacitado para
as funções de eletricista, a empresa o
readaptou, no início, para funções burocráticas, sendo que, posteriormente,
ao encarregá-lo de tarefas outras, tais
como a condução de motocicletas, a
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seu serviço, no Município de Aurora,
enfrentando estradas vicinais sem
manutenção, excedeu o seu direito de
empregador, sujeitando-o a atividades
não condizentes com sua capacidade
física, de modo que veio a se sujeitar
a dois acidentes de moto a serviço da
empresa. Bem por isso, requer a procedência dos pleitos da exordial. Caso
assim não se entenda, defende a aplicação da prescrição qüinqüenal. Isso
porque os acidentes de trabalho teriam
ocorrido nas datas de 13.01.1983,
13.02.1989 e 24.06.1994, sendo
que a ação foi ajuizada somente em
20.08.1999, mais de cinco anos após
a ocorrência do último fato gerado à
pretensão indenizatória. Regularmente notificadas, as partes reclamada e
reclamante acostaram suas contra-razões, respectivamente, às fls. 336/363
e 378/381 dos autos. O Ministério
Público do Trabalho opinou, mediante
parecer de fls. 385/399, da lavra da
Procuradora Regional do Trabalho
Dra. Hilda Leopoldina Pinheiro Barreto, pelo conhecimento dos recursos e,
no mérito, pelo provimento do recurso
operário para que seja a empresa empregadora compelida ao pagamento
de indenização, na forma prevista
no art. 950 do Código Civil Pátrio.
VOTO:
A sentença emanada da Vara do Trabalho de Juazeiro do Norte/CE afastou
a prejudicial de mérito de prescrição,
erigida pela reclamada, mas julgou
improcedentes os pedidos formulados
pelo reclamante, na peça de começo.
Irresignados, dirigem-se a esta Corte
as partes, o reclamante, por meio
298

de recurso ordinário; a reclamada,
através de recurso adesivo. Versando
o apelo interposto pela reclamada
sobre matéria prejudicial ao exame
do mérito da demanda em tela, será
ele de logo analisado, por questões de
processualística. Com efeito, renova
a reclamada, em sua inconformação,
a prejudicial de mérito de prescrição,
por ela argüida no curso da instrução
processual, sustentando, para tanto,
que a regra aplicável ao caso em
baila é a prevista no art. 7º, XXIX,
da Constituição Federal, por se tratar
de demanda decorrente da relação de
emprego havida entre os litigantes,
e não a definida pelo Código Civil
brasileiro, como entendeu o ilustre
magistrado que prolatou a decisão
recorrida. Razão, efetivamente, lhe
assiste. Na verdade, como é de todos
sabido, a indenização decorrente de
acidente de trabalho corresponde a
um direito de natureza eminentemente
trabalhista, em face do comando gizado no artigo 7º, XXVIII, da Lei Maior
vigente. Destarte, sendo os danos
alegados pelo reclamante originários
da relação de emprego, o cutelo prescricional, nesse caso, deve observar a
regra estabelecida no inciso XXIX, do
sobredito dispositivo constitucional,
não prosperando, assim, a tese sustentada pelo reclamante, no sentido
de ser aplicável o prazo de vinte anos,
previsto no art. 177 do Código Civil
de 1916, não prospera. Na hipótese
dos autos, a demanda foi deflagrada
no dia 20 de agosto de 1999, mais de
dois anos, portanto, após a ruptura
do pacto laboral firmado entre os liti-
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gantes, ocorrida no dia 13 de janeiro
de 1997. Ao que se vê, não pairam
dúvidas de que a hipótese é mesmo
de prescrição total, a teor do que dispõem os artigos 7º, inciso XXIX, da
Constituição Federal de 1988, e 11
da CLT, que estabelecem os prazos
prescricionais de cinco anos no curso
do contrato, até o limite de dois anos
após a sua extinção. A esse respeito,
cumpre ressaltar que o entendimento
acima perfilhado encontra-se em
total sintonia com recentes decisões
proferidas pelo Colendo Tribunal
Superior do Trabalho, de que serve
de paradigma o aresto a seguir transcrito, cuja ementa foi assim vazada:
“RECURSO DE REVISTA - DANO
MORAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO - PRESCRIÇÃO - A prescrição
aplicável, tratando-se de dano moral
decorrente da relação de emprego, é
a prevista no art. 7º, inc. XXIX, da
Constituição da República; e não a
estipulada no Código Civil. Recurso
de Revista de que se conhece e a que
se nega provimento.” (TST - RR
518/2004-002-03-00.1 - 5ª T. - Rel.
Min. João Batista Brito Pereira - DJU
01.04.2005). No corpo do julgado
retro, o eminente Ministro-relator,
citando diversas outras decisões daquela Corte Superior no mesmo sentido, assim embasou a sua convicção:
“Conforme o entendimento previsto
na Orientação Jurisprudencial 327 da
SBDI-1 desta Corte, a Justiça do Trabalho é competente para julgar pedido
de indenização por dano moral, resultante de ato do empregador que, nessa

qualidade, haja ofendido a honra ou a
imagem do empregado, causando-lhe
prejuízo de ordem moral, se esse fato
estiver relacionado com o contrato de
trabalho. Da mesma forma, a jurisprudência dominante nesta Corte é no
sentido de que a prescrição aplicável,
tratando-se de dano moral decorrente
da relação de emprego, é a prevista no
art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da
República, e não a estipulada no Código Civil.” (destaques de agora); Inviabilizada a pretensão deduzida pelo
reclamante, eis que fulminada pelo
cutelo prescricional, na forma acima
mencionada, resolvido está o mérito
da presente demanda, nos termos do
art. 269, IV, do Código de Processo
Civil brasileiro, restando prejudicado,
em conseqüência, o exame das razões
articuladas pelo reclamante, no apelo
por ele agitado.
DECISÃO:
ACORDAM OS JUIZES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 7ª REGIÃO, por unanimidade,
conhecer de ambos os apelos e, por
maioria, dar provimento apenas ao
Recurso Ordinário Adesivo para
acolher a prejudicial de prescrição.
Vencidos o Desembargador Relator
e a Juíza Rossana Raia dos Santos,
que negavam provimento ao recurso
ordinário adesivo da COELCE e davam parcial provimento ao recurso
ordinário do reclamante, a fim de
condenar a empresa ao pagamento de
pensão mensal, no valor de R$570,00
(quinhentos e setenta reais), a ser paga
mediante inclusão do autor na folha
de pagamento da empresa, até a data
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em que o reclamante implementar
os 65 anos de idade, bem assim para
condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$
76.000,00 (setenta e seis mil reais),

nos termos da fundamentação supra.
O Desembargador Relator solicitou
que seu voto vencido fosse juntado
ao acórdão. Redigirá o acórdão o
Desembargador Revisor.

PROCESSO: 00219/2007-024-07-00-5
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: RENATO COELHO E OUTRO (S)
RECORRIDO: MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. E OUTRO (S)
DATA DO JULGAMENTO: 08/10/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/11/2007
RELATOR: DES. MANOEL ARÍZIO EDUARDO DE CASTRO
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
A reparação moral tem destinatários certos, quais sejam, os legítimos herdeiros
e sucessores do obreiro falecido, mormente quando se põe em realce a natureza
alimentar do crédito trabalhista e a proteção ao hipossuficiente na relação laboral. Partindo dessa premissa, a indenização pelo dano moral somente poderá ser
pleiteado pelos demais parentes quando observada a ausência de família em seu
sentido estrito, caso contrário colocar-se-ia em risco o interesse dos legítimos
beneficiários da reparação. Recurso conhecido e negado provimento.
RELATÓRIO:
A sentença emanada do Juízo da MMª
Vara do Trabalho de Sobral, no desate
da presente lide, após rejeitar as preliminares de incompetência da Justiça
do Trabalho, de ilegitimidade passiva
ad causam, de carência do direito de
ação e de denunciação da lide, bem
como acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam,
decidiu, nos termos da sentença de
fls. 320/354, julgar improcedente a
reclamação aforada por RENATO
COELHO E OUTRO contra MWN
COMERCIAL DE ALIMENTOS
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LTDA. E OUTRO. Irresignados,
interpuseram os reclamantes recurso
ordinário às fls. 357/367, por meio do
qual perseguem a reforma do julgado
de primeiro grau, especificamente
em relação ao indeferimento dos pedidos de condenação das reclamadas
no pagamento de indenizações por
danos materiais e morais decorrentes
do acidente de trabalho a que alude a
exordial. Regularmente notificadas, as
reclamadas apresentaram contra-razões, respectivamente, às fls. 370/375
e 376/392. A matéria versada no presente recurso dispensa a obrigatorie-
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dade de parecer prévio da douta PRT
(art. 116, II, do Regimento Interno).
VOTO:
ADMISSIBILIDADE O apelo revelase tempestivo, regularmente subscrito
e dispensado de preparo, preenchendo, assim, os requisitos genéricos de
admissibilidade. Dele conheço, pois.
MÉRITO Insurgem-se os reclamantes contra a sentença vergastada que
indeferiu os pedidos de condenação
das reclamadas MWN Comercial
de Alimentos LTDA (Supermercado
Super Lagoa) e FORTLIMP - Comércio e Serviço LTDA no pagamento
de indenização pelos danos morais
e materiais decorrentes de acidente
de trabalho. Aduzem que seu filho,
enquanto funcionário da segunda
reclamada, especializada em locação
de mão-de-obra, encontrava-se lotado
na primeira, exercendo a função de
vigilante, quando foi agredido e morto nas suas dependências e durante
o horário de trabalho. Sustentam os
recorrentes que, no caso dos autos, a
culpa das empresas pelo acidente de
trabalho ocorrido é presumida, por se
tratar de responsabilidade objetiva.
Razão lhes assiste, apenas parcialmente. Diferente do que procuram
fazer crer os recorrentes, não vejo
como objetiva a responsabilidade das
empresas-demandadas no presente
caso, mas subjetiva, levando-se em
conta o disposto na atual Constituição
Federal, que em seu art. 7º, XXVIII,
prevê a responsabilidade do empregador nos seguintes termos: Art. 7º. “São

direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
XXVIII - seguro contra acidentes de
trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa. “ É sobre esta última hipótese
que deveria repousa o pedido formulado na presente demanda. Aliás,
ressalte-se que a questão da culpa das
empresas-reclamadas já foi analisada
por este douto Plenário nos autos do
recurso ordinário TRT nº 01384/2005024-07-00-2, interposto por Breno
Nascimento Coelho, filho menor
do obreiro assassinado, quando, em
julgamento prolatado na data de
12.06.2007, decidiu-se, “por maioria,
dar-lhe provimento, a fim de condenar
a empresa FORTLIMP COMÉRCIO E
SERVIÇO LTDA. e, subsidiariamente, a empresa MWN COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA. (Supermercado Super Lagoa), ao pagamento de
indenização no valor de R$27.040,00
(vinte e sete mil e quarenta reais)”. O
citado julgado entendeu que as empregadoras, não obstante enquadrarem o
de cujus como porteiro, apropriavamse do labor próprio de um vigilante,
atribuindo-lhe funções incompatíveis
com o cargo que ocupava, razão pela
qual restou caracterizada a culpa nos
termos do dispositivo constitucional
acima mencionado. A esse respeito,
revela-se bastante esclarecedora a
documentação colacionada aos autos
pelas partes, de cujo bojo se extrai a
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culpa das demandadas. DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM Não
obstante o reconhecimento da culpa
das empresas-damandadas, cabe fazer
uma análise acerca da legitimidade ad
causam dos autores ao postularem a
indenização ora apreciada, haja vista
que este E. Regional, no processo
alhures mencionado, já havia condenado as mesmas reclamadas no
pagamento de igual reprimenda. O
caso dos autos trata de danos morais
sofridos de forma reflexa, espécie
diferenciada, vez que enquanto os
danos morais primários são, em regra,
ofensas diretas à integridade física
ou psíquica da pessoa vítima do ato
ilícito, hipóteses há em que se atinge, por via reflexa, terceira pessoa,
impingindo-lhe sofrimento emocional
por ver a integridade moral do ente
querido notoriamente abalada diante
da ofensa que lhe fora ocasionada.
Tal hipótese consubstancia-se no que
a doutrina francesa chama de danos a
ricochete, também conhecido como
danos indiretos ou reflexos, onde a
ofensa moral desferida contra o sujeito principal se faz sentir por todos
aqueles que estão ligados a ele por
vínculos afetivos. Nesse sentido, no
que se refere à legitimidade de pais,
filhos, irmãos, cônjuge e companheira,
reciprocamente, por morte, doutrina e
jurisprudência não discrepam do sentido da possibilidade destes postularem
reparação pelo dano extrapatrimonial.
Contudo, há uma consideração importante que não pode deixar de ser feita:
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a concessão de indenização por danos
morais a um parente mais próximo da
vítima ou a quem com esta coabitava
sob dependência econômica deve
implicar, necessariamente, na exclusão dos entes mais distantes? Nosso
Código Civil, lamentavelmente, nada
dispôs a respeito. Entretanto, a regra
do seu art. 948, II, embora pertinente
ao dano material, pode ser aplicada
analogicamente para priorizar a indenização pelo dano moral àqueles
que mantinham estreita relação com a
vítima, a exemplo do cônjuge e filhos.
Vejamos o teor do citado dispositivo:
“Art. 948. No caso de homicídio, a
indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no pagamento das
despesas com o tratamento da vítima,
seu funeral e o luto da família; II - na
prestação de alimentos às pessoas a
quem o morto os devia, levando-se
em conta a duração provável da vida
da vítima.” A família aqui deve ser
entendida no seu conceito em sentido
estrito ou nuclear como o grupo que se
forma pelo casamento, união estável,
filiação, bem como a comunidade formada por um dos pais e descendentes
(família monoparental). Partindo dessa
premissa, a reparação pelo dano moral
somente poderá ser pleiteado pelos
demais parentes quando observada
a ausência de família em seu sentido
estrito, devendo ser provada, ainda,
convivência próxima e constante. O
mesmo raciocínio também pode ser
extraído do direito sucessório, que, via
de regra, os parentes mais próximos
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excluem os mais remotos. Exemplo:
se há filhos, os pais não herdam. Se
há netos, os primos não herdam. A
falta de norma legal explícita, disciplinadora de cada situação, não retira
o direito dos familiares mais distantes
ou de outras pessoas abaladas pelas
conseqüências do acidente. Contudo,
cabe ao julgador decidir com prudente
arbítrio, bom senso e segundo a analogia e princípios gerais do direito,
para evitar a criação de uma extensa
cadeia de ações de indenização por
ofensa moral, sob pena de inviabilizar
o seu exercício por aqueles que mais
necessitam da reparação econômica.
A satisfação do dano moral não deve
ser encarada como uma oportunidade
de se auferir um ganho financeiro
com a morte do familiar, mas como
uma penalidade sócio-educativa a ser
infligida a quem praticou o ato ilícito,
cuja finalidade maior é desestimular
sua reincidência. Da mesma forma
que o sofrimento dos familiares mais
próximos se transmite para os que se
encontram mais distantes, há se imaginar que a satisfação pela punição
do agente, mediante o pagamento de
indenização a um dos parentes mais
íntimos, também transmita uma sensação de justiça aos familiares mais
remotos. Noutra linha, visualizo que
a reparação tem destinatários certos:
os próprios herdeiros e sucessores
quem, de fato, devem ser alcançados
pela pretensão em litígio. Defender
o contrário colocaria em risco os

legítimos beneficiários da reparação,
mormente quando se põe em realce a
natureza alimentar do crédito trabalhista e a proteção ao hipossuficiente
na relação laboral. Assim, em que
pese o sofrimento dos demandantes,
com o qual ora me solidarizo, entendo não demonstrado o requisito da
legitimidade ativa ad causam para
postularem reparação por dano moral,
razão pela qual deve ser confirmada
a sentença de base, porém pelos fundamentos ora colacionados. Quanto
aos danos materiais, concordo com
douto magistrado sentenciante, o
qual entendeu não demonstrada a dependência econômica dos autores em
relação ao falecido, mormente quando
a prova testemunhal produzida por
eles próprios deixou evidenciada que
o de cujus era quem recebia auxílio
financeiro para a sua manutenção e
da família (fls. 294/295).
DECISÃO:
ACORDAM OS JUIZES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 7ª REGIÃO, por unanimidade,
conhecer do recurso e, por maioria,
negar-lhe provimento. Vencido o
Desembargador José Antonio Parente
da Silva, que dava parcial provimento
ao recurso para condenar as empresas
reclamadas a pagar, a cada autor, indenização por dano moral, arbitrada
no valor de 50 (cinqüenta) salários
mínimos.
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PROCESSO: 00370/2007-007-07-8
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: Michele Antonio Lamboglia Cunto e
Outro(s)
RECORRIDO: S.A. Viação Aérea Rio Grandense e Outro(s)
DATA DO JULGAMENTO: 29/10/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/11/2007
RELATOR: DES. MANOEL ARÍZIO EDUARDO DE CASTRO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO TRABALHISTA.
A Recuperação Judicial de hoje, como a Concordata de outrora, não veda ao
empregado o ingresso na Justiça do Trabalho com reclamação para reivindicar
seus direitos trabalhistas, que deverá seguir seu curso na Justiça Especializada até
a apuração do respectivo crédito, para inscrição no quadro-geral de credores.
Contudo, terminado o prazo de cento e oitenta dias contados do deferimento do
processamento da Recuperação Judicial, o crédito encontrado poderá ser executado
na própria Justiça do Trabalho, mesmo que já inserido no quadro-geral de credores.
MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA.
Não existindo documento hábil (termo de rescisão do contrato de trabalho) com
a especificação das parcelas devidas e seus valores respectivos, não há como configurar a mora patronal no pagamento do crédito trabalhista, em face da ausência
de certeza e liquidez deste.
MULTA DO ART. 467. VERBAS INCONTROVERSAS.
Havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é
obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho,
a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta
por cento. O fato de a empresa reclamada encontrar-se em recuperação judicial
não a exime de referida obrigação.
FGTS E MULTA 40% DEVIDOS.
Confessado pela reclamada que não realizou os depósitos fundiários integralmente,
correspondentes a todo o período de vigência do contrato de trabalho, rescindido
sem justa causa, faz jus o reclamante ao FGTS acrescido da multa de quarenta por
cento. RECURSO ORDINÁRIO. Conhecido e parcialmente provido. RECURSO
ADESIVO. Conhecido e provido.
RELATÓRIO:
Em face do que dispõe o inciso IV do
§1º do art. 895 da CLT no Recurso
Ordinário fica dispensado, nos processos submetidos ao rito sumaríssimo, a
elaboração de relatório.
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VOTO:
RECURSO DA RECLAMADA - O
juízo de primeiro grau condenou a
reclamada no pagamento do valor de
R$7.950,38, referente às parcelas
discriminadas na inicial (aviso prévio,
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saldo de salário, férias simples e proporcional, terço constitucional sobre
as férias, 13º salário proporcional, 13º
salário do aviso prévio, multa rescisória), acrescido de honorários advocatícios de 15%. O recorrente argumentou que, público e nótorio, encontrarse em processo de Recuperação Judicial, com plano de recuperação aprovado pela Assembléia Geral e homologado pelo Juízo da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, ocorrendo
a novação da dívida, devendo o autor,
caso obtenha êxito em parcelas não
resilitórias, habilitar-se perante o juízo
da recuperação judicial. O enunciado
da Súmula do STF nº 227, desde de
13/12/1963, orientava no sentido de
que a concordata do empregador não
impedia a execução do crédito nem o
ajuizamento da ação trabalhista pelo
empregado. Naturalmente, não existe
mais a figura da concordata, sendo
substituída pela Recuperação Judicial
instituida pela Lei nº 11.101/05, contudo, o entendimento, mutatis mutandes, da orientação da Excelsa Corte é
perfeitamente aplicável ao caso em
espécie. Dispõe a Lei 11.101/05 (Falência e Recuperações) que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas
as ações e execuções em face do devedor (art. 6º e § 4º), pelo prazo improrrogável de cento e oitenta dias
contados do deferimento. Contudo, as
ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o
art. 8º da lei em comento, serão processadas perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo

crédito, que será inscrito no quadrogeral de credores, pelo valor determinado na sentença (§ 2º, art. 6º). Faculta, ainda, a novel Lei de Falências e
Recuperações que o juízo trabalhista
poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma
vez reconhecido líquido o direito, será
o crédito incluído na classe própria (§
3º, art. 6º). Convém destacar o previsto no § 5º, do art. 6º, da lei sob exame,
que permite, findo o prazo de suspensão fixado no § 4º do mesmo artigo, a
conclusão das execuções trabalhistas,
ainda que o crédito esteja inserido no
quadro-geral de credores. Portanto,
temos que a Recuperação Judicial de
hoje, como a Concordata de outrora,
não veda ao empregado o ingresso na
Justiça do Trabalho com reclamação
para reivindicar seus direitos trabalhistas, que deverá seguir seu curso na
Justiça Especializada até a apuração
do respectivo crédito, para inscrição
no quadro-geral de credores. Contudo,
terminado o prazo de cento e oitenta
dias contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial,
o crédito encontrado poderá ser executado na própria Justiça do Trabalho.
Ressalte-se que a limitação de que
trata o art. 83, I, da Lei nº 11.101/05
- 150 salários mínimos por credor não é aplicável na Recuperação Judicial, sendo específica para a Falência.
A lei em espécie quando quis estipular
normas comuns as duas figuras jurídicas o fez expressamente, como podemos atestar do Capítulo II do referido
diploma legal. Há, ainda, de se escla-
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recer quanto a alegada novação que,
nos termos do art. 59, caput, da Lei nº
11.101/05, esta somente alcança o
créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial. O reclamante foi
despedido em 01/08/2006, conforme
documento de fl. 54, após a aprovação
do plano de recuperação - 19/12/2005
- e do prazo previsto neste para quitação dos créditos trabalhistas (fl. 116).
DA PRESCRIÇÃO. Razão assiste ao
recorrente neste ponto, ao menos teoricamente. Realmente a contagem da
prescrição qüinqüenal se dá da data de
ingresso em juízo do reclamante 07/03/2007, retroagindo cinco anos, o
que, soterraria qualquer direito anterior a 07/03/2002, caso o autor os
estivesse pleiteando. Conforme se
verifica da peça vestibular, o reclamante reclamou tão somente direitos
do período imprescrito. MULTA
RESCISÓRIA. Não existindo documento hábil (termo de rescisão do
contrato de trabalho) com a especificação das parcelas devidas e seus
valores respectivos, não há como
configurar a mora patronal no pagamento do crédito trabalhista, em face
da ausência de certeza e liquidez deste. MULTA DO ART. 467 DA CLT.
Da análise criteriosa do dispositivo da
sentença vergastada depreende-se que
não houve condenação na multa do
art. 467, da CLT. Assim, impertinente a impugnação recursal nesse ponto.
DO FGTS. Afirmou a recorrente que
os depósitos fundiários do reclamante
foram realizados até maio de 2005,
tendo inclusive sido sacado o saldo
pelo obreiro. Verificando-se o pedido
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formulado na exordial e deferido pela
r. sentença sitiada, constata-se que o
juízo a quo condenou a reclamada
somente nos valores discriminados
pelo autor na inicial sob o título “O
PEDIDO”, no valor total de R$7.950,38
reais, que não incluía o FGTS e a
multa respectiva. Portanto, impertinente, também, a impugnação recursal
quanto a esta parcela. REMUNERAÇÃO - CÁLCULO DAS VERBAS
RESCISÓRIAS. Repousa à fl. 50, dos
autos, ficha financeira do reclamante,
trazida pela recorrente, na qual se
constata o registro de Aviso Prévio no
valor de R$1.312,78 no mês de agosto de 2006. Portanto, o valor indicado
pelo obreiro na exordial e adotado pela
r. sentença sitiada para o cálculo das
verbas deferidas é inferior ao consignado no documento acima citado, de
produção da própria reclamada. Não
prevalece, pois, o valor advogado no
recurso. DA HABILITAÇÃO DAS
VERBAS TRABALHISTAS NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Como
já explanado anteriormente, a Lei
11.101/05 (Falência e Recuperações)
dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e
execuções em face do devedor (art. 6º
e § 4º), pelo prazo improrrogável de
cento e oitenta dias contados do deferimento. Assim, as ações de natureza
trabalhista, inclusive as impugnações
a que se refere o art. 8º da lei em comento, serão processadas perante a
Justiça Especializada até a apuração
do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores, pelo
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valor determinado na sentença (§ 2º,
art. 6º). O § 5º, do art. 6º, da lei sob
exame, é taxativo e específico ao permitir, findo o prazo de suspensão fixado no § 4º do mesmo artigo, a
conclusão normal das execuções trabalhistas, ainda que o crédito esteja
inserido no quadro-geral de credores.
Sem amparo legal, pois, o pedido do
recorrente. O prazo de cento e oitenta
dias do deferimento da recuperação
judicial, previsto na lei como improrrogável, já expirou. Mesmo habilitado
o crédito do reclamante no Quadro de
Credores, que segundo afirmou o
próprio recorrente, não foi ainda homologado, poderá a execução concluir-se nesta Justiça Especializada,
não cabendo a este Regional determinar a habilitação compulsória do
crédito apurado. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A verba
honorária é devida nos termos da
Constituição Federal em vigor (art.
133) e legislação infraconstitucional,
como art. 20 do CPC e Estatuto da
OAB (art. 22). Alegar-se que somente cabem honorários advocatícios nas
hipóteses do enunciado 219 e 329 do
TST, não corresponde a melhor expressão da Justiça e, por que não dizer,
da hermenêutica jurídica. Não há vedação legal à condenação na verba
honorária na Justiça Obreira. A Lei
5.584/70, utilizada como alicerce para
negar referida parcela, não trata da
matéria. Previa as hipóteses em que a
assistência judiciária, regulada pela
Lei 1.060/50, era devida no âmbito
trabalhista e quem a prestaria. Os
Enunciados do E. TST, acima citados,

alicerçam-se nos dispositivos da Lei
nº 5.584/70, revogados pela Lei nº
10.288/01, portanto, data maxima
venia, perderam sua base legal, não
devendo mais serem considerados.
Ressalte-se, ainda, que a Lei nº
1.060/50, nem o § 3º do art. 790 da
CLT, fazem alguma referência à assistência sindical, não havendo, portanto, sentido em vincular-se o pagamento de honorários advocatícios no
processo do trabalho a esta hipótese.
RECURSO ADESIVO Preliminarmente, oportuno esclarecer que inexiste preclusão pela não interposição
de Embargos de Declaração contra a
sentença de primeiro grau, uma vez
que o Recurso Ordinário devolve toda
a matéria impugnada integrante da
litiscontestação, mesmo que não expressamente enfrentada na decisão
vergastada (art. 515, § 1º, do CPC,
subsidiariamente). Não há se cogitar
em necessidade de prequestionamento para recurso ordinário. FGTS E
MULTA. Com efeito, consta da exordial na letra “b” do pedido a condenação da reclamada no FGTS e multa
respectiva. A Sentença de primeiro
grau não condenou em referidas parcelas. A reclamada afirmou que os
depósitos fundiários do reclamante
foram realizados somente até maio de
2005, tendo inclusive sido sacado o
saldo pelo obreiro e que o restante
deve ser habilitado e quitado na recuperação judicial. Aos autos somente
veio cópia do Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho (fl. 55), sem a
especificação de qualquer parcela e
com carimbo em seu verso declarando
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que a entrega da guia foi feita exclusivamente para levantamento do
FGTS depositado e habilitação ao
recebimento do seguro desemprego.
O reclamante, no recurso, declarou
que recebeu uma quantia, porém, irrisória, por não estarem todas as parcelas do FGTS devidamente depositadas
(fl. 300). Não existindo qualquer prova da quitação total da parcela reivindicada, devida a condenação da reclamada no pagamento respectivo, inclusive da multa indenizatória de 40% do
FGTS, pela despedida sem justa causa, ficando assegurado à reclamada o
direito de compensar os valores já
depositados e/ou pagos ao obreiro a
esse título. Por oportuno, ressalte-se
que o FGTS goza de calendário prescricional privilegiado - 30 anos. MULTA DO ART. 467 DA CLT. Dispõe o
artigo em tela: “Art. 467. Em caso de
rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante
das verbas rescisórias, o empregador
é obrigado a pagar ao trabalhador, à
data do comparecimento à Justiça do
Trabalho, a parte incontroversa dessas
verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (NR)
(Redação dada ao artigo pela Lei nº
10.272, de 05.09.2001, DOU
06.09.2001)” (destaquei) Na contestação a reclamada advogou a novação
dos créditos trabalhistas, em face da
aprovação do plano de recuperação
judicial, argumentando que a quitação
se dará no juízo estadual no qual tramita a recuperação judicial e nos
moldes do plano aprovado. O preposto da reclamada, no seu depoimento
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pessoal (fl. 268) confessou que os
valores constantes da inicial são realmente devidos. A controvérsia firmada pela reclamada na contestação
cingiu-se ao valor da remuneração
indicado pelo reclamante, apontando
o recorrente como correta a importância de R$986,96 (fl. 25), mas não
negou a existência do crédito reclamado na inicial. Ora, na dicção legal temos que havendo controvérsia sobre
o montante das verbas rescisórias, no
caso o valor do salário indicado na
inicial e base para o cálculo das parcelas discriminadas, deve o empregador pagar ao trabalhador, à data do
comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa, sob pena de
pagá-la acrescida de 50%. Portanto,
controvertido somente os valores que
ultrapassaram o salário indicado pela
reclamada na defesa. Deveria a reclamada pagar ao obreiro as parcelas
reclamadas com base no salário por
ela apontado, posto que incontroverso.
Não o fez. O Egrégio TST, através do
Enunciado de sua Súmula de nº 388,
na hipótese de Falência, assim posicionou-se: “Massa falida. Arts. 467 e
477 da CLT. Inaplicabilidade (conversão das Orientações Jurisprudenciais
nºs 201 e 314 da SDI-1) - Res.
129/2005 - DJ 20.04.05. A Massa
Falida não se sujeita à penalidade do
art. 467 e nem à multa do § 8º do art.
477, ambos da CLT. (ex-OJs nº 201
- DJ 11.08.2003 e nº 314 - DJ
08.11.2000)” A Consolidação das Leis
do Trabalho assegura aos trabalhadores os direitos oriundos do contrato de
trabalho em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa (art.
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449). Hodiernamente, a concordata foi
substituída pela Recuperação Judicial,
entretanto, não se cogita em revogação
do caput do artigo consolidado. Contudo, tratando-se de Recuperação Judicial, como na época da concordata,
entendo não existir impossibilidade na
condenação de referidas multas, em
face da característica da alteridade do
contrato de trabalho, pela qual o empregador assumiu os riscos do empreendimento. O empregado não pode ser
constrangido a compartilhar com o
empregador os riscos da atividade
empresarial, e a Recuperação Judicial
não se confunde com a força maior,
decorrendo, na esmagadora maioria
das vezes, da má administração da
empresa. Ademais, a empresa continua a funcionar, não se encontrando
em liquidação judicial, e o reclamante continuou trabalhando durante o

período da recuperação judicial, somente sendo despedido em 01/08/2006,
conforme documento de fl. 54, após a
aprovação do plano de recuperação 19/12/2005 - e do prazo previsto
neste para quitação dos créditos trabalhistas (fl. 116).
DECISÃO:
ACORDAM OS JUIZES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 7ª REGIÃO, por unanimidade,
conhecer dos recursos e, por maioria, vencido o Desembargador José
Antônio Parente da Silva, dar parcial
provimento ao recurso da reclamada
para excluir da condenação a multa
rescisória. Sem divergência, dar provimento ao recurso adesivo do reclamante, para, rejeitando a preliminar
de preclusão, incluir na condenação
o pagamento das parcelas do FGTS,
acrescidas de multa de 40%.

Rel.: Desemb. José Ronald Cavalcante Soares
PROCESSO: 02500/2003-002-07-00-1
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: ZULMIRA MIRANDA DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTOCONAB
DATA DO JULGAMENTO: 20/11/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 29/02/2008
RELATOR: DES. JOSÉ RONALD CAVALCANTE SOARES
LEI Nº 8.878/94. ANISTIA. READMISSÃO DE EMPREGADOS DA CONAB.
Recurso da demandante: fazendo uma leitura interpretiva da norma regulamentar
interna, a decisão verificou que não fora preenchida a exigência temporal (cinco
anos), indeferindo o pedido. Recurso conhecido e improvido. Recurso da CONAB
- reenquadramento - suprimida injustificadamente vantagem adquirida, correta a
decisão que mandou restabelecê-la. Anuênios - a supressão do anuênio efetuada de
modo unilateral, foi corretamente rebatida. Recurso conhecido e não provido.
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Relatório
Recursos ordinários aviados pelas
partes, Zulmira Miranda da Silva e
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, nos autos da reclamação trabalhista em que a primeira
busca direitos que entende deter, A
autora, no seu recurso, sustenta que a
decisão deve ser reformada porque as
licenças configuram direito adquirido,
conforme norma regulamentar. A demandada, por seu turno, alega que a
autora é merecedora de ação, não faz
jus ao enquadramento assim como
a nenhuma das suas pretensões; que
inexiste direito adquirido, que não há
desvio de função. Apenas a reclamada
ofereceu contra razões.
Voto
Os dois recursos reúnem os pressupostos de cognoscibilidade, deles,
portanto, eu conheço. Examina-se
em primeiro lugar, o recurso da
demandante. O apelo se direciona,
tão-somente, para o indeferimento
do pedido de licença prêmio. Alega a
demandante que, a respeito do tema,
a decisão ignorou o direito adquirido.
A decisão, fazendo uma análise dos
dispositivos normativos internos,
concluiu que o art. 1341 do Regulamento da Empresa "prevê um período
mínimo de 5(cinco) para aquisição do
direito à Licença-Prêmio e o primeiro
contrato de trabalho da Reclamante
durou menos de 4(quatro) anos.(...)
Assim, considero que a Reclamante
não faz jus a Licença-Prêmio e sua
conversão em pecúnia. Não ocorreu,
portanto, violação ao direito adquirido, sendo a decisão de natureza
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interpretativa da norma regulamentar
interna, não podendo se visualizar
qualquer afronta legal/constitucional.
Nego provimento. Passa-se a examinar o recurso da empresa demandada.
O recurso investe, em primeiro plano,
contra o enquadramento deferido à
reclamante. Que a autora fora enquadrada, quando de sua readmissão,
do mesmo modo como o foram os
demais empregados da recorrente.
Que tal procedimento está ancorado
no Plano de Cargos e Salários. Que a
demandante, na condição de anistiada, obteve três promoções e que não
faz jus ao enquadramento deferido. A
decisão frisou: "Mais tarde, em julho
de 2003, teve seu cargo alterado para
"ADD - OPERADOR DE MIRCROCOMPUTADOR - CLASSE 3 - REF/
PADRÃO/NÍV - 44", assim como
teve suprimida de sua remuneração a
parcela "ANUÊNIOS/QUINQ./TRIÊNIOS/CLT", o que provocou a redução de sua remuneração(fls. 21). A
alteração promovida pela Reclamada,
sem qualquer justificativa, teve caráter
unilateral e prejudicial à obreira, sendo ilegal e ofensiva à norma contida
no art. 468 da CLT." De tal sorte que,
verificada a alteração unilateral nociva à demandante, acertada a decisão
que lhe conferiu o enquadramento
pretendido. Não houve, no posicionamento adotado, qualquer lesão legal
ou trasbordamento em relação aos
efeitos da readmissão, mas apenas
uma adequação à realidade enfrentada
pela empregada. No que pertine aos
anuênios, entende a recorrente que a
sentença recorrida afrontou o dispositivo regulamentar da reclamada. A
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sentença foi muito clara ao apontar
como suprimida a verba referente aos
anuênios. Não se trata de interpretação
equivocada, mas tão somente garantir
aquela vantagem, que a demandante já
obtivera. A readmissão não erradica o

que a empregada já fizera jus. Ante o
exposto, conheço de ambos os recurso
mas para lhes negar provimento. Nego
provimento. Decisão por unanimidade, conhecer de ambos os recursos,
mas negar-lhes provimento.

PROCESSO: 00435/2006-025-07-00-6 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA
RECORRIDO: ANTÔNIA BERENICE DE SOUSA BARBOSA
DATA DO JULGAMENTO: 20/11/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 25/01/2008
RELATOR: DES. JOSÉ RONALD CAVALCANTE SOARES
REGIME JURÍDICO ÚNICO INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Não há prova da existência legal do Regime Jurídico Único alegado, donde não se
poder falar em incompetência desta especializada, ancorada no art. 114 da Constituição da República. Ademais, ainda que admitíssemos a publicação do aludido
RJU, consoante acertadamente concluiu o julgado de origem, a municipalidade não
engendrou esforços para a sua efetiva implementação. A Lei Municipal nº 492/2006,
carreada pelo reclamado, revela a sua ineficácia ante a falta da indispensável regulamentação. Prova é que, o próprio município reclamado a cumpria.
SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU FRACIONAMENTO.
À luz da Constituição Federal (art. 7º, inciso IV) é impossível fracionar o salário
mínimo porque ele pretende garantir às necessidades vitais básicas do trabalhador
e de sua família. Ora, se de tão aviltado o mínimo legal pago em sua integridade
já não cumpre o que dispõe a Constituição, sequer no que diz respeito ao trabalhador tomado na singularidade, percebe-se, de logo, a incongruência da tese da
proporcionalidade trazida no bojo da defesa. Recurso conhecido e desprovido.
Relatório
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, inconformado com
a decisão prolatada pela MM. Vara
do Trabalho de Crateús nos autos da
reclamação trabalhista ajuizada por
ANTÔNIA BERENICE DE SOUSA

BARBOSA E OUTRAS. Em seu
apelo, o recorrente sustenta, em suma,
a incompetência desta Especializada,
argumentando a existência de Regime
Jurídico Único. Argüi, outrossim,
indevidas as parcelas relativas às
diferenças salariais, haja vista a jornada reduzida das demandantes, bem
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como do FGTS, em razão de acordo
de parcelamento firmado junto à CEF.
As recorridas, regularmente notificadas, apresentaram contra-razões às
fls. 97/100. O Ministério Público do
Trabalho, nos termos do parecer de fls.
104/109, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.
Voto
ADMISSIBILIDADE
Recurso voluntário forrado pelo legítimo interesse, tempestivo, reunindo
os pressupostos intrínsecos, extrínsecos, genéricos, específicos, objetivos
e subjetivos, razão pela qual dele eu
conheço. REGIME JURÍDICO ÚNICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não há prova
da existência legal do Regime Jurídico Único alegado, donde não se poder
falar em incompetência desta especializada, ancorada no art. 114 da Constituição da República. Ademais, ainda
que admitíssemos a publicação do
aludido RJU, consoante acertadamente concluiu o julgado de origem, a
municipalidade não engendrou esforços para a sua efetiva implementação.
A Lei Municipal nº 492/2006, carreada pelo reclamado, revela a sua ineficácia ante a falta da indispensável
regulamentação. Prova é que, o próprio município reclamado a cumpria.
Quanto à incompetência, portanto,
resolve-se pelo chamado DNA da
matéria versada: a MM. Vara Federal
já destramou, pelo ângulo da competência, com o devido acerto e absoluta correção a questão posta em discussão. Indubitavelmente, o substrato da
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reclamatória é trabalhista, portanto,
inserido na competência constitucional da Justiça do Trabalho. Rejeito.
SALÁRIO MÍNIMO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O
demandado, em suas razões recursais,
inconforma-se com o pagamento das
diferenças salariais decorrentes do
fracionamento do salário mínimo em
razão da jornada de trabalho reduzida.
Não prospera sua irresignação. À luz
da Constituição Federal (art. 7º, inciso
IV) é impossível fracionar o salário
mínimo porque ele pretende garantir
às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. Ora, se de
tão aviltado o mínimo legal pago em
sua integridade já não cumpre o que
dispõe a Constituição, sequer no que
diz respeito ao trabalhador tomado na
singularidade, percebe-se, de logo, a
incongruência da tese da proporcionalidade trazida no bojo da defesa. A
questão tem seu fulcro num dado
alarmante, porém revestido de dramática realidade, a despeito de sua conotação caricatural de humor negro: num
país em que o salário mínimo integral
ficou tão aviltado que pode ser tachado até de inconstitucional (CF. Art. 7º,
IV da CF/88), inúmeras municipalidades, através de suas administrações,
remuneram professoras e outros servidores com ridículos e vis salários
que, em certos casos, andam ao derredor de 10% da ninharia apelidada de
salário mínimo. Sobre tal paisagem
social de tristíssimas cores para o
nosso país, já me posicionei em artigo
doutrinário publicado, inclusive na
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Revista LTr., do qual extraí trecho
elucidativo e pertinente ao caso que
ora se examina: "No chamado polígono das secas, que a despeito de muito
marketing e de muita propaganda na
mídia, continua pobre, analfabeto,
faminto e sem saúde, é comum a contratação, pelos municípios, sem a
obediência a qualquer concurso ou
critério em que prevaleça o interesse
público, de dezenas de pessoas para
repartirem um subsalário: 20 ou 30
reais por mês, para ocuparem as mais
bizarras funções: vigia de chafariz, de
cemitério, controlador do tráfego de
jumentos nos dias de feira, etc., ridicularizando a pessoa contratada, os
cofres públicos, o contribuinte, a Justiça do Trabalho, a Constituição, enfim, tudo. Pior ainda, quando tais
contratações fazem água e o miserável
procura a Justiça, ainda existe quem,
sem que tenha sido obedecida a regra
contida no art. 29 da CLT, que impõe
indicação especial na CTPS do empregado ou documento escrito em que
conste tal peculiaridade, considera
legal repartir uma imoralidade, fracionando aquilo que, mesmo quando
inteiro, já é, em si mesmo, uma ridícula porção de um todo há muito desobedecido. O Ministério Público do
Trabalho - e alguns juízes do trabalho
- felizmente, acordaram para tal expediente reprovável e ilegal, porque não
é dado ao administrador fazer favores
com a verba pública nem esmagar
despoticamente o direito do assalariado. Algumas decisões ainda tímidas e
poucos votos isolados já podem ser

colhidos nos repertórios jurisprudenciais. O Ministério Público do Trabalho vem ajuizando ações visando
coibir tais abusos, mas, não se sabe,
ainda, qual a sorte de tais ações na
esfera do Tribunal Superior do Trabalho, porque, infelizmente, na órbita
regional elas não tiveram êxito, restando-nos aguardar a apreciação dos
recursos interpostos pela Procuradoria. (...)" Em seguida, colhi o entendimento do então Procurador do Trabalho, hoje Membro Togado desta Corte
Trabalhista, Ex.mo Sr. Des. José Antonio Parente da Silva, externado nas
razões recursais de uma dessas ações,
"in verbis": "(...) 'A garantia de recebimento de retribuição pecuniária não
inferior ao salário mínimo (Lei Fundamental, art. 7º, caput e incisos IV e
VII) não está vinculada à jornada
desenvolvida pela trabalhadora (CF.
art. 7º, incs. XIII e XIV), tanto é assim
que "nenhum benefício que substitua
o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho terá valor mensal
inferior ao salário mínimo" (Carta
Magna, art. 201, § 2º) ou ainda, "a
assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente da
contribuição à seguridade social, e tem
por objetivos... a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa prestadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei" (Lei Maior,
art. 203, inc. V).' Mais adiante, incisivamente, discorre: 'Não há que se
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questionar, ainda, as condições do
Município de arcar com o pagamento
do salário mínimo, uma vez que o que
se verifica é a contratação abusiva de
pessoas, sob o argumento de que a
população é pobre e a municipalidade
deve gerar oportunidade para todos,
não deixando a população desamparada. O que ocorre na prática, não é a
preocupação com as questões sociais,
mesmo porque, o pagamento do salário inferior ao mínimo legal não resolve o problema da miséria, pelo contrário, cria uma sociedade escrava e
dependente.'" Por absoluta incúria da
administração, infelizmente, o salário
mínimo transformou-se numa piada
de mau gosto, numa mentira, num
engodo, numa farsa, numa, ousamos
dizer, inconstitucionalidade. Como
fracionar algo que nunca se completa
e que já é, em si mesmo, uma ignóbil
e vil fração? É tecnicamente incensurável o decisum sitiado, com o qual
palmilhamos a vera trilha, palavra por
palavra. Adotávamos, outrora, referida tese da proporcionalidade, porém,
admitimos agora o seu erro fundamental: parte da premissa falsa de que o
salário mínimo deste país está em
sintonia com o dispositivo constitucional já citado. O parâmetro utilizado
pela Administração Pública revela o
absurdo da tese da proporcionalidade:
a contribuição mínima para a Previdência é 1 (um) salário mínimo. Não
é possível contribuir sobre ½ salário
ou outra fração qualquer. FGTS. PARCELAMENTO. PROVA. Quanto ao
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problema do recolhimento do FGTS,
se houve acordo de parcelamento, se
o ente reclamado depositou, tudo deve
ser comprovado por ele, empregador.
É do empregador a responsabilidade
total pelo recolhimento do FGTS. Não
pode, o recorrente, esquivar-se de tal
ônus sob a pífia alegação de que firmara contrato de reconhecimento e
parcelamento da dívida do FGTS com
a Caixa Econômica Federal. Ora, é
uma obviedade que referido pacto não
tem força para invadir a esfera jurídica de proteção ao trabalhador. Por
conseguinte, o juiz, que preside o
tramitar do processo, não está obrigado a exigir da instituição bancária
qualquer comprovação nesse sentido.
No mais, as demandantes foram admitidas antes da Constituição Federal
de 1988 e o reclamado não provou o
efetivo pagamento das verbas deferidas na sentença. Portanto, nego provimento ao apelo da edilidade. Decisão por unanimidade, conhecer do
recurso ordinário e, por maioria, vencidos os Desembargadores Antonio
Carlos Chaves Antero e Cláudio Soares Pires, rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.
No mérito, por maioria, negar provimento ao recurso. Vencidos a Desembargadora Revisora que mantinha a
sentença de primeiro grau, mas por
outros fundamentos, e os Desembargadores Antonio Carlos Chaves Antero e Cláudio Soares Pires que julgavam improcedente a reclamação.
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PROCESSO: 02000/2007-000-07-00-0
FASE: AÇÃO ANULATÓRIA
AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO - PRT 7ª REGIÃO
RÉU: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO CEARÁ - SAAE
DATA DO JULGAMENTO: 22/10/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 29/11/2007
RELATOR: DES. JOSÉ RONALD CAVALCANTE SOARES
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONVENCIONAL.
A autonomia da vontade coletiva tem limites na lei, pois não seria juridicamente
lógico interpretar a Constituição de modo isolado, deixando de lado a hermenêutica harmônica e sistemática, o que acarretaria um total colapso do ordenamento
jurídico.
Relatório
Examina-se ação anulatória aviada
pelo Ministério Público do Trabalho
em face do SAAE e do SINEPE, objetivando anular as cláusulas terceira
e décima sexta da convenção coletiva
celebrada pelos dois sindicatos. A
ação foi contestada. As partes aduziram razões finais. Voto O Ministério
Público do Trabalho ingressou com
a presente ação anulatória visando
tornar ineficazes no mundo jurídico
as cláusulas terceira e décima sexta
da convenção coletiva de trabalho
celebrada entre o SAEE e o SINEPE. Que a cláusula terceira agride o
disposto nos artigos 6 e 7 do Decreto
27.048/1949 e a cláusula décima
sexta afronto o artigo 545 da CLT e,
ainda, ao princípio constitucional da
liberdade de filiação (artigo 5º, XX e
8º, V, da nossa Carta Republicana).
A ação mereceu resposta apenas do
SINEPE, tendo o SAEE aderido aos
termos de tal resposta. Em resumo,

sustenta que a Constituição garante o
reconhecimento d o estabelecido nas
convenções coletivas ou nos acordos
coletivos, porquanto um direito dos
trabalhadores. Trata-se de um instrumento normativo (artigo 611 da
CLT) resultante da autonomia privada
coletiva. Examina-se. Uma questão
que tem sido bastante discutida nos
pretórios e na doutrina é, precisamente, o aparente choque existente entre
o disposto na Constituição, ou seja, o
reconhecimento das convenções e dos
acordos coletivos e decisões várias
que não reconhecem a validade de tais
instrumentos normativos. A questão se
volta, assim, para os chamados limites
da autonomia coletiva. Qual seria a
fronteira a delimitar a autonomia de
tal vontade coletiva privada? Poderia
ela, como querem alguns, suplantar,
inclusive, o legislado? Seria possível
às partes envolvidas nas pactuações
de tal estirpe estabelecer normas
contrárias ao disposto na legislação?
Para que se possa adentrar a questão
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faz-se mister interpretar a Constituição de modo sistemático, pois não
existe hierarquia entre os preceptivos
constitucionais. O próprio Tribunal
Superior do Trabalho, na sua jurisprudência, repele, por exemplo, as cláusulas convencionais que suprimem
ou encurtam o intervalo para repouso
e alimentação, por se tratar de norma
de ordem pública visando preservar
a saúde do trabalhador. Portanto, há
limites, sim, para tal liberdade ou
autonomia coletiva. Os limites estão
previstos na própria Carta Magna, no
seu exame harmônico e sistemático.
O descanso preferencial aos domingos
e feriados é uma questão direcionada
para o convívio do trabalhador com a
sua família e a lei já estabelece as exceções, sempre em caráter restritivo,
não podendo ser alargado o elenco
excepcional a critério de entidades
associativas. Por outro lado, o alar-

gamento das obrigações para os não
associados violenta o princípio da liberdade associativa, por conseguinte,
afronta princípio constitucional. Aliás,
a jurisprudência do TST já contempla
o assunto: OJ-SDC 17, resguardando
os não-associados de quaisquer investidas dos órgãos sindicais em tal seara,
por quebra do princípio da liberdade
associativa. Por conseguinte, em
vista de tais fundamentos, percebe-se
claramente a insubsistência das duas
cláusulas apontadas. Voto, portanto,
pela procedência da ação, declarando
a nulidade das cláusulas terceira e da
cláusula décima sexta da convenção
coletiva ora em exame. Foram aduzidas razões finais. Decisão por maioria,
vencido o Desembargador Manoel
Arízio Eduardo de Castro, julgar procedente a ação para anular as cláusulas
terceira e décima sexta da convenção
coletiva em exame.

Rel.: Desemb. Laís Maria Rossas Freire
PROCESSO: 02282/2005-011-07-00-8 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: J.S.B. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
RECORRIDO: JOSÉ MAURICIO CAMPOS PORTO
DATA DO JULGAMENTO: 27/11/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/01/2008
RELATOR: DES. LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE
JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE.
Provado que o reclamante praticou ato de improbidade, consistente na apropriação indébita de valores pertencentes à empresa, correta a decisão que entendeu
provada a justa causa para o despedimento.
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Relatório
J. S. B. Comércio e Representações
Ltda. e José Maurício Campos Porto,
inconformados com a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente
a ação de consignação e procedente
em parte a reclamação, interpuseram
Recurso Ordinário para este Regional.
A reclamada alega que a decisão do
juízo a quo não pode prosperar pois,
ao contrário do que entendeu, restou
provada que a demissão foi por justa
causa, decorrente da prática, pelo
reclamante, de ato de improbidade.
Não há contra-razões. Em seu arrazoado, o reclamante afirma que a
sentença de primeira instância merece
ser reformada para o fim de incluir
na condenação os danos morais, a
indenização do equivalente às cotas
do seguro desemprego, a litigância
de má-fé, a participação nos lucros,
a multa do art. 477, § 6º e 8º da CLT
e os honorários advocatícios. Contrarazões às fls. 279/285.
Voto
Razão assiste à empresa quanto ao ato
de improbidade praticado por seu exempregado, consistente na adulteração
do tacógrafo do caminhão visando
aumentar a quilometragem e, assim,
inflar, artificialmente, o valor do vale
de combustível respectivo, cuja diferença era subtraída pelo consignado/
reconvinte. Com efeito, a testemunha
de fls. 163/164, preposto da Consultoria Bratt, empresa contratada pela
acionada para implantar mudanças
organizacionais em suas operações,
afirmou que "os motoristas do interior
superfaturavam a quilometragem e o
consumo médio de combustível, o que

constatou a partir da implantação dos
relatórios de controle". Disse, ainda,
que "uma vez constatada tamanha irregularidade pela consultoria, a empresa Bratt inteirou os donos da empresa de tal situação e a Diretoria
então contratou uma empresa especializada em tacógrafo e esta por sua vez
constatou 100% de adulteração dos
tacógrafos dos veículos do interior".
Vale salientar que a existência das
irregularidades encontra-se atestada
nos laudos de fls. 67 a 72 e 90 a 97.
Quanto à autoria, é fácil ver-se que um
dos veículos ali relacionados era o
dirigido pelo reclamante e que o mesmo também apresentou adulteração
em seu tacógrafo. Ademais, o reclamante foi indiciado em inquérito policial, juntamente com outros motoristas da empresa, já tendo o Ministério
Público oferecido denúncia contra o
grupo, denúncia esta que foi aceita
pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal da
Comarca de Fortaleza (v. fls. 139/140).
Acrescente-se que naquele inquérito
policial foram ouvidos motoristas da
empresa que confessaram a fraude e
indicaram todos os motoristas que
viajavam para o interior como participantes do "esquema", aí incluído o
reconvinte, José Maurício Campos
Porto, (v. fls. 60/63). Note-se que o e.
TST reconhece a validade, como meio
de prova, de depoimentos lançados em
autos de inquérito policial, como se
pode conferir na notícia abaixo, extraída do sítio eletrônico daquele Sodalício, in verbis: "Notícias do Tribunal
Superior do Trabalho 01/02/2005
Dados de inquérito policial podem ser
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usados em ação trabalhista As informações colhidas em inquérito policial
podem ser aproveitadas como provas
no curso do processo trabalhista. Essa
possibilidade foi reconhecida pela
Primeira Turma do Tribunal Superior
do Trabalho ao negar recurso de revista a um ex-empregado de uma distribuidora de bebidas capixaba. O trabalhador foi dispensado por justa causa
após ter desviado dinheiro da empresa
em proveito próprio, irregularidade
que ele próprio confessou em depoimento prestado à autoridade policial.
"Segundo o artigo 322 do Código de
Processo Civil (CPC), todos os meios
legais, bem como quaisquer outros
não especificados na legislação, desde
que moralmente legítimos, são meios
hábeis para provar a verdade dos fatos,
em que se funda a ação ou a defesa",
sustentou Aloysio Corrêa da Veiga, o
relator do recurso no TST. Após ser
demitido por justa causa, devido a ato
de improbidade (art. 482, "a", CLT) o
ex-gerente administrativo da Dunorte
Distribuidora União Norte de Bebidas
Ltda. ingressou com uma reclamação
trabalhista junto à primeira instância
trabalhista capixaba. Reivindicou a
descaracterização da justa causa e,
com isso, o pagamento das verbas
devidas numa dispensa imotivada.
Durante a instrução do processo, contudo, a empresa juntou aos autos cópia
de depoimento do gerente à Polícia
Civil onde o profissional admitiu a
manipulação de horas extras em seu
favor. Com base nas informações, a 4ª
Vara do Trabalho de Vitória (ES) concluiu que o então gerente "resolveu
fazer justiça com as próprias mãos,
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pois ficou revoltado com o fato da
empresa estar empregando parentes
dos donos com maiores salários e
maiores poderes, razão pela qual passou a incluir horas extras em sua folha
de pagamento, sem qualquer autorização patronal". A justa causa foi reconhecida pela Vara do Trabalho e
confirmada pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região (com jurisdição no Espírito Santo), O órgão considerou válida a utilização do depoimento como prova no processo trabalhista, apesar do trabalhador não ter
sido incriminado. "O fato de a ação
criminal, oriunda do inquérito, ainda
não ter sido finalizada não é motivo
para que se deixe de apreciar como
prova o depoimento prestado pelo
autor", registrou o acórdão do TRT.
No TST, a manifestação regional foi
reforçada por Aloysio Veiga durante
exame de recurso do trabalhador. O
fato do inquérito policial ser um procedimento administrativo destinado a
apurar provas sobre o delito e sua
autoria não impede seu aproveitamento no processo trabalhista e "não
afronta dispositivos do Código de
Processo Penal". O relator também
ressaltou que a responsabilidade trabalhista independe da penal. Além do
aval da legislação processual civil ao
aproveitamento das informações (art.
322, CPC), Aloysio Veiga afastou a
alegação de violação ao texto constitucional. "Não há que se falar em
ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição
Federal, uma vez que não foi o autor
declarado culpado nesta ação trabalhista pelo delito de que é acusado em
ação criminal, nem poderia, pois cabe
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unicamente ao juízo perante o qual foi
proposta essa ação apreciar a acusação
de prática de ato delituoso". "Daí, não
há qualquer vedação quanto à utilização como meio de prova para se verificar a ocorrência de falta grave a
ensejar a dispensa por justa causa, das
declarações prestadas pelo autor no
inquérito policial", concluiu Aloysio
Veiga. (R 725382/2001.7) " Caracterizada, pois, a conduta faltosa do exempregado, que resultou em inequívoco prejuízo para o empregador e que
quebrou a fidúcia imprescindível à
continuidade do vínculo empregatício,
de se acolher a tese do ato de improbidade ensejador da dispensa por
justo motivo, devendo ser excluídos
da condenação o aviso prévio, o 13º
salário proporcional, as férias proporcionais com 1/3 e a liberação dos depósitos do FGTS e das guias do seguro desemprego. Em consequência,
também, do reconhecimento da justa
causa para a dispensa, restam prejudicados os pleitos recursais do reconvinte relativos à indenização por dano
moral, litigância maliciosa e indenização do seguro desemprego. Como
bem ressaltou a sentença a qua, inexiste nos autos prova da existência de
norma, legal ou convencional, assegurando ao reconvinte participação
nos lucros, pelo que deve ser mantido
o indeferimento de tal parcela. Ante a
controvérsia instalada, descabe falarse na aplicação do art. 467 da CLT.
Improcede, outrossim, a multa do
parágrafo 8º do art. 477 da CLT, eis
que a consignatória foi aforada no
prazo previsto no parágrafo 6º daquele mesmo dispositivo. Descabe, final-

mente, o pedido de condenação em
honorários advocatícios, porquanto,
na Justiça do Trabalho tal parcela não
decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, para a ela
fazer jus, demonstrar a percepção de
salário inferior ao dobro do mínimo
legal ou encontrar-se em situação que
não lhe permita demandar sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família
e, ainda, estar assistida por sindicato
de classe (Lei 5.584/70). No caso dos
autos não houve assistência sindical,
o que torna indevidos os honorários.
É este, aliás, o entendimento uniforme
do e. Tribunal Superior do Trabalho
consubstanciado na Súmula 219, já
tendo aquela mesma Corte reiterado o
posicionamento no sentido de que
mesmo após a promulgação da CF/88
permanece válido o disposto na Súmula supra, pelo que não pode ser
deferida tal verba, ainda que sob a
ótica do art. 133 da Constituição. (v.
Súmula 329 do TST). Decisão por
unanimidade, conhecer dos recursos
e, por maioria, negar provimento ao
apelo do reclamante e dar provimento
ao recurso da empresa acionada para
reconhecer a prática de falta grave
pelo ex-empregado e, consequentemente, excluir da condenação o aviso
prévio, o 13º salário proporcional, as
férias proporcionais com 1/3 e a liberação dos depósitos do FGTS e das
guias do seguro desemprego. Vencidos
o Desembargador Claudio Soares Pires e o Juiz Francisco Tarcisio Guedes
Lima Verde Junior que davam provimento apenas ao recurso do reclamante para incluir na condenação os honorários advocatícios.
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PROCESSO: 00550/2006-028-07-00-0 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA
RECORRIDO: ANTÔNIA AMARO MONTEIRO
DATA DO JULGAMENTO: 09/05/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/06/2007
RELATOR: DES. LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. PARCELAS
DEVIDAS. SÚMULA 363 DO C. TST.
Segundo entendimento do c. TST, plasmado em sua Súmula 363, são devidos a
contraprestação salarial e o FGTS nos contratos celebrados sem o requisito do
concurso público.
Relatório
O Município de Missão Velha, inconformado com a sentença de primeiro
grau, que julgou procedente em parte
a reclamação que lhe move Antônia
Amaro Monteiro, interpôs Recurso
Ordinário para este Regional. Alega
o recorrente que a decisão do juízo a
quo não pode prosperar face à nulidade
contratual pelo que deve ser observado
o disposto na Súmula 363 do TST. Não
há contra-razões. A PRT, por sua Procuradora, Dra. Hilda Leopoldina Pinheiro
Barreto, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
nos termos do parecer de fls. 44/47.
Voto
Trata-se de recurso ordinário ajuizado
pelo Município de Missão Velha onde
alega, em suma, que o reclamante, ante
a nulidade contratual, faz jus apenas
à verba salarial do período efetivamente trabalhado, na proporção da
jornada de trabalho. Não procede a
irresignação. Segundo entendimento
do c. TST, plasmado em sua Súmula
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363, são devidos o FGTS e a contraprestação salarial pactuada nos
contratos celebrados sem o requisito
do concurso público, de sorte que nenhuma censura merece a decisão neste
tocante. Anote-se que, com relação às
diferenças salariais, o Juízo a quo já
determinou fosse observada, na base
de cálculo, a proporcionalidade entre o
salário mímimo e a jornada. Quanto ao
pedido do Parquet, fundado no art. 40
do Código de Processo Penal, de que
este Regional remeta peças do processo ao MP Comum e ao Tribunal de
Contas dos Municípios no Estado do
Ceará, traz-se a lume o disposto na Lei
Orgânica do Ministério Público (Lei
Complementar nº. 75, de 20.05.93)
que, em seu art. 84, diz incumbir ao
Ministério Público do Trabalho, dentre as funções institucionais previstas
no art. 5º., do mesmo Diploma Legal,
a defesa da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade relativas
à Administração Pública. Parece-nos,
assim, que o ilustre Procurador busca

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

transferir atribuições que, institucionalmente, muito mais lhe competem
do que a este Tribunal, a quem não
foram conferidos os mesmos recursos
para perquirir acerca da existência de
crimes. O MP, diferentemente, teve
seus instrumentos de atuação e competência para promover a ação penal
pública inseridos na própria Constituição Federal (art. 129). Ademais, esta

Corte já indeferiu semelhante pleito
no v. Acórdão nº. 362/96, quando
entendeu, com acerto, que o processo
transitou previamente pela PRT, que
poderia, às suas expensas materiais e
burocráticas, ter trasladado as cópias
que julgasse convenientes ao desempenho de seu mister. Decisão por
unanimidade, conhecer do apelo e, por
maioria, negar-lhe provimento.

PROCESSO: 01548/2006-004-07-00-8 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: COMPANHIA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRISIONAL LTDA. - CONAP
RECORRIDO: VALDECI CARDOSO RAMOS
DATA DO JULGAMENTO: 19/11/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/01/2008
RELATOR: DES. LAÍS MARIA ROSSAS FREIRE
PERICULOSIDADE. ADICIONAL.
Uma vez que inexiste norma legal ou mesmo convencional inserindo a atividade
desempenhada pelo reclamante (agente de disciplina prisional) dentre aquelas
consideradas perigosas, bem como que sequer foi realizada prova técnica visando
à caracterização da periculosidade, merece ser reformada a sentença que deferiu
o adicional respectivo.
Relatório
A CONAP - Companhia Nacional
de Administração Prisional Ltda. e o
Estado do Ceará, inconformados com
a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a reclamação que lhes
move Valdeci Cardoso Ramos, interpuseram Recurso Ordinário para este
Regional. O Estado, preliminarmente,
argui sua ilegitimidade passiva ad
causam e, no mérito, alega a impossibilidade de ser responsabilizado subsidiariamente face ao disposto no art. 71

da Lei nº 8.666/93, a impossibilidade
de responsabilização do tomador de
serviços com base no direito civil das
obrigações e, também, que não pode
ser compelido a pagar qualquer verba,
com exceção do saldo de salário, em
virtude da nulidade contratual uma vez
que não observado o disposto no art.
37, II e § 2º da CF/88. Aduz, ainda,
que, caso haja condenação, deve ser
procedida a liquidação tendo por base
os valores efetivamente percebidos
mês a mês, que não há que se falar
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em adicional de periculosidade, que
quando da correção monetária deve
ser seguido o previsto no art. 15 da
Lei 8.036/90 e na Súmula 381 do TST
e, por fim, que são indevidos os honorários advocatícios. Em suas razões, a
CONAP afirma que a função exercida
pelo reclamante não incluía o contato
com agentes explosivos que poderia
justificar o recebimento do adicional
de periculosidade, que por ocasião
de sua rescisão sem justa causa o
recorrido já recebeu tudo que lhe era
devido, conforme prova o TRCT, que
são indevidos os benefícios da justiça
gratuita e os honorários advocatícios
e que, caso seja deferida qualquer
parcela, seja seguido o disposto nas
Leis nºs 8.177/91 e 7.738/89. Contrarazões às fls. 305/324. A PRT, por sua
Procuradora, Dra. Hilda Leopoldina
Pinheiro Barreto, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento dos
recursos, nos termos do parecer de
fls. 325/334.
Voto
O Estado do Ceará participou da relação processual e, nesta circunstância,
o TST já pacificou o entendimento de
que o tomador de serviços, ainda que
integrante da administração direta, das
autarquias, das fundações públicas,
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, responde,
a despeito do disposto no art. 71, §
1º da Lei 8.666/93, pelo inadimplemento, por parte do empregador, das
obrigações trabalhistas para com o
empregado locado (inciso IV da Súmula 331 do c. Tribunal Superior do
Trabalho). A responsabilidade, portan322

to, neste caso, decorre, naturalmente,
das culpas in eligendo e in vigilando,
estando ligada, outrossim, ao chamado
risco administrativo, cuja doutrina tem
assento constitucional (art. 37, § 6º) e
dispõe que: "As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa". Constatase, assim, que a interpretação dada à
matéria pelo c. TST encontra guarida
no próprio Texto Maior, inexistindo a
propalada ofensa a dispositivos legais
ou a qualquer princípio de hierarquia
das normas. Ressalte-se que, não
tendo sido reconhecida a relação de
emprego com o Estado do Ceará, não
há que se falar em afronta ao art. 37, II
do Texto Maior ou à Súmula 363 do c.
TST, mostrando-se impertinente, por
isso, a pretensão de limitar eventual
condenação à contraprestação salarial.
Como reconheceu o próprio Juízo de
primeiro grau, inexiste norma legal
ou mesmo convencional inserindo a
atividade desempenhada pelo reclamante (agente de disciplina prisional)
dentre aquelas consideradas perigosas,
de sorte que o deferimento da parcela
implica em evidente ofensa ao art. 5º,
inciso II da CF/88. Ademais, e ainda
que assim não fosse, observa-se que
sequer foi realizada prova técnica
visando à caracterização da alegada
periculosidade. Ora, a teor do art. 195,
§ 2º da CLT e da Orientação Jurisprudencial nº 278 da SDI-1 do e. TST,
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a realização da perícia é obrigatória
sempre que arguída em juízo a existência de insalubridade ou periculosidade
no ambiente de trabalho. Trata-se de
imperativo legal, não sujeito, portanto,
à disposição das partes ou mesmo do
Julgador, o que impede, inclusive,
seja deferido o pedido por simples
analogia. Assim, merece ser reforma-

da a sentença que deferiu o adicional
respectivo e seus reflexos, devendo ser
julgada improcedente a reclamatória.
Decisão por unanimidade, conhecer
e dar provimento aos apelos para
julgar improcedente a ação. Invertese o ônus das custas processuais, das
quais fica isento o reclamante, por ser
beneficiário da justiça gratuita.

Rel.: Desemb. Antonio Carlos Chaves Antero
PROCESSO: 01681/2002-003-07-00-4 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: RM ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: JORGE FERREIRA DA SILVA
DATA DO JULGAMENTO: 10/12/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/01/2008
RELATOR: DES. ANTONIO CARLOS CHAVES ANTERO
PRODUÇÃO. MÉDIA. APURAÇÃO.
Sendo os valores depositados na conta da ACC Card reconhecidos pelo recorrido
como os pagos pela recorrente, valores que apurados durante os 04(quatro) meses
recebidos, dos quase 05 (cinco) meses trabalhados pelo reclamante na empresa,
encontra-se uma média mensal de produção de R$ 335,56, que deverá servir de base
para o cálculo para integrar a remuneração do recorrido, deduzindo-se a média
de produção encontrada no documento rescisório de fls. 09 dos autos.

Relatório
Dispensado o relatório por força do
§ 1º, inciso IV, do art.895, da CLT RITO SUMARÍSSIMO.
Voto
Inconformada com o decisum de
primeiro grau que julgou procedente a reclamação trabalhista inicial,
a reclamada RM Engenharia Ltda
interpôs recurso ordinário, no prazo

legal e presentes os pressupostos de
admissibilidade, aduzindo as razões
de fato e de direito constantes em seu
petitório. Para tanto assiste razão em
parte à recorrente. Analisando o que
dos autos consta, em especial o termo
de rescisão contratual (verso) e documentos fornecidos pela ACC Card,
não resta dúvida que o reclamante
percebia salário fixo mais produção. A
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própria reclamada lançou uma média
de produção no verso do documento
rescisório. Na relação dos depósitos
efetuados em nome do recorrido, pela
recorrente, constata-se que os valores
depositados eram variáveis, conforme
extratos de folhas 149/152 dos autos.
Todavia, sendo os valores depositados
na conta da ACC Card reconhecidos
pelo recorrido como os pagos pela recorrente, valores que apurados durante
os 04(quatro) meses recebidos, dos
quase 05(cinco) meses trabalhados
pelo reclamante na empresa, encontrase uma média mensal de produção de
R$ 335,56, que deverá servir de base
para o cálculo para integrar a remuneração do recorrido, deduzindo-se
a média de produção encontrada no
documento rescisório de fls. 09 dos
autos. No caso em espécie, a prova documental se sobrepõe a testemunhal,
mesmo porque, recebendo o autor valores variáveis e com centavos, jamais
poderia auferir uma média mensal
exata de R$ 800,00, como lançada na
exordial e confirmada na sentença.
Analisando as provas carreadas aos
autos verifica-se a inexistência de
qualquer documento que comprove os
descontos indevidos de combustíveis,
nem tampouco os recibos dos descontos alegados às fls. 03 da inicial.
Além de inépto o pedido, inexiste nos
autos qualquer prova de que a rescisão
contratual do reclamante tenha sido
paga fora do prazo legal, não cabendo
a condenação de multa rescisória artigo 477 da C.L.T. Por outro lado,
se o pleito se refere as verbas ora sub
júdice, também não se aplica ao caso,
324

tendo em vista a controvérsia existente, dependente de decisão judicial. A
maioria dos desembargadores entendeu que os honorários advocatícios
devem ser mantidos na condenação.
Ressalvando meu entendimento em
relação a verba honorária, entendo que
na espécie estão ausentes os requisitos
estabelecidos nas Súmulas nºs. 219 e
329 do TST, descabe a condenação
em honorários advocatícios na Justiça
do Trabalho. Pelo exposto, Voto pelo
conhecimento e parcial provimento do
recurso, reformando-se a r. sentença
de primeiro grau, para excluir da condenação os descontos salariais indevidos, multa do artigo 477 da C.L.T. e
os honorários advocatícios; bem como
limitar o valor base para cálculos das
diferenças salariais em R$ 335,56,
conforme fundamentação supra. Decisão por unanimidade, conhecer do
recurso e, por maioria, dar-lhe parcial
provimento para, reformando-se a r.
sentença de primeiro grau, excluir
da condenação os descontos salariais
indevidos e a multa do artigo 477 da
C.L.T., bem como para limitar o valor base para cálculos das diferenças
salariais em R$ 335,56, conforme
fundamentação supra. Vencidos os
Desembargadores Relator, a quem
caberá redigir o acórdão, ressalvando
seu entendimento quanto aos honorários advocatícios, e Lais Maria Rossas
Freire que excluíam da condenação
tal parcela.
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PROCESSO: 00320/2005-021-07-00-5 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: AGRAVO DE PETIÇÃO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BATURITÉ
AGRAVADO: FRANCISCO DE CASTRO GOMES
DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/11/2007
RELATOR: DES. ANTONIO CARLOS CHAVES ANTERO
AGRAVO DE PETIÇÃO. APELO A QUE NÃO SE DÁ PROVIMENTO.
Embora seja dos entes federativos a competência para a edição de leis definidoras dos limites abrangidos pelos Requisitórios de Pequeno Valor, nos termos do
art. 100, §§ 3º e 5º da Lei Fundamental e Provimento TRT nº 05/2002, no caso
vertente não restou provada a eficácia, ou mesmo a mera existência do dispositivo
municipal respectivo.
Relatório
Agravo de Petição (fls. 81/83) interposto pelo MUNICÍPIO DE BATURITÉ, irresignado com a decisão de
1º Grau que determinou a expedição
de RPV na forma do Provimento nº
05/2002, deste E. TRT. Em seu recurso, alega que deve ser reformado o decisum atacado, para que a execução se
faça por meio de precatório, caminho
constitucionalmente permitido, pois o
valor requisitado atinge a soma de R$
3.245,90, enquanto a Lei Municipal
nº 1267/05, amparada no art. 100 da
CF/88, fixa em R$ 1.164,00 o valor
máximo para os mencionados RPVs.
Sem contraminuta, consoante certidão de fl. 86 da MM. Única Vara do
Trabalho de Baturité. Em Parecer que
repousa às fls. 89/91, a D. PRT se manifesta pelo improvimento do apelo.
Voto
Nos presentes autos, o MUNICÍPIO
DE BATURITÉ apresenta Agravo de
Petição (fls. 81/82), irresignado com

o despacho de fl. 72 em que a MM.
Única Vara do Trabalho de Baturité
determinou a expedição de RPV. Alega o insurgente que a Lei Municipal
nº 1.267/05 fixa em R$ 1.164,00 o
teto para execução pela via das Requisições de Pequeno Valor, tudo com
amparo no art. 100 da Constituição Federal, o que, forçosamente, implica a
formação de precatório. Não prospera
o apelo manejado. As argumentações
expendidas pelo recorrente não se
revestem de qualquer embasamento
legal, não constando cópia da lei municipal a que alude, opostamente ao
que afirma em suas alegações. Destarte, malgrado considerar pacificada a
competência dos municípios, como no
caso trazido à colação pelo Município
de Baturité, de editarem a legislação
definidora dos débitos ou obrigações
de pequeno valor, assim reconhecida
nos §§ 3º e 5º do art.100 da Constituição Federal, à luz de que foi expedido
o Provimento TRT n° 05/2002, de
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29.08.2002, regulamentando a tramitação de Precatórios e Requisitórios
de Pequeno Valor no âmbito deste
Regional, à falta de comprovação de

lei específica válida, deve-se negar
provimento ao agravo. Decisão por
unanimidade, conhecer do agravo,
mas negar-lhe provimento.

PROCESSO: 01210/2005-028-07-00-5 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARBALHA
RECORRIDO: RAIMUNDA FERREIRA FEITOSA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008
RELATOR: DES. ANTONIO CARLOS CHAVES ANTERO
DECRETO MUNICIPAL QUE REDUZIU CARGA HORÁRIA. INVALIDADE.
É nulo o Decreto Municipal, eis que eivado de vícios. Praticou a municipalidade
novas contratações de professores não concursados, para ocupação de vagas
decorrentes da referida redução.
Relatório
RAIMUNDA FERREIRA FEITOSA
apresentou reclamatória contra o MUNICÍPIO DE BARBALHA alegando
que foi aprovada em concurso público
e contratada em 01.03.1994; que a
partir de janeiro de 2000 teve sua carga horária ampliada para 200 h/aula;
que por força do decreto municipal
nº 002/2005 teve sua carga horária
reduzida para 100 h/aula. Requereu
que seja declarada a ilegalidade do
mencionado decreto, para restabelecer
a carga horária de 200 h/aula. O reclamado apresentou contestação, preliminarmente argüiu inépcia da inicial. No
mérito, alegou, em síntese, que devido
à situação financeira que se encontra
o Município, teve que tomar medidas
necessárias para adequação de seu
orçamento; que inexiste ilegalidade
326

na redução de jornada do professor,
conforme tem decidido o Eg. Tribunal
Superior do Trabalho. Pediu a improcedência da ação. Às fls. 157/162 a
MM. Vara do Trabalho de Juazeiro do
Norte julgou PROCEDENTE a reclamação. Irresignado, o reclamado interpôs Recurso Ordinário (fls. 168/174)
em que sustentou, preliminarmente,
a inépcia da inicia e a ilegalidade da
tutela antecipada. No mérito, pugnou
pela reforma do decisum de 1º grau,
ratificando a legalidade do Decreto
Municipal nº 002/2005. Pediu provimento ao apelo para que este Regional
julgue improcedente a reclamação.
Conforme despacho de fl. 175, foi
concedido ao recurso ordinário efeito
suspensivo. A reclamante apresentou
contra-razões em que defendeu a
manutenção, na íntegra, da sentença
exarada. Em Parecer de fls. 185/193,
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a D. PRT opinou pelo conhecimento
e improvimento do apelo.
Voto
ADMISSIBILIDADE Presentes os
pressupostos legais de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Carece
de amparo legal a aventada preliminar.
Não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo único do
art. 295 do CPC, capazes de ensejar
indeferimento por inépcia. Rejeita-se,
pois, dita preliminar. DA ILEGALIDADE DA TUTELA ANTECIPADA
Dado o teor do despacho de fl.175,
que concedeu efeito suspensivo ao
presente recurso, não há se perquirir
da legalidade ou não do ato concessivo
da tutela. DO RECURSO Por demais
evidenciado que o Decreto de nº
002/2005, da lavra do Sr. Prefeito do
Município de Barbalha, que reduziu a
carga horária dos servidores lotados na
Secretaria de Educação - entre outras foi confeccionado ao arrepio da lei, eis
que fundado em fatos que, no decurso
da instrução processual, restaram no-

toriamente inverídicos. Dito Decreto
estipulou que: "... Considerando que
em relação a estes servidores, não foi
detectada a existência de carência, a
justificar a continuidade da ampliação
da carga horária já concedida; Considerando a necessidade de contenção
de despesas, ajustando-as às receitas
do Município;". Não obstante tais
motivações, praticou a municipalidade
novas contratações de professores não
concursados para ocupação de vagas
decorrentes da referida redução. É o
que sobejamente restou provado nos
autos. Por todos os prudentes fundamentos que a alicerçam, mantém-se a
sentença, salvo quanto à condenação
nos honorários advocatícios, eis que
não preenchidas as estipulações fixadas nas Súmulas de nºs 219 e 329
do T.S.T. Decisão por unanimidade,
conhecer do recurso e, por maioria,
dar-lhe parcial provimento para que
seja excluída da condenação a verba
honorária. Vencidos o Desembargador
Cláudio Soares Pires e o Juiz Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior
que mantinham a sentença original.

Rel.: Desemb. Antonio Marques Cavalcante Filho
PROCESSO: 02166/2002-010-07-00-0 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: VICUNHA TÊXTIL S.A.
RECORRIDO: RAIJAN BATISTA FERNANDES
DATA DO JULGAMENTO: 29/08/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/11/2007
RELATOR: DES. ANTONIO MARQUES CAVALCANTE FILHO

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

327

DANO MORAL. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA.
O acolhimento do pedido de indenização por dano moral pressupõe a configuração de ato
ilícito, praticado pelo empregador. A apuração de fatos ocorridos dentro da empresa
e a subseqüente despedida sem justa causa do trabalhador revelam, tão-só, o exercício
dos poderes diretivo e potestativo do empregador, sem repercutir na esfera moral do
obreiro.

Relatório
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra a Sentença proferida
pela MM. 10ª Vara do Trabalho de
Fortaleza, que condenou a Reclamada
Vicunha Têxtil S.A ao pagamento de
indenização por dano moral no valor
de R$ 12.000,00. O Douto Juízo a quo
acolheu a tese autoral sob o fundamento de que a atitude da Demandada,
consistente na instauração de sindicância interna e a injusta acusação de
ter o obreiro forjado uma declaração
da empresa, com o objetivo de lograr
a obtenção antecipada de diploma de
conclusão do curso técnico em segurança do trabalho junto à Universidade
Estadual do Ceará, causou manifesta
avaria ao seu patrimônio moral. Inconformada, a Promovida apela para este
Regional, aduzindo, em seu arrazoado
de fls. 285/296, a ausência de conduta
apta a ensejar dano à esfera íntima
do Reclamante. Aduz ter demitido o
Promovente sem justa causa e que em
momento algum lhe acusara de falsificar a "Declaração de Estágio" (v. fl.
16). Por fim, sustenta que a promoção
da sindicância visou, tão-somente,
apurar a confecção fraudulenta do
indigitado documento. Contra-razões
de fls. 301/307 apresentadas inoportunamente, consoante certidão de fl.
308. Dispensada a remessa ao Mi328

nistério Público do Trabalho, face à
inexistência de interesse que justifique
sua intervenção na lide.
Voto
I - ADMISSIBILIDADE Tempestivo
e bem preparado o Recurso, dele
conheço. II - MÉRITO Prima facie,
cumpre ressaltar, cingir-se a demanda
aos efeitos do procedimento investigativo, levado a cabo pelo empregador,
sobre a honra do Reclamante. Argumenta a Recorrente que a apuração da
suposta falsificação do documento não
revela conduta potencialmente lesiva,
capaz de produzir o resultado danoso
alegado pelo Promovente. De se acolher a pretensão recursante. Exsurge
da documentação apresentada pela
Promovida, em especial os autos da
investigação interna (v. fls. 43/71), a
regularidade do procedimento por ela
adotado, no sentido de averiguar os
fatos e preservar o sigilo necessário,
tendo sido o Reclamante, inclusive,
afastado de suas funções, período em
que percebeu seus salários. De fato, a
configuração do dano moral depende
da intenção deliberada de causar a
lesão e a gravidade do fato ofensivo
em si; pressupõe, necessariamente, a
violação de bens imateriais, a atingir
os mais íntimos valores da pessoa,
como a honra, a imagem ou a privacidade, que constituem a base de sus-
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tentação da própria personalidade do
ofendido. In casu, a mera instauração
de sindicância interna para apuração
de irregularidades ocorridas dentro
da empresa não revela ilicitude. Ao
compasso do detido exame das peças
constitutivas do bojo probatório destes
autos, aclara-se paulatinamente a circunstância de se haver o Reclamante
utilizado dolosamente de declaração,
por ele sabida, pelo menos, ideologicamente falsa, com o fito de comprovar a efetivação de estágio curricular
que não cumprira, mas se lhe exigia
para expedição de seu certificado de
conclusão do curso técnico em segurança do trabalho, ministrado sob os
auspícios da Universidade Estadual do
Ceará. Tal ilação se impõe consoante
depoimento pessoal do Promovente,
senão vejamos: "que em um determinado momento foi impedido de entrar na empresa; que nessa ocasião
ainda estava realizando o estágio do
curso; que foi dito ao depoente que
ele havia falsificado a declaração e
que deveria ser afastado do trabalho por tempo indeterminado; que
haveria uma investigação" (grifo
nosso, v. fl. 84). Observe-se que o
diploma foi impresso em 12/02/2001,
tendo sido entregue ao Demandante
em 04/06/2001, conforme afirmou o
representante da Universidade (v. fls.
196/197). Deveras, a afirmação de
ainda estar realizando o estágio curricular ao tempo da deflagração do procedimento investigativo (18/01/2002),
vale dizer, sete meses após a entrega
do certificado, demonstra, indubitavelmente, justificável e, até mesmo,

recomendável, a atitude da empresa
em investigar os fatos ocorridos. A
apuração de tão grave deslize funcional a ele irrogada não esclareceu, é
bem de ver, a autoria da referenciada
fraude documental, cuja atestação,
no entanto, resultara do exame grafotécnico patrocinado pela empresa
Promovida, em evidenciando não ser
do punho dos supostos subscritores
da declaração de f. 58 destes autos
as assinaturas nela contidas. Assim,
ainda em se considerando a ausência
naquele procedimento empresarial de
elementos de convicção conducentes à
certeza e à dimensão do concurso do
Promovente para a citada conduta criminosa, pois, segundo posteriormente
provada em outra perícia realizada, já
a nível judicial, também não teria sido
ele quem apusera prefaladas firmas no
documento fraudado, dúvidas não restam de que, ao utilizá-lo, apresentando-o à UECE, para o fim de comprovar
o cumprimento da integralidade do
estágio necessário à conclusão do precitado curso, agira de má-fé, enquanto
consciente da inveracidade das asserções nele formalizadas, ou seja, da
falsidade ideológica de que padecia.
Destarte, sendo plausível, in casu, a
quebra da fidúcia inerente ao contrato
de emprego, forçoso reconhecer que
a prática do ato demissionário se deu
no exercício regular de um direito
patronal, daí não se podendo inferir
dano à esfera íntima do Reclamante,
que passível fosse da indenização requestada. Frise-se, por oportuno, que
foi o próprio Promovente quem deu
causa ao eventual dano moral por ele

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

329

sofrido, haja vista ter confessado (v.
fls. 84/85), que divulgou aos colegas
de trabalho estar sendo investigado
pela Reclamada. Efetivamente, a
apuração de fatos ocorridos dentro
da empresa e a despedida sem justa
causa constituem-se atos lícitos, configuradores do exercício dos poderes
diretivo e potestativo do empregador
de resilir o contrato de emprego, os

quais não ensejam indenização. Nessa
linha, mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, sob pena de sua banalização.
Imperiosa a reforma do v. Decisum.
Decisão por unanimidade, conhecer
do recurso e dar-lhe provimento, para
julgar improcedente a demanda. Custas invertidas.

PROCESSO: 00504/2005-029-07-00-6 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: REMESSA DE OFÍCIO E RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE
DATA DO JULGAMENTO: 24/07/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 31/08/2007
RELATOR: DES. ANTONIO MARQUES CAVALCANTE FILHO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE.
O Ministério Público é legitimado para a propositura de ação civil pública em
defesa de direitos individuais homogêneos, desde que eles tenham considerável
expressão coletiva.
Relatório
O Ministério Público do Trabalho e
o Município de Guaraciaba do Norte,
inconformados com a sentença de
primeiro grau, que julgou procedente
em parte a ação civil pública, interpuseram Recurso Ordinário para este Regional. Em suas razões, o MPT alega
que a decisão do juízo a quo merece
ser reformada para o fim de condenar
o Município de Guaraciaba do Norte
na obrigação de pagar a seus servidores salário nunca inferior ao mínimo
nacional, previsto no art. 7º da CF/88.
330

Contra-razões às fls. 1515/1526. Em
seu arrazoado, o Município argui a
ilegitimidade do Ministério Público e
a improcedência do pedido de declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 27/2005 e da Lei Municipal
nº 004/2005 e que, conforme dispõe
o art. 3º da Lei Federal nº 7347/85,
a ação civil pública não pode ter por
objeto a condenação cumulativa de
cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer e dinheiro. Requer, por fim, a
total improcedência da presente ação e
a determinação de nulidade do concur-
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so público realizado em 2002. Contrarazões às fls. 1556/1572. Sentença
sujeita ao duplo grau de jurisdição.
ADMISSIBILIDADE Ante a disciplina do Art. 475, do CPC e a sucumbência da Fazenda Pública em montante superior a 60 salários mínimos,
inarredável se torna o conhecimento
da Remessa Oficial. Tempestivos e
isentos do preparo, conheço também
dos apelos ordinários.
VOTO
A sentença declarou a nulidade do
Decreto Municipal nº 027, de
17.08.2005, bem como incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei
Municipal nº 004/2005, de 18.02.2005,
a nulidade de todas as contratações
efetuadas pelo Município em desacordo com os incisos II, V e IX da Constituição Federal, inclusive as realizadas com base na Norma Municipal
retro indigitada. Determinou, ainda,
que fossem reintegrados todos os
servidores afastados por força do Decreto Municipal nº027, ratificando a
decisão proferida nos autos da Ação
Cautelar nº 00438-2005-029-07-00-4,
bem como a substituição por concursados, até 31.07.2006, de todos os
empregados admitidos sem concurso
público após 05.10.1988, em especial
os contratados com base na Lei Municipal nº 004/2005, com a adoção
imediata de todas as providências indispensáveis ao cumprimento da
obrigação, inclusive a criação dos
respectivos cargos, garantindo-se as
vagas dos servidores a serem reintegrados, bem como a dos candidatos
remanescentes do último concurso.

Determinou, também, aquele r. Decisum, que o Município se abstenha de
imediato de contratar servidores para
seu quadro funcional sem a prévia
aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, bem como de afastar servidores concursados sem a instauração
do imprescindível e prévio processo
administrativo, assegurando aos servidores o direito ao contraditório e a
ampla defesa. Determinou, ainda, que
se pague a título de danos morais coletivo a indenização de R$350.000,00
reversível ao FAT-FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR e pague
multa diária no valor de R$ 1.000,00
a cada dia, por trabalhador em situação
irregular revertido ao FAT, sem prejuízo de configuração do crime de desobediência e da responsabilização
pessoal do agente causador do descumprimento da ordem judicial. DO
RECURSO DO MUNICÍPIO DA
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPT
Quanto ao pedido de ilegitimidade
ativa do Órgão Ministerial para interpor a presente ação, é de se dizer que
podemos definir a Ação Civil Pública
como a ação intentada pelo Ministério
Público e outras entidades legitimadas
na esfera constitucional ou infraconstitucional, que tenham como objetivo
a tutela de interesses difusos, coletivos
ou individuais homogêneos. O Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90), definiu as três espécies de
interesses que poderiam ser defendidos coletivamente, entre os quais, o
interesse individual homogêneo (art.
81, parágrafo único, III). A expressão
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interesses individuais homogêneos
configura-se como expressão inovadora no CDC, sendo entendida como
aqueles decorrentes de origem comum
e, ainda, em sentido lato são, ainda,
designados como interesses coletivos
por caracterizar interesses de determinados grupos, categoria ou classe de
pessoas que compartilhem prejuízos
divisíveis, decorrentes das mesmas
circunstâncias de fato. Nada obstante
a divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, entende-se que
o Ministério Público é legitimado para
a propositura de ação civil pública em
defesa de direitos individuais homogêneos, desde que eles tenham considerável expressão coletiva. Em outras
palavras, como ensina HUGO DE
BRITO MACHADO em artigo publicado no Repertório IOB de jurisprudência (2ª quinzena de setembro de
1996, nº 18/96, págs. 323/324), "... é
indispensável que se trate de direitos
cujo respeito seja de grande relevo
para a coletividade globalmente considerada, posto que o parquet representa a sociedade, e não os indivíduos
isoladamente." (pág. 324), acrescentando, mais adiante, que se exige,
também, que os direitos individuais
homogêneos "... em suas quotas, ou
parcelas, individualizadas, ou individualizáveis, sejam de valor econômico não significativo." (pág. 323). Assim, possui o MPT legitimidade para
interpor Ação Civil Pública na defesa
de interesses difusos ou coletivos,
além de interesses sociais e individuais indisponíveis, dos quais os homogêneos fazem parte (Código de Defe332

sa do Consumidor, arts. 81 e 82; Lei
nº 8.625/93, art. 25, inciso IV, alínea
"a" e Lei Complementar nº 75/93,
artº6º, inciso XII). No caso, o Parquet
ingressou com a presente ação visando a defesa de servidores municipais
(grupo de pessoas) que foram prejudicados em face da anulação do concurso público (mesma circunstância
de fato), vislumbrando-se, assim, a
existência de direito individual homogêneo. A respeito da legitimidade
supra, o Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado da forma seguinte
(JSTJ-CD, CD-Graf Publicações Eletrônicas Ltda., 8ª ed., abril/98, Brasília): "EMENTA: Processual Civil.
Ação Civil Pública para defesa de
interesses e direitos individuais homogêneos. Taxa de iluminação pública.
Possibilidade. A Lei nº 7.345, de 1985,
é de natureza essencialmente processual, limitando-se a disciplinar o
procedimento da ação coletiva e não
se entremostra incompatível com
qualquer norma inserida no titulo III
do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/90). É princípio de hermenêutica que, quando uma lei faz
remissão a dispositivos de outra lei de
mesma hierarquia, estes se incluem na
compreensão daquela, passando a
constituir parte integrante do seu contexto. O artigo 21 da Lei nº 7.345, de
1985 (inserido pelo artigo 117 da Lei
nº 8.078/90) estendeu, de forma expressa, o alcance da ação civil pública
a defesa dos interesses e "direitos individuais homogêneos", legitimando
o Ministério Público, extraordinariamente e como substituto processual,
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para exercitá-la (artigo 81, parágrafo
único, III, da Lei 8.078/90). Os interesses individuais, in casu, (suspensão
do indevido pagamento de taxa de
iluminação pública), embora pertinentes a pessoas naturais, se visualizados
em seu conjunto, em forma coletiva e
impessoal, transcendem a esfera de
interesses puramente individuais e
passam a constituir interesses da coletividade como um todo, impondo-se
a proteção por via de um instrumento
processual único e de eficácia imediata - "a ação coletiva". O incabimento
da ação direta de declaração de inconstitucionalidade, eis que, as Leis
Municipais nºs 25/77 e 272/85 são
anteriores à Constituição do Estado,
justifica, também, o uso da ação civil
pública, para evitar as inumeráveis
demandas judiciais (economia processual) e evitar decisões incongruentes
sobre idênticas questões jurídicas.
Recurso conhecido e provido para
afastar a inadequação, no caso, da
ação civil pública e determinar a baixa dos autos ao tribunal de origem
para o julgamento do mérito da causa.
decisão unânime." (RESP 0049272/94RS, Relator Ministro DEMÓCRITO
REINALDO, unº, 1ª T., DJ de 17.10.94,
p. 27868) "EMENTA: Recurso especial. Ação Civil Pública. Legitimidade
ativa do Ministério Público. Danos
causados aos trabalhadores nas minas
de Morro Velho. Interesse social relevante. Direitos individuais homogêneos. 1. O Ministério Público tem
legitimidade ativa para ajuizar ação
civil pública em defesa de direitos
individuais homogêneos, desde que

esteja configurado interesse social
relevante. 2. A situação dos trabalhadores submetidos a condições insalubres, acarretando danos à saúde,
configura direito individual homogêneo revestido de interesse social relevante a justificar o ajuizamento da
ação civil pública pelo Ministério
Público. 3. Recurso especial conhecido e provido." (RESP 0058682/95MG, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, unº,
3ª T., DJ de 16.12.96, p. 50864) Portanto, rejeita-se o pedido de ilegitimidade contido no recurso, considerando-se o Ministério Público parte legitima para interpor Ação Civil Pública,
no caso em apreço. MÉRITO Inicialmente, é de se dizer que não há previsão legal impeditiva de o Ministério
Público ingressar com ação que contenha pedidos alusivos a obrigação de
fazer, de não fazer e de condenação
em dinheiro. Quanto ao concurso
público realizado em 20 de janeiro de
2002, anulado através do Decreto nº
27, de 17 de agosto de 2005, é de se
tecer as seguintes considerações: Os
reclamantes se submeteram a concurso público regulamentado pelo Edital
nº 062/01/2001 e homologado através
do Decreto 002 de 15.02.2002, tendo
os aprovados sido admitidos pelo
Município, nos seus respectivos cargos. A Edilidade para anular referido
concurso necessitaria de instauração
de processo administrativo regular, no
qual fosse conferido aos interessados
amplo e irrestrito direito de defesa. In
casu, o reclamado não deu ciência aos
interessados ressalte-se, servidores ou
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não, de forma individual do processo
administrativo, instaurado com o objetivo de anular o concurso, para que
estes tivessem condições de acompanhar todo o trâmite legal das apurações, ferindo, assim, frontalmente o
preceito constitucional contido no
inciso LV do art. 5º da CF/88, estando,
dessa forma, correta a Sentença que
decretou a nulidade do decreto nº 27,
de 17.08.05. No tocante à declaração
incidental de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 004/2005, que trata
da contratação temporária de servidores, é necessário que se preste os seguintes esclarecimentos: Não procede
o argumento de que não poderia o
Ministério Público requerer a declaração de forma incidental de inconstitucionalidade da Norma supra citada,
sob o argumento de que tal pedido
equivaleria a ação direta de inconstitucionalidade, o que resultaria em
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ora, o próprio
Supremo Tribunal Federal, vem reconhecendo a possibilidade do pedido
de inconstitucionalidade de forma
incidental em ação civil pública, desde que a questão constitucional não
figure como pedido, mas apenas causa de pedir, fundamento ou questão
prejudicial, indispensável à resolução
da ação principal, em torno da tutela
do interesse público. Diga-se, ainda,
que a declaração incidental de inconstitucionalidade na ação civil pública
está sujeita ao crivo revisional do STF,
via recurso extraordinário, não substituindo, dessa forma, a ação direta de
inconstitucionalidade de competência
334

do STF. No caso, o processo interposto pelo Ministério Público, visa ao
cumprimento pelo Município da obrigação de contratação de servidores
mediante concurso público, fazendo
com que este respeite as contratações
feitas através desta via legal e se abstenha de contratar outros servidores
por qualquer outra modalidade, à exceção dos casos permitidos legalmente. O Município através da Lei Municipal nº 004/2005 contratou servidores
de forma temporária, sem a observação do que exige o art.37, IX, da
CF/88 e sem concurso público. Assim,
fica claro que a questão relativa à
declaração incidental de inconstitucionalidade de referida lei municipal,
encontra-se atrelada a matéria de que
trata o presente processo, estando
correta a declaração de sua inconstitucionalidade de forma incidental.
Ressalte-se, que todas as considerações que o Município faz, em seu recurso, acerca das irregularidades que
considera existentes desde a própria
elaboração do concurso público, são
questões prejudicadas, eis que deveriam ter sido provadas regularmente
por todos os meios permitidos legalmente no processo administrativo por
este instaurado e que como já dito
anteriormente foi considerado ilegal.
Também, de se manter o dano moral
coletivo, haja vista que a censurável
conduta municipal - anulação do concurso público, com a conseqüente
demissão de centenas de servidores
sem a formalização do devido processo legal, expondo-os às agruras do
desemprego, além da contratação de
outros, em substituição àqueles, sem
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a prévia submissão a certame seletivo
universal - gera, induvidosamente, o
direito à vindicada indenização, revertida em prol do FAT - Fundo de Amparo ao trabalhador. Demais disso, a
reparação das lesões no âmbito coletivo possui efeito pedagógico inibidor
e visa prevenir a proliferação de danos
na esfera individual. DO RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO Mantém-se a sentença no tocante ao indeferimento do pedido do Ministério
Público para que todo servidor perceba o salário mínimo legal, pois,
compartilha-se do entendimento adotado pela sentença de que o salário
devido ao empregado pode ser proporcional à respectiva jornada. Ressalte-se,

que aqui não se trata de discutir se o
valor atribuído pelo governo ao mínimo legal atende às necessidades básicas a que se refere a CF/88 e, ainda,
que o Ministério Público pediu apenas
para que se pague a cada servidor o
mínimo legal e não para que se apure
quais os servidores que não percebem
o salário correto, mesmo levando em
consideração a jornada reduzida. Nada
a alterar por força da remessa oficial.
Decisão por unanimidade, conhecer
dos recursos e, por maioria, vencidos
os Desembargadores Relatora e Revisor, negar provimento a ambos os
apelos. Redigirá o Acórdão o Desembargador Antonio Marques Cavalcante Filho.

PROCESSO: 02146/2005-008-07-00-5 - TURMA: Primeira Turma
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA
AS SECAS - DNOCS
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO HERMINIO TEIXEIRA
DATA DO JULGAMENTO: 13/08/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/09/2007
RELATOR: DES. ANTONIO MARQUES CAVALCANTE FILHO
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA À IMPLANTAÇÃO
SALARIAL DE PERCENTUAL DE REAJUSTE DECORRENTE DE PLANO
ECONÔMICO. INCABIMENTO.
A relação jurídica continuativa a que se refere o Inciso I do Art. 471 do CPC não é
aquela em cujo longo se instaura um eventual litígio, nem, tampouco, a que o enseja e
lhe assume a dimensão fático-jurídica, sendo menos, ainda, a de natureza processual,
volvida a solucioná-lo. Em verdade, trata-se de uma quarta relação, resultante da
conjugação das três retrocitadas e que exsurge de uma especial sentença constitutiva, que a doutrina tradicional denominou de determinativa (Otto Mayer, Moacy
Amaral dos Santos) ou dispositiva (Carnelutti), por diferenciada das demais congêneres, enquanto vocacionada a acudir sempre a situação jurídica, nela gerada, em
sua suscetibilidade a modificações de certo estado de fato ou de direito, operando,
conseguintemente, a coisa julgada, sob os efeitos da Cláusula Rebus Sic Stantibus.
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Relatório
A MM. 8ª Vara do Trabalho de Fortaleza julgou improcedente a Ação
Revisional proposta pelo DNOCS
- DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS CONTRA AS SECAS.
Irresignada, interpõe a mencionada
Autarquia Federal o Recurso Ordinário de fls. 135/157, transcrevendo, em
favor de sua tese, Jurisprudência de
nossos Tribunais, inclusive do C. TST.
Alega, em síntese, que a transmudação
de regime celestista em estatutário pôs
fim à relação jurídica contratual havida entre as partes e limitou os efeitos
de qualquer decisão judicial prolatada
pela Justiça do Trabalho. Invocando o
Inciso I do Artigo 471 do CPC, exora
o provimento do Apelo, no sentido
de se excluir dos vencimentos percebidos pelos Recorridos o percentual
de 84,32%, relativo ao Plano Collor.
Contra-razões às fls. 161/168. A douta
PRT, manifesta-se pelo improvimento
do apelo e manutenção do Decisum.
Voto
I - ADMISSIBILIDADE Tempestivo
e dispensado de preparo, conheço do
recurso interposto. II. IN MERITIS A
relação jurídica continuativa a que se
refere o Inciso I do Art. 471 do CPC
não é aquela em cujo longo se instaura um eventual litígio, nem, tampouco,
a que o enseja e lhe assume a dimensão
fático-jurídica, sendo menos, ainda, a
de natureza processual, volvida a solucioná-lo. Nesse compasso, com tal
não se identifica a relação empregatícia, no evolver da qual, também, não
lhe são exemplos os questionamentos
336

jurídicos alceados entre as partes, nem
as pendências judiciais deles decorrentes. Em verdade, trata-se de uma
quarta relação, resultante da conjugação das três retrocitadas e que exsurge
de uma especial sentença constitutiva,
que a doutrina tradicional denominou
de determinativa (Otto Mayer, Moacy
Amaral dos Santos) ou dispositiva
(Carnelutti), por diferenciada das demais congêneres, enquanto vocacionada a acudir sempre a situação jurídica, nela gerada, em sua suscetibilidade a modificações de certo estado
de fato ou de direito, operando, conseguintemente, a coisa julgada, sob os
efeitos da Cláusula Rebus Sic Stantibus. Para Moacyr Amaral dos Santos
(Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. IV, 7ª edição, Forense, Rio
de Janeiro, 1994, pág. 447) é aquela
"que não se esgota com o pronunciamento da sentença, mas prossegue,
apesar desta, variando, todavia, quanto aos seus pressupostos de qualidade
e quantidade". Dela é exemplo clássico a plasmada por via sentencial estipulativa de prestações alimentares.
Também, a exsurgente entre a vítima
e o responsável pelo ato ilícito, na
vigência da obrigação indenizativa de
trato sucessivo. Do mesmo gênero, na
processualística do trabalho, é o vínculo obrigacional impositivo do pagamento de adicional de periculosidade
ou de insalubridade, bem assim o
conseqüente das sentenças normativas. Em rápida abordagem, sobre o
tema, Eduardo Gabriel Saad (in Direito Processual do Trabalho, LTR, 1984,

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

pág. 413), confirmando a cabida da
revisional no Processo do Trabalho,
lembra que "na órbita trabalhista, o
fato mais encontradiço de sentença
continuativa é aquela proferida em
processo sobre o adicional de insalubridade ou de periculosidade". E adverte: "Se o agente agressivo ou o
local de trabalho deixaram de ser
considerados insalubres por lei ou ato
de autoridade competente ou se desapareceu a periculosidade do trabalho
confiado ao empregado, é lícito ao
empregador requerer a reapreciação
da matéria. Nessa hipótese, incluímos
o caso de redução do grau de insalubridade, se máximo, para o médio ou
mínimo. Numa palavra, se os fatores
geradores de insalubridade ou periculosidade forem eliminados por ação
preventiva da empresa, admite o Art.
471 do CPC a revisão da sentença para
suprir ou alterar o respectivo adicional". Já Coqueijo Costa (Direito Processual do Trabalho, Forense, 3ª edição, pag.437), dissertando sobre o
mesmo assunto, cita "as sentenças de
revisão das decisões coletivas normativas, quando se tiverem modificado
as circunstâncias que as ditaram, de
modo que tais condições se hajam
tornado injustas ou inaplicáveis (CLT,
art. 873)" . Somente nesses casos,
dada a peculiaridade do direito envolvido, cujo delineamento sentencial,
máxime quanto ao aspecto axiológico,
padece de vulnerabilidade temporal,
podendo desfigurar-se amanhã a coisa
julgada de hoje, mercê de alterações
fortuitas, mas previsíveis, no estado

de fato ou de direito em que se aperfeiçoara, é que o acima questionado
Dispositivo da Lei Processual Civil
admite a respectiva revisão, não para
desconstituir a res iudicata, obviamente, mas, ao contrário, divisando,
exatamente, sua preservação, enquanto valor jurídico definitivamente lacrado com o selo constitucional da
intangibilidade. Magistral, a esse respeito, é a lição de Coqueijo Costa, na
Obra já citada, onde enfatiza a circunstância de que, em tais hipóteses, a
sentença é determinativa e atende à
Cláusula Rebus Sic Stantibus, ínsita
na coisa julgada. Nesse sentido, leciona o sempre lembrado Mestre baiano
que "modificadas posteriormente as
condições de fato, a sentença é reajustada ao estado de fato superveniente,
operando efeitos ex nunc. Garante-se,
assim, no tempo, a imutabilidade da
coisa julgada, com a mesma autoridade e eficácia, mantendo-se as circunstâncias de fato e de valor que vigiam
ao tempo em que se formou a res iudicata, ante a prova inequívoca da
modificação dos fatos determinantes
de sua conclusão". De igual pensar, o
Professor Moacyr Amaral dos Santos,
em Obra já, aqui, referenciada, previne, com a maestria que lhe é peculiar,
o equívoco de alguns, em afirmar "que
a sentença determinativa não é imutável e indiscutível, porque suscetível
de revisão e modificação, e que, portanto, não faz coisa julgada. Nesse
sentido o art. 15 da Lei nº 5478, de 25
de julho de 1968, sobre ação de alimentos. Observe-se, entretanto, que
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as sentenças decidem de relações
continuativas, mutáveis no prolongamento do tempo, circunstâncias essas
que a própria lei material atuada considera no momento da prolação das
mesmas. Exemplo típico é o das sentenças nos processos de alimentos.
Estes são fixados de acordo com os
pressupostos da relação alimentícia ao
tempo em que a sentença é proferida.
Mas o juiz, ao fixá-los, o faz em face
de uma situação de fato e de direito e
enquanto essa situação perdura. Quer
dizer que a sentença traz implícita a
cláusula rebus sic stantibus... E remata: "Não é que a sentença determinativa não produza coisa julgada. Ela
apenas é suscetível de um processo de
integração, decorrente da situação
superveniente, a que deve o juiz atender, tendo em vista a natureza continuativa da relação jurídica decidida".
Fora desses casos, não derivando a
relação jurídica de sentença determinativa e, portanto, se exaurindo com
o trânsito em julgado da decisão que
a solucionou, não há falar em ação
revisional, mas em ação rescisória, se
configurada qualquer das hipóteses
elencadas nos incisos do Art. 485 do
CPC, observado o prazo do Art. 495
da mesma Lei Instrumental. Por isso,
a questão deduzida nestes autos refoge, quilometricamente, do âmbito de
aplicabilidade do Inciso I do Art. 471
da Lei Comum de Ritos, recaindo a
pretensão revisional em sentença condenatória da Autarquia Federal recorrente, que reconheceu aos agora promovidos o direito à incidência, nos
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respectivos salários, do percentual que
lhes seria reajustativo no mês de março de 1990, por força de lei indevidamente relegada àquela época, tal importando, consequentemente, a incorporação remuneratória de seus correspondentes valores, com eficácias retroativa e ad futurum, mas sem constituir um novo estado jurídico entre as
partes, senão lhes ratificando um já
preexistente, embora negado, até então, pela União. Transitada em julgado
a sentença, esgotaram-se, instantaneamente, a pendenga entre os litigantes
e, assim, as relações jurídicas de direito material (questionamento sobre
efetivo valor legal dos salários) e de
direito processual (ação), delas restando, não uma nova situação de direito,
mas o restabelecimento da ordem jurídica violada; a reafirmação da vontade concreta da lei. Daí, porque, diversamente das sentenças determinativas (constitutivas), de onde surgem
novéis relações continuativas de direito, sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, por isso de efeito ex nunc, o
Decisum que se intenta, aqui, modificar operou a res iudicata com eficácia
ex tunc, exatamente por não haver
inovado o direito, mas, apenas, explicitado-o. Note-se, que a relação empregatícia, sem embargo de continuativa, não se compadece com a cláusula rebus sic stantibus, enquanto regida
por critérios normativos rígidos e tutelada por princípios de ordem pública, que lhe asseguram, inclusive, a
inalterabilidade de suas condições
essenciais e a irredutibilidade de salá-
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rios. Reitere-se, todavia, a distinção
entre a relação jurídica empregatícia
e as emergentes dos litígios que se
possam estabelecer ao longo dela e
que, por sua especial natureza, referindo-se a estado de fato, ou de direito, eventual, previsivelmente mutável,
venham ensejar a prolação de sentença determinativa, constituindo um
direito novo e variável, quantitativa e
qualitativamente, no decorrer do tempo, portanto impregnado da aludida
cláusula revisional, como já exemplificado com as decisões impositivas do
pagamento de adicionais, por serviços
penosos, periculosos e insalubres e,
ainda, as sentenças normativas. Deduz-se das asserções e hipóteses acima
expendidas, a certeza da possibilidade
de exsurgirem entre empregado e
empregador, pelo menos, quatro relações jurídicas distintas: a empregatícia
(contratual e originária), a de direito
material (onde se questiona a plausibilidade da constituição do direito
novo), a de direito processual (que
soluciona a anterior) e a derivada
desta última, mercê de sentença (determinativa) inovadora do direito
aplicável à primeira. Todas elas, evidentemente, se desenvolvem e se
projetam na relação empregatícia, mas
com esta não se confundem, pois ostentam naturezas diferentes, respectivamente, contratual, legal, processual
e judicial. Apenas a que se reveste
desta última é passível de revisão. Para
visualização prática dos matizes diferenciadores destas relações jurídicas,
vejam-se, por exemplo, pelo prisma

do Direito Coletivo do Trabalho. Por
ele vemos, claramente, em primeiro
plano, a relação empregatícia, fundamento remoto das demais; o dissídio
coletivo, conflito de interesses, qualificado por pretensões obreiras resistidas pela classe patronal; o ajuizamento e conseqüente ação de dissídio
coletivo; e a nova realidade constituída pela sentença normativa (da espécie determinativa ou dispositiva),
sendo esta, a derradeira, a única sujeita ao remédio processual aqui examinado. Conclusivamente, para efeito de
aplicabilidade do Inciso I do Art. 471
do CPC no Processo do Trabalho, é
mister se distinguirem, na relação de
emprego, quanto aos direitos e obrigações a ela atinentes, as fontes que
lhes auspiciaram, pois as meramente
contratuais e legais geram-nos protegidos pela regra da imutabilidade (Art.
468 da CLT), enquanto a judicial, diga-se, a concernente à sentença constitutiva do tipo determinativa, portando ínsita a cláusula rebus sic stantibus,
mantém-nos sujeitos às oscilações do
estado de fato e de direito que os justificara, dando azo, consoante as circunstâncias, ao ajuizamento da ação
revisional ou, também denominada,
de modificação. Porém, não se diga
judicial a fonte do direito reconhecido
ao empregado em sede de sentença
comum condenatória. Nesta hipótese,
já se disse, mas não custa enfatizar-se,
o valor jurídico é apenas pronunciado
pelo Estado, que, diante de sua postergação ilícita, impõe àquele, a quem
cabe proporcioná-lo ao autor, o cum-
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primento da obrigação correspondente. Destarte o direito, aí, é preexistente à sentença, cuja conclusão é embasada na identificação de sua verdadeira fonte, qual o contrato ou a lei.
Qualquer destas, entretanto, faz extinguir-se, para todo o sempre, as relações jurídicas que a resgataram, dando
ao contrato de trabalho uma nova e
definitiva fisionomia, a que já era
habilitado, preteritamente, mas que
lhe fora negada, em detrimento da lei
e do direito. Na peleja sub examine, a
relação jurídica continuativa, eleita,
pelo DNOCS, para justificar a invocação do Dispositivo processual em
comento e pretender a revisão da sentença que o condenou a incorporar
percentuais de reajustes salariais aos
ganhos dos ora demandados, foi o
contrato de trabalho. Como se viu,
também, a pretendida revisão recai em
sentença condenatória a direitos decorrentes de relação jurídica exaurível
com a res iudicata, pois surgida na
dissensão quanto a inteligência de
normas disciplinadoras de plano econômico governamental, em face da
Constituição Federal (direito adquirido). Incorporando os percentuais aos
salários dos ora suplicados, nada mais
fez a Autarquia recursante que retroagir à data em que tais resultaram
devidos e, cumprindo a lei, como lhe
cabia, àquele tempo, retornar ao momento da execução, após aplicadas as
regras de atualização estipendiária
vigorantes nesse interregno, para dali
partir, ad futurum, garantindo a eles,
consoante lhes é de direito, a estrutu340

ra estipendiária a que já faziam jus por
força de lei. Sinale-se que a sentença,
in casu, não se norteou por estado
especial de fato ou de direito verificados na ocasião de seu proferimento,
mas pela constatação da irregular
aplicação da lei no passado, tendo o
DNOCS acarretado aos demandados
inegáveis prejuízos remuneratórios,
ao longo do tempo, cuja reparação se
fazia mister. Demais disso, irrelevante é o motivo argüido, pelo Autor, para
ver revista aquela Decisão, sendo
certo que o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores da União,
em tendo deslocado a competência
jurisdicional, na hipótese, para a Justiça Federal, dado à transformação
imediata dos empregos em cargos
públicos, em nada lhe comprometera
a coisa julgada, ainda se aperfeiçoada
após a instituição do novo status funcional, pois o comando condenativo
dela emanado, sem embargo de dirigir-se, estritamente, ao lapso temporal
em que vigera o liame celetista, repercutiu, necessariamente, na nova condição jurídica ostentada pelos réus, na
medida em que lhes corrigiu o valor
salarial do momento da transmudação
dos regimes e ensejara, naquele mesmo importe, considerada a garantia
constitucional da irredutibilidade de
vencimentos e salários, a fixação dos
respectivos vencimentos iniciais.
Descabida, por todo o exposto, a revisional, de se ratificar, in totum, o
Decisum a quo. Decisão por unanimidade, conhecer do recurso, mas negarlhe provimento.

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

Rel.: Desemb. José Antonio Parente da Silva
PROCESSO: 01714/2005-026-07-00-2 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IGUATU
RECORRIDO: MARIA SORAYA BEZERRA DO VALE
DATA DO JULGAMENTO: 14/12/2006
DATA DA PUBLICAÇÃO: 23/02/2007
RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA
REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
Inexiste nos autos prova da publicação do Regime Jurídico Único do Município demandado,
ônus que lhe competia, de forma que não há como se vislumbrar que a natureza jurídica
do pacto laboral seja estatutária, restando, portanto, patente a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar a demanda, de acordo com a norma insculpida no
art. 114 da CF.

DIFERENÇA SALARIAL.
Mesmo se a jornada de trabalho do empregado seja inferior a oito horas diárias, o salário
deve ser pago de forma integral. Demais disso, cuida que assim não se entenda, far-se-ia
necessária a existência de ajuste prévio entre as partes, pactuando de forma expressa a
proporcionalidade no pagamento do salário mínimo.

Relatório
Adoto o relatório do Desembargador
Antonio Carlos Chaves Antero, in
litteris: "MARIA SORAYA BEZERRA DO VALE promoveu reclamação
trabalhista contra o MUNICÍPIO DE
IGUATU afirmando, em síntese, que
foi contratada em 01.04.2002, aprovada e nomeada através de concurso
público para exercer a função de "Auxiliar de Serviços", cumpre jornada de
trabalho de 8 horas diárias com remuneração de R$ 180,00. Disse ainda que
o reclamado nunca depositou o FGTS.
Pleiteou receber as parcelas alinhadas
no pedido. Em sua defesa (fls.20/31), o
reclamado argüiu, preliminarmente, a

incompetência absoluta da Justiça do
Trabalho, em face da Lei Municipal
nº 104 de 13 de novembro de 1990,
que converteu o regime jurídico dos
servidores públicos municipais de
Iguatu em estatutário. No mérito,
alegou, em suma, que a jornada de
trabalho da reclamante era de 6 horas
diárias e que a mesma recebia remuneração proporcional às horas de fato
trabalhadas. Contestou os honorários
advocatícios, e pediu a improcedência
da ação. A MMª Vara do Trabalho de
Iguatu julgou PROCEDENTE EM
PARTE a reclamação, conforme v.
sentença de fls.38/40. O reclamado
apresentou embargos de declaração
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às fls. 51/57, julgados improcedentes
às fls. 65/66 dos autos. Inconformado
com o decisum, o reclamado interpôs
recurso ordinário (fls.67/74), ratificando os argumentos apresentados
na defesa, ou seja, preliminarmente, a
incompetência da Justiça do Trabalho.
No mérito, afirma que a autora cumpria jornada de trabalho reduzida de 6
horas diárias, recebendo remuneração
proporcional às horas trabalhadas.
Pede provimento ao recurso para que
seja julgada improcedente a reclamatória. Contra-razões (fls. 86/90),
pela confirmação da decisão. A douta
Procuradoria Regional do Trabalho
através do PARECER de fls.96/97,
opinou pelo provimento do recurso."
Voto
1. ADMISSIBILIDADE O recurso
é tempestivo (fl.84), representação
regular às fls.32/33 e o preparo é
desnecessário (art. 1º, incs. IV e
VI, do Decreto-lei nº 779/69), bem
como isento de pagamento das custas
processuais (art. 790-A, da CLT). 2.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO Reitera o municípiorecorrente a incompetência da Justiça
do Trabalho para apreciar o feito em
decorrência do reclamante ser servidor
público regido pelo Regime Jurídico
Único. Razão não lhe assiste. O artigo
114 da Constituição Federal remete
à Justiça do Trabalho a competência
para apreciar qualquer controvérsia
decorrente de relação empregatícia.
Por outro lado, inexiste nos autos
prova da publicação do regime Jurídico Único do Município demandado,
ônus que lhe competia, de forma
342

que não há como se vislumbrar que
a natureza jurídica do pacto laboral
seja estatutária, restando, portanto,
patente a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar
a demanda, de acordo com a norma
insculpida no art. 114 da CF. Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência
desta Justiça Especializada. 3. PRESCRIÇÃO O Ministério Público pugna
pela aplicação da prescrição, face à
Lei Municipal instituidora do RJU. A
recente alteração do artigo 219, parágrafo 5º, do CPC, promovida pela Lei
11.280, de 16/02/2006, atribuí ao Juiz
o dever de pronunciar a prescrição
de ofício. Porém, o art. 769, da CLT
determina que, nos casos omissos, o
direito processual comum será fonte
do direito processual do trabalho,
exceto naquilo que for incompatível
com o processo laboral. Assim sendo,
a meu ver, data venia, a aplicação
subsidiária do ordenamento processual civil, para declarar de ofício a
prescrição, implica na violação ao
cardeal princípio do direito do trabalho, qual seja o princípio da proteção.
Ademais, ressalta-se a inexistência do
RJU, haja vista sua invalidade, como
dito alhures. Portanto, por considerar
inaplicável o art. 219, § 5º, do CPC,
ao processo do trabalho, afasto a
prescrição suscitada pelo MPT. 4.
MÉRITO. DIFERENÇA SALARIAL.
No que pertine à condenação em diferença salarial, pede a aplicação da
proporcionalidade salarial diante da
jornada reduzida Registra-se que, no
art. 7º, IV, da Constituição Federal,
é garantido o salário mínimo como
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sendo a menor remuneração paga ao
trabalhador, independentemente da
jornada expendida pelo obreiro, força
do ditame constitucional. Por conseguinte, ainda que a jornada de trabalho
seja inferior a oito horas diárias, conforme permitido pelo inciso XIII, do
artigo 7º, da Lex Fundamentalis, faz
jus o empregado ao pagamento integral do salário mínimo, o qual, vale
frisar, é insuficiente para cobrir as suas
necessidades vitais e as da sua família.
É importante ressaltar que, mesmo se
a jornada de trabalho do empregado
é inferior àquela constitucionalmente
estipulada, o salário deve ser pago de
forma integral. Demais disso, cuida
que assim não se entenda, far-se-ia necessária a existência de ajuste prévio
entre as partes, pactuando de forma
expressa a proporcionalidade no pagamento do salário mínimo. Não há
notícia, nos autos de que tenha havido
ajuste acerca da redução proporcional
do salário mínimo. Corroborando
o entendimento supra, a Terceira
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, decidiu, recentemente, pelo
reconhecimento do pagamento das
diferenças salariais decorrentes dos
valores efetivamente pagos e o valor

do salário mínimo, quando inexiste
comprovação que indicasse o acerto
entre as partes, verbis: "Não existe impedimento legal para o pagamento do
salário mínimo de forma proporcional
às horas trabalhadas pelo empregado
desde que exista um ajuste contratual
expresso nesse sentido. A ausência
de acerto entre as partes pressupõe
o pagamento do valor integral do
salário mínimo. Esse entendimento
foi aplicado pela Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho ao
deferir recurso de revista a uma merendeira que trabalhou para a Prefeitura de Coreaú, município cearense"
(In Notícias do Tribunal Superior do
Trabalho "Pagamento proporcional do
salário mínimo depende de acordo"
publicada no site http://www.tst.gov.br,
em 19.04.2006 ) Destarte, mantém-se
a sentença vergastada. Decisão por
unanimidade, conhecer do recurso e,
preliminarmente, por maioria, vencidos os Desembargadores Relator
e Cláudio Soares Pires, reconhecer a
competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito. No
mérito, sem divergência, negar provimento ao apelo. Redigirá o acórdão o
Desembargador Revisor.

PROCESSO: 01493/2006-007-07-00-5 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: VANDSON COELHO DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (EXTRA HIPERMERCADOS LTDA.)
DATA DO JULGAMENTO: 30/08/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/09/2007
RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA
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DANO MORAL. DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE. SUBTRAÇÃO DE OBJETO DE PEQUENO VALOR. EXISTÊNCIA.
Configurada a prática de ato de improbidade pelo trabalhador, a reclamada, ao
acionar a polícia e despedir o trabalhador por justa causa, agiu no exercício regular
de direito. O pequeno valor do objeto subtraído tem repercussão tão-somente no
direito penal, vez que não representa grave ofensa à sociedade, mas é suficiente
para a ruptura do contrato de trabalho que se arrima na mútua confiança entre
as partes. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Relatório
Trata-se de recurso ordinário interposto
pelo reclamante contra a sentença que
indeferiu os pedidos iniciais, notadamente o de pagamento de indenização
por danos morais. O recorrente argúi,
de forma sucinta, o seguinte: que no
dia 18.5.2006 foi colocado no bolso
de sua calça, por terceira pessoa que
não sabe identificar, um envelope de
preservativo no valor de R$ 0,99, certamente fruto de uma brincadeira de mau
gosto, e ao passar pelo equipamento de
segurança o alarme disparou; que foi
levado por uma viatura até uma delegacia de polícia, algemado e coagido
moralmente; que em decorrência dos
fatos retro mencionados foi despedido
por justa causa. Requer a reforma da
sentença para que seja deferido o pagamento das verbas rescisórias devidas
e a indenização por dano morais. O
recorrente foram notificado da decisão
no dia 25.1.2007 (fl. 81). Apelo protocolado em 2.2.2007 (fls. 86-90). Contra-razões apresentadas às fls. 93-100.
Voto
1. ADMISSIBILIDADE Recurso
tempestivo (fl. 81). Representação
regular (fl. 13). Preparo dispensado.
Conheço do apelo do reclamante. 2.
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MÉRITO Pretende o reclamante o
pagamento de verbas trabalhistas e
indenização por danos morais, uma
vez que foi despedido por justa causa
em virtude de acusação de crime de
furto de um preservativo. A razão não
socorre o recorrente como se verá. É
incontroverso o fato de que o reclamante foi flagrado pelo equipamento
de segurança, em virtude de etiqueta
magnética existente no produto, com
objeto pertencente ao empregador, no
caso, um preservativo. A prova testemunhal apresentada pela autoria não
é bastante para evidenciar que não foi
o reclamante, e sim outra pessoa não
identificada, que colocou o objeto da
propriedade da empresa no bolso da
calça do trabalhador. Inexiste registro
das câmeras de segurança que apontem para a participação de terceiro
implicado no malfadado incidente. A
única testemunha do reclamante não
presenciou o fato, além de informar
que "nunca viu nenhum colega colocado etiquetas no bolso de outro
colega" (fl. 79). Já as testemunhas
da reclamada, presenciais, noticiaram que não têm conhecimento da
brincadeira de colocar objetos no
bolso de outros colegas (fls. 80-81).
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Restou provado, ainda, através dos
testemunhos colhidos nos autos, que
o reclamante não foi ultrajado pela
reclamada como resultado pelo malsinado evento, e tampouco algemado
quando conduzido à delegacia pela
viatura da polícia. Confira: "que o
reclamante foi conduzido à delegacia
sem algemas" (fl. 80). Impossível,
neste compasso, afastar-se da ilação
de que o reclamante praticou ato de
improbidade contra a reclamada, com
quebra da fidúcia, notadamente quando o empregado contava com cerca de
apenas três meses na reclamada, nada
obstante o valor irrisório do objeto sobre o qual pesou a tentativa de subtração. O preço insignificante do produto
subtraído, cerca de R$0,99 (noventa e
nove centavos), não representa ofensa
grave à sociedade, razão pela qual o
direito penal o considera como "furto
privilegiado" (CP, art. 155, § 2º), o
chamado "crime de bagatela". Todavia, o fato que pode não apresentar

relevância penal é suficiente para
abalar a relação entre empregado e
empregador a justificar o despedimento por justa causa (CLT, art. 482,
a). Nesse sentido: "EMENTA: JUSTA
CAUSA - ATO DE IMPROBIDADE
- ART. 482, "a", DA CLT. Legítima
é a dispensa por justa causa quando
confessado pelo autor que ele tentou
retirar das dependências da reclamada
objeto de propriedade desta, embora
de pequeno valor, vez que quebrada a
confiança depositada no empregado,
caracterizando-se o ato de improbidade, previsto no art. 482, "a", da
CLT. (TRT 3ª R - RO 9731/2001 - 1ªT
- Rel. Juíza Cleube de Freitas Pereira - DJMG 27-09-2001 - PG: 12)"
A reclamada, ao acionar a polícia e
despedir o trabalhador por justa causa,
agiu no exercício regular de seu direito
como vítima e empregador. Sentença
que não se reforma. Decisão: por
unanimidade, conhecer do recurso,
mas negar-lhe provimento.

PROCESSO: 00652/2007-013-07-00-7 - TURMA: Primeira Turma
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: EPOCA ENGENHARIA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: JOEL RODRIGUES DE ANDRADE
DATA DO JULGAMENTO: 04/10/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/11/2007
RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. OBRA CERTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
É válido o contrato de trabalho por obra certa, quando firmado para atender
serviço, cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo,
eis que tal contrato encontra amparo no art. 443, § 2º, "a", da CLT. Portanto,
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não restando confirmada a alegação de irregularidade do contrato firmado entre
as partes e extinta a avença pelo decurso de prazo, adimplindo-se as verbas devidas
ao obreiro, não há como prosperar a presente reclamação trabalhista. Recurso
ordinário da reclamada conhecido e provido.
Relatório
Dispensado da elaboração de relatório,
a teor do art. 852-I, da CLT.
Voto
1.ADMISSIBILIDADE Recurso
tempestivo (fl. 88). Preparo efetuado
(fl. 83/84). Representação regular (fl.
63). Conheço do apelo. 2. MÉRITO
Insurge-se a reclamada contra a r.
sentença do Juízo da MM. 13ª Vara
do Trabalho de Fortaleza, Dra. Kelly
Cristina Diniz Porto que julgou
parcialmente procedentes os pleitos
da exordial. Pugna pela licitude do
contrato por obra certa, existindo o
adimplemento das verbas devidas
pelo termo do contrato, por força do
decurso do prazo de vigência. Razão
lhe assiste. Observa-se no documento
de fl. 22 constante dos autos, que o
reclamante foi contratado por prazo
determinado, sob a modalidade de
contrato por obra certa, para atender
demanda de serviço de natureza transitória. Não se pode firmar suspeição
sob o respectivo contrato, sob a
alegação de que o trabalho prestado
pelo reclamante era condizente com a
atividade fim da reclamada, visto que
prescreve o parágrafo 2º, alínea "a", do
art. 443 da CLT, que tal modalidade
de contrato é válida quando firmado
para atender serviço cuja natureza ou
transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Dita, ainda, a Lei
nº 2.959/1956 tratar-se de contratação
afeiçoada à atividade da Construção
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Civil. Com efeito, conforme leciona
Sérgio Pinto Martins, "A atividade da
empresa de construção civil realmente
é permanente, mas o serviço prestado
é sempre transitório. Ora se precisa de
mais pedreiros na obra, ora de menos.
Em certo momento, são necessários
azuleijistas (fase de acabamento da
obra) e em outros momentos não são.
O pintor só é necessário na fase final
da obra, enquanto nessa fase já não
são necessários tantos pedreiros. O
tempo do contrato dependerá do serviço a ser executado, como menciona
a própria lei, ou do término da obra.
De outro modo, nem sempre há imóveis para construir, ou nem sempre
se constroem tantos imóveis, pois há
dependência de financiamento e das
condições de mercado. É sabido que
em épocas de crises econômicas ou
de recessão a construção de imóveis,
como qualquer outro tipo de atividade
empresarial, diminui, aumentando o
desemprego, mostrando que o serviço
é transitório" (in Direito do Trabalho,
18ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p.
124/125). No caso sub judice, firmouse o respectivo contrato de trabalho
para consecução de obra determinada,
por 120 (cento e vinte) dias, para a
execução dos serviços de alvenaria,
devidamente assinado pelo reclamante. Igual condição restou registrada na
CTPS do obreiro (fl. 09). Há, prova,
nos autos, de igual forma, de que a
empresa desincumbia-se, no período
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em que o reclamante laborou, de contrato firmado com a Caixa Econômica
Federal para a construção de 288
unidades habitacionais (fls. 51/57), o
que justifica o acréscimo temporário
de mão-de-obra. Dessa forma, resulta
perfeitamente válido o ajuste, consoante preceitua a norma do art. 443, §
2º, alínea "a", da Consolidação. Sendo
assim, não houve despedida injusta,
mas, tão-somente, extinção do contrato a termo, não cabendo condenação

em pagamento de aviso prévio e seus
reflexos. A verba honorária, por sua
vez, sucumbe ante ao fenecimento do
principal. Decisão por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
ordinário da parte reclamada, a fim
de julgar improcedentes os pleitos da
reclamação trabalhista. Inverte-se o
ônus de sucumbência, dispensandose o reclamante do pagamento das
custas, entrementes, em face de sua
presuntiva pobreza.

Rel.: Desemb. Cláudio Soares Pires
PROCESSO: 01606/2005-011-07-00-0 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
RECORRIDO: ELIODORO PEIXE DE CASTRO, FRANCISCO PAULO RICARDO CASTRO E AMANDA RICARDO DE CASTRO
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/10/2007
RELATOR: DES. CLÁUDIO SOARES PIRES
RECURSO ORDINÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR.
Nenhuma responsabilidade pode ser imputada ao empregador, que se limita a alugar
certo transporte para levar funcionários a uma inauguração de outro estabelecimento, trajeto em que se vêm vitimados por culpa do guiador de outro veículo
trafegando em sentido contrário; não bastando apenas comprovar o acidente de
trabalho e o nexo de causalidade com o dano experimentado para impor ao empregador a obrigação de indenizar, quando inexistente a culpa ou dolo.
Relatório
ELIODORO PEIXE DE CASTRO,
representando os filhos menores,
FRANCISCO PAULO RICARDO
CASTRO e AMANDA RICARDO
DE CASTRO, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE

TRABALHO contra UNIBANCOUNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, aduzindo que os menores
são seus filhos com a Sra. MARIA
LÚCIA RICARDO DE CASTRO, que
trabalhava para o banco reclamado,
admitida em 01/04/1976, função de
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auxiliar, passando a supervisora como
última função, com último salário de
R$ 1.809,50, tendo falecido em decorrência de acidente de trânsito no
dia 30/06/1995, ao ser transportada
da cidade de João Pessoa-PB para
Campina Grande-PB, em transporte
contratado e pago pelo reclamado,
tendo como finalidade o comparecimento à inauguração de uma agência
especial, ocorrendo colisão frontal
com outro veículo. Pleitearam, diante
do infortúnio, o pagamento de indenização por dano material e moral,
informando que recebem pensão do
INSS e ter recebido seguro no valor de
R$ 20.000,00, e que, na época do acidente, a falecida contava com 41 anos
de idade. Requereram que o cálculo
do dano material tivesse como base
24 anos, dano moral em 100 salários
da obreira e honorários advocatícios.
Em defesa, o reclamado argumentou
ser parte ilegítima, requerendo a extinção do feito; que o Sr. Eliodoro Peixe
de Castro não é parte legítima, pois
estava separado de fato da falecida à
época do acidente; que o transporte foi
efetuado por uma empresa, sendo que
a culpa pelo acidente foi exclusiva do
condutor do outro veículo que invadiu
a contramão, colidindo com o veículo
locado, pelo que requereu a denunciação à lide da empresa contratada
para o transporte e do proprietário
do veículo causador do acidente; que
não praticou ato ilícito e nem agiu
com dolo ou culpa, não devendo ser
aplicada a presunção de culpa e que os
elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes.
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Pediu pela improcedência da ação. Às
fls.292/293, o juízo da 25ª Vara Cível
de Fortaleza determinou a remessa
dos autos à Justiça do Trabalho, em
razão da nova competência que passou
a abranger, decorrente da Emenda
Constitucional nº45/2004. Distribuída a ação à 11ª Vara do Trabalho de
Fortaleza, foram praticados diversos
atos processuais, apresentadas razões
finais pelo reclamado e a conclusão
dos autos para julgamento. A MMª 11ª
Vara do Trabalho de Fortaleza julgou
procedente em parte a ação, aplicando
a teoria do risco e a responsabilidade
objetiva do empregador para condenar
o reclamado, conforme sentença de
fls.382/394. O reclamado apresentou Embargos de Declaração às fls.
400/402, os quais foram providos no
sentido de esclarecer que Eliodoro
Peixe de Castro não é parte beneficiada na condenação, mas atuou por longos anos na qualidade de representante
e assistente dos reclamantes, enquanto
menores, deferindo ao mesmo os
benefícios da justiça gratuita por precaução, ficando corrigida e alterada a
citação anterior de "três reclamantes".
Recorreu ordinariamente o reclamado
às fls. 414/433, argumentando, preliminarmente, ilegitimidade ativa do
Sr. Eliodoro Peixe de Castro, por ter
cessado a incapacidade de seus filhos
menores; que inexiste responsabilidade objetiva; que o condutor do veículo
locado não estava na qualidade de
seu preposto ou exercendo atividade
inerente aos fins sociais do banco;
que não determinou à empregada que
participasse da inauguração, tendo a
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decisão partido dela, conforme depoimento de testemunha, sendo que o
argumento da sentença de que a falecida foi obrigada a participar, contraria
as provas dos autos; que a pretensão
autoral tem fundamento na responsabilidade civil subjetiva, ou seja,
existência de dano, culpa do agente
e nexo de causalidade entre a lesão
e a conduta ilícita; que existe acordo
celebrado entre o autor e o causador
do dano, omitido pelo recorrido, em
ação que tramitou no juízo cível; que,
em caso de manutenção da sentença,
é necessária a reforma do valor da
indenização, de modo que seja fixada
uma quantia razoável, bem inferior
ao pleito inicial; que são indevidos
os honorários advocatícios. Requereu o conhecimento e o provimento
do seu recurso, a fim de que sejam
julgados improcedentes os pedidos.
Contra-razões apresentadas às fls.
440/449, pugnando pela manutenção
da sentença.
Voto
ADMISSIBILIDADE Recurso tempestivamente interposto, contraarrazoado, sem irregularidades para
serem apontadas. PRELIMINAR
Ilegitimidade Ativa. Filhos Maiores.
A ação foi proposta pelo genitor dos
então filhos menores da falecida empregada. Nesse momento não há que
se cogitar de qualquer irregularidade,
eis que divorciado, não perdeu a
condição de genitor e representante
natural dos filhos menores. É fato,
entretanto, que esses mesmos filhos
atingiram a maioridade no transcorrer
da instrução, cumprindo examinar as

conseqüências desse fato no regular
prosseguimento do feito. Consoante o
que dispõe o artigo 265 CPC, não se dá
a declaração de ilegitimidade de quem
perdeu a condição de representante de
uma das partes no curso da ação, ou, a
extinção do processo sem resolução de
mérito em razão desse fato. Segue-se
o julgamento, como ditado no artigo
265, § 1º, CPC. MÉRITO A genitora
dos representados no presente feito
faleceu em acidente ocorrido com o
veículo que a transportou da cidade de
João Pessoa para Campinha Grande,
local em se daria a inauguração de
uma filial do recorrente. O veículo
acidentado fora contratado pelo recorrido para transportar funcionários
que assistiriam à inauguração da filial. Os recorridos alegaram culpa do
recorrente, posto que determinasse a
viagem com a finalidade de promover a inauguração em tempo hábil,
sem que a falecida em razão da sua
condição de empregada pudesse se
recusar. De ser destacado que se extrai
dos fundamentos da ação a intenção
de inculpar o recorrente pela vertente
da responsabilidade objetiva, calcada
no risco, na culpa in viligando e na
culpa in eligendo. O julgador de piso
acatou os fundamentos da ação para
condenar o recorrente com base na
responsabilidade civil objetiva, sem
importar a existência da culpa ou não
do empregador, que deflui do artigo
927, do Código Civil Brasileiro.
Todavia, razão assiste ao recorrente.
A responsabilidade objetiva de que
trata o parágrafo único, do artigo 927,
do Código Civil, ocorre somente na
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hipótese da atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem. Tanto não se
observa nos presentes autos, eis que
a falecida empregada ocupava função fixa na cidade de João Pessoa,
somente se deslocando para Campina
Grande em razão do evento que lá se
realizaria. Fortuito o evento, embora
lastimável e irreparável, não se pode
dizer conseqüência do risco habitual
a que estaria submetida a empregada,
razão pela qual repilo desde logo
qualquer consideração em torno da
eventual responsabilidade objetiva
do recorrente, fundamentada na teoria
do risco empresarial. Com os olhos
voltados, de agora em diante, para
a responsabilidade subjetiva, assim
considerado o concurso da culpa para
a consecução do evento danoso, ainda
assim, nada encontro para inculpar
o recorrente. A empregada falecida,
conforme depoimento de fl. 347,
era gerente de um Posto de Serviço
localizado no TRT de João Pessoa,
função na qual não era comum o
deslocamento em viagens de serviço;
que por conta própria foi à inauguração da filial em Campina Grande em
veículo alugado pelo recorrente; que o
veículo foi abalroado por outro carro
que vinha na contramão. Ademais,
restou sem controvérsia o fato de que
o ocasionador do acidente não foi o
veículo alugado pelo recorrente, mas,
o carro que vinha em sentido contrário. Sou forçado, diante desses fatos,
a concluir com o recorrente, posto que
inexistente responsabilidade objetiva
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e, ademais, o infortúnio se deu fora
do exercício de ato de trabalho da
falecida empregada, posto que não se
deslocasse como preposto do banco
ou exercendo qualquer outra atividade profissional; ocasionado por um
terceiro veículo, sem o concurso ou
culpa do automóvel no qual estava,
ainda que alugado pelo recorrente.
Não houve o cometimento de qualquer
ato ilícito pelo empregador. Como
julgado pelo TRT da 15ª Região,
conforme transcrição de fl. 419 da
peça recursal, não basta apenas a
comprovação do acidente de trabalho
e do nexo de causalidade com o dano
experimentado para impor ao empregador a obrigação de indenizar. A
responsabilidade, no caso, não decorre
simplesmente do risco do empreendimento. O artigo 7º, inciso XXVIII, da
Constituição Federal, prevê a obrigação de indenizar quando o empregador incorrer em culpa ou dolo, o que
afasta a responsabilidade objetiva. A
tanto acrescento ainda que, pelo lado
subjetivo, nenhuma responsabilidade
pode ser imputada ao empregador, que
se limita a alugar certo transporte para
levar funcionários a uma inauguração
de outro estabelecimento, trajeto em
que se vêem vitimados por culpa do
guiador de outro veículo trafegando
em sentido contrário. Decisão: por
unanimidade, conhecer do recurso e
rejeitar a preliminar de ilegitimidade
ativa. No mérito, ainda sem divergência, dar provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação,
invertendo-se o ônus pelo pagamento
das custas processuais.
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PROCESSO: 01986/2006-001-07-00-7 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: REMESSA DE OFÍCIO
RECLAMANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
RECLAMADO: PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL FARMÁCIA
ESTADO/CEARÁ - MARIZE GIRÃO DOS SANTOS
DATA DO JULGAMENTO: 31/07/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 29/08/2007
RELATOR: DES. CLÁUDIO SOARES PIRES
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE TRABALHO. CLÁUSULA
DE EXCLUSIVIDADE.
É legal a inserção no contrato de trabalho de cláusula de exclusividade. De regra geral, é livre o exercício de qualquer trabalho, como apregoado no artigo
5º, da Constituição Federal. No entanto, não se pode emprestar a tal princípio
interpretação tamanha capaz de subtrair do tomador dos serviços o controle da
prestação do labor, segundo conveniência empresarial.
Relatório
A MM. 1.ª Vara do Trabalho de Fortaleza, por seu titular, decidiu conceder
o Mandado de Segurança impetrado
por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A contra ATO DA
PRESIDENTE DO CONSELHO
REGIONAL DE FARMÁCIA DO
ESTADO DO CEARÁ, tornando definitiva a liminar antes deferida, para
determinar à autoridade impetrada
proceda ao registro dos contratos de
trabalho de todos os profissionais farmacêuticos vinculados à impetrante,
independentemente da presença, ou
não, da Cláusula VII (o compromisso
dos farmacêuticos de não prestar serviços a outras empresas do mesmo
ramo da impetrante), registrando, em
conseqüência, todos os profissionais
habilitados que tenham firmado contrato de trabalho com a impetrante,
conforme sentença de fls. 117/120.

Não houve Recurso Voluntário, apenas
Remessa Ex Officio (Lei n.º 1.533/51,
art. 12, parágrafo único). O Ministério
Público do Trabalho, em r. Parecer
exarado às fls. 140/142, opinou pela
confirmação da sentença.
Voto
ADMISSIBILIDADE Remessa necessária a qual se dá trânsito por
força do disposto no artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 1.533/51, que
regula o Mandado de Segurança. A
sentença, concessiva de mandado de
segurança, está sujeita ao duplo grau
de jurisdição. PRELIMINAR Nada
há para ser examinado. MÉRITO O
impetrado recusou-se registrar os
contratos de trabalho dos profissionais farmacêuticos da impetrante, em
especial a cláusula de exclusividade
ali encontrada, por entender que tanto
constituía óbice ao princípio constitucional do livre exercício do trabalho.

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

351

O magistrado de primeiro grau deferiu
a segurança, determinando o registro
dos contratos, sob fundamento de que,
no direito brasileiro, é plena a liberdade de contratar, limitada somente
às normas estatais e à Constituição
Federal; pelo que no compromisso
de o profissional não prestar serviços
para outra empresa, inexistia afronta
de qualquer natureza. Nada tenho
para reformar no julgado de origem.
De regra geral, é livre o exercício de
qualquer trabalho, como apregoado
no artigo 5º, da Constituição Federal.
No entanto, não se pode emprestar a
tal princípio interpretação tamanha
capaz de subtrair do tomador dos
serviços o controle da prestação do
labor. A cláusula de exclusividade está
presente na legislação do trabalho,
como se pode observar, por exemplo,
na regra contida no artigo 482, alínea
“c”, da CLT, pela qual concorre para o
desfazimento da relação empregatícia
por justa causa o trabalho, ainda que
por conta própria, quando constituir
ato de concorrência à empresa para a
qual trabalha o empregado. Ora, para
que se entenda a norma em destaque
forçoso admitir a noção de exclusividade, sem a qual lhe faltaria sentido.
Vê-se, ainda, na relação de trabalho
voltada à representação comercial,
nos termos da Lei nº 4.886/65, que
a cláusula de exclusividade ali está
presente, dispondo a lei, dentre outras
estipulações, sobre a proibição de
atuação de mais de um representante
comercial em certas áreas geográficas. Do estatuto dos advogados, Lei
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nº 8.906/94, de outra sorte, extrai-se
a dedicação exclusiva para regular o
expediente do advogado empregado,
inferindo-se clara a possibilidade de
ser acordada a condição restritiva ao
exercício da mesma profissão para
outro empregador, posto que não se
possa entender a dedicação exclusiva,
exceto na vertente em que o advogado
empregado é proibido de ter outro
vínculo. Assim vai a legislação ordinária, infraconstitucional, regulando
a questão da dedicação exclusiva sem
que o legislador anteveja mácula ao
princípio constitucional do livre trabalho. Na jurisprudência, a questão me
parece pacífica quanto a sua admissão,
para o que transcrevo o seguinte julgado: apenas o fato de prestar serviços
o empregado a empresa de mesmo
ramo de atividade de sua empregadora não autoriza a rescisão justificada
do contrato de trabalho, se neste não
prevista cláusula de exclusividade,
tampouco caracterizada hipótese de
ato de concorrência à empresa ou
prejuízo ao serviço (TRT 12ª Região
RO 09822/2000 - Primeira Turma).
Impende realçar, no mais, que o Ministério Público do Trabalho, no opinativo de fls. 140 a 142, foi favorável
a manutenção do julgado de piso. De
se garantir, portanto, ao impetrante,
o direito de exigir exclusividade na
prestação de serviço dos profissionais
farmacêuticos vinculados por contrato
de trabalho. Decisão por unanimidade,
conhecer da remessa necessária, mas
negar-lhe provimento, mantendo o
julgamento de primeiro grau.
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PROCESSO: 02088/2006-004-07-00-5 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: ERIKA GERMANO ALVES
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
DATA DO JULGAMENTO: 04/10/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 19/11/2007
RELATOR: DES. CLÁUDIO SOARES PIRES
RECURSO ORDINÁRIO. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. EMPRESA
PÚBLICA.
A ausência de prejuízo financeiro direto não isenta a culpa ou faz desaparecer
a motivação para a despedida por justa causa, conquanto precedida de regular
apuração administrativa, com amplo direito de defesa e reconhecimento do fato
pelo obreiro indigitado.
Relatório
A 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza
julgou improcedente a reclamação
trabalhista ajuizada por ERIKA GERMANO ALVES contra a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS. Inconformada, a
reclamante recorreu ordinariamente
às fls.175/181, argumentando que as
conclusões da decisão de primeiro
grau afrontam a prova dos autos e
agridem a princípios elementares
do Direito do Trabalho; que inexiste
prova cabal do prejuízo causado pela
recorrente à empresa recorrida; que o
preposto da empresa afirmou em seu
depoimento que a reclamante não
se apropriou de nenhum bem e não
causou prejuízo ao patrimônio da reclamada; que houve rigor excessivo na
aplicação da penalidade, deixando de
ser considerada a proporcionalidade
entre a falta praticada e a punição de
demissão por justa causa; que não foi

assegurado o amplo direito de defesa.
Sustentou que a recorrente tem direito
à reintegração no emprego, tendo em
vista que resta patente a nulidade da
dispensa por justa causa. Requereu
seja conhecido o recurso ordinário,
para determinar a integral reforma da
decisão atacada e julgar procedente a
reclamação trabalhista. Contra-razões
às fls.185/227.
Voto
ADMISSIBILIDADE Recurso tempestivamente interposto, contraarrazoado, sem irregularidades para
serem apontadas. PRELIMINAR
Nada há para ser examinado. MÉRITO Dispensa por Justa Causa. A
empresa recorrida deu notícia de que
a recorrente, nas atribuições de caixa,
deixou de contabilizar em vários dias
de trabalho diversos pagamentos de
SEDEX e Reembolsos Postais, tendo
escondido sob a fiação dos computadores a quantia de R$ 1.345,83 e que
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correspondia ao total dos valores não
contabilizados; que anteriormente havia sido responsabilizada por quebra
de caixa no valor de R$ 427,47; ainda, em nova ocorrência, culpada por
quebra de caixa no valor de R$34,90;
mais adiante suspensa disciplinarmente por quinze dias por infração
ao regulamento de pessoal. Aludiu,
ainda, ao fato de que foi a própria
recorrente que indicou o local em que
se encontrava escondido o dinheiro,
afinal restituído aos cofres da empresa.
Instaurado procedimento administrativo, a recorrente se defendeu através
de advogado do sindicato da sua categoria, tendo concluído a comissão
constituída para essa finalidade pela
ocorrência de ato de desídia, mau procedimento e quebra de confiança; que
ensejavam o desligamento por justa
causa. Às fls. 114 a 116, a recorrida
juntou aos autos cópia das declarações
da recorrente, formalmente prestadas
no procedimento administrativo referenciado, nas quais se vê a afirmação
de que deixara de contabilizar o ingresso do numerário por sobrecarga
de trabalho, posto que acontecido na
última semana do mês de dezembro
de 2005, agravado por ausência no
dia 27 em razão de licença médica.
Ainda daquele procedimento se vê
o reconhecimento da recorrente, de
que escondeu o dinheiro sob a fiação
e que tal atitude não era a adequada
para a guarda do numerário não contabilizado; que não queria deixar o
dinheiro exposto na gaveta do caixa,
que em seu local de trabalho não havia
cofre e que não entregou o dinheiro
354

ao gerente da agência com receio de
pré-julgamento da sua conduta. Às
fls. 128 a 132, a recorrida juntou aos
autos cópia da defesa administrativa
escrita e subscrita pela recorrente e
pela advogada Sâmia Maria Ribeiro
Leitão. No transcorrer da instrução
do presente processo, a recorrente, fl.
169, depôs confirmando todas as declarações prestadas no procedimento
administrativo. Julgada improcedente
reclamação e assim confirmado o desligamento por justa causa, à luz do que
se encontra nos autos, nada encontro
para censurar na decisão de primeiro
grau. Não prosperam os argumentos
apresentados pela recorrente: -Ausência de prejuízo pecuniário. Apesar de
não ter ocorrido prejuízo financeiro,
posto que restituído todo o dinheiro
não contabilizado, não é esse o ponto a
ser enfrentado. Ainda que, no final, não
se constatasse qualquer apropriação
indébita, a lesão a que alude a empresa
recorrida foi de ordem administrativa,
decorrente de desídia funcional, mau
procedimento e quebra de confiança.
A ilação patronal está correta. Mesmo
que não restasse um centavo sequer
para ingressar nos cofres da empresa,
sobejaria o exame da questão disciplinar relacionada aos fatos que levaram
à dispensa por justa causa. Logo, a
ausência de prejuízo financeiro direto
não isentou a recorrente de culpa ou
fez desaparecer a motivação para a
despedida motivada. -Direito à ampla
defesa. A recorrida instaurou regular
procedimento administrativo, ouviu a
recorrente e recebeu sua defesa escrita
e subscrita por advogado do sindicato
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da sua categoria profissional. Sob o
império do artigo 37, da Constituição Federal, nada mais deveria ter
acontecido para se ver configurado o
direito à ampla defesa. Tendo-se em
conta a aplicação da Lei nº 9.784/99,
invocada pela recorrente, e que regula
o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal,
direta e indireta, não há nos autos
comprovação de que teria apresentado
recurso administrativo ou que, assim
providenciado, seu processamento
fosse negado. Ademais, nos termos
do artigo 61 da lei em destaque, o
recurso administrativo não tem efeito
suspensivo, razão pela qual, ainda
da sua eventual interposição, não
constituiria óbice à dispensa. Apesar
das alegações recursais, inexiste a
mais mínima comprovação de que a
recorrente não teve direito a conhecer
previamente a respeito da acusação; de
que lhe foi negado acesso aos autos do
procedimento patronal administrativo;
ou que lhe foi negada a produção de
prova ou o acompanhamento de todas as fases da apuração. Na mesma
esteira, não se vê motivo para anular
todo o procedimento administrativo,
ante a uma suposta falta de apresentação de razões finais administrativas.
Conforme documento de fl. 94, a
advogada da recorrente, mediante requerimento, obteve cópia do relatório
final da apuração, nada constando nos
autos a respeito da apresentação de
considerações finais, nem ao menos
tivesse tentado oferecer alegações
derradeiras. -Rigor excessivo. A recorrente era reincidente em quebra
de caixa. Diante desse fato, para não

agravar seu histórico de punição disciplinar, como ela própria declarou
no procedimento administrativo,
deliberou por sua conta e risco, sob
o argumento de falta de tempo, guardar sob a fiação dos computadores a
quantia de R$ 1.543,83, para posterior
contabilização de diversos documentos de SEDEX e Reembolsos Postais
alusivos a essa importância, sem dar
conhecimento ao gerente da agência.
No desiderato de se resguardar profissionalmente, acarretou um malefício
maior. Não possibilitou a que os
clientes recebessem comprovantes
dos pagamentos realizados. Guardou
considerável quantia em local inapropriado e inseguro. Furtou-se de comunicar o fato ao gestor da unidade em
que trabalhava. Negligenciou quanto
aos procedimentos de contabilização.
Expôs a recorrida de forma negativa
ante o recebimento de dinheiro sem
dar quitação aos pagadores. Quebrou
a confiança diante da decisão de assim
proceder de forma oculta para evitar
um suposto agravamento de seus
antecedentes disciplinares, além de
criar transtornos contábeis em conseqüência da quebra cronológica na
escrituração do movimento do caixa
da empresa. Eis que, portanto, dado o
valor em questão, as punições disciplinares anteriores, a deliberação íntima
de ocultar a decisão de assim proceder,
a desídia, o mau procedimento, a quebra de fidúcia e por tudo mais quanto
há nos autos, de se concluir correta a
punição, da qual não se pode extrair a
conclusão de rigor excessivo. Decisão
por unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento.
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Rel.: Juiz convocado Plauto Carneiro Porto
PROCESSO: 01447/2005-025-07-00-7 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: TICIANA MACEDO DE CARVALHO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA
DATA DO JULGAMENTO: 09/05/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 24/09/2007
RELATOR: JUIZ CONVOCADO PLAUTO CARNEIRO PORTO
PERÍODO DE 05.12.2002 A 31.08.2003. CONTRATO NULO. DEPÓSITOS DO FGTS. DEVIDOS.
Nos termos da Súmula nº 363 do TST, “A contratação de servidor público, após a
CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo
art. 37, II, e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora
do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”
PERÍODO DE 01.02.2004 A 30.09.2004. MÉDICO. PLANTONISTA.
NÃO RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
Não demonstrados, à saciedade, os pressupostos fáticos e jurídicos da relação
empregatícia a partir de fevereiro de 2004, em especial a subordinação, no
moldes do disposto no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, inviável o
reconhecimento do vínculo pretendido em relação ao período em que a reclamante
passou a prestar serviços de natureza autônoma, eis que ausentes os elementos
definidores da qualidade de empregado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Devidos, porque preenchidos os requisitos da Lei 5584/70, considerando que esta
não afastou a incidência, na Justiça do Trabalho, da Lei 1.060/50, já que impôs
aos sindicatos a obrigação de prestar a assistência judiciária aos necessitados,
mas não expressa que essa assistência é exclusiva do sindicato, permitindo, assim,
à parte a indicação de advogado de sua confiança.
Relatório
Adota-se o relatório de fl. 59, da lavra
do eminente Desembargador relator,
elaborado da seguinte forma: "TICIANA MACEDO DE CARVALHO
ajuizou reclamação trabalhista contra
o MUNICÍPIO DE MONSENHOR
TABOSA alegando, em síntese, ter
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sido admitida em 05.12.2002 como
Médica percebendo a importância
bruta de R$ 7.700,00 mensais; que,
por motivos pessoais, interrompeu
seu labor no município no lapso
de setembro de 2003 a janeiro de
2004; que retornou às suas funções
em 01.02.2004 quando comunicou
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seu afastamento definitivo do PSF a
partir de março de 2004; que a partir
desta data passou a prestar serviços
apenas como plantonista um final de
semana por mês, passando a perceber
por 03 plantões de 24h a importância
de R$ 1.600,00; que não percebeu os
salários de abril e setembro de 2004;
que nunca percebeu férias, 13º salários
nem teve seu FGTS depositado; que,
por motivos políticos, foi dispensada
em outubro de 2004 nada recebendo a
título de verbas rescisórias. Em sua defesa (fls.24/28), o Reclamado argüiu,
preliminarmente, a incompetência da
Justiça do Trabalho e a nulidade do
contrato de trabalho da reclamante
por não ter a mesma sido submetida
a concurso público para ingressar nos
quadros do Município. No mérito, negou o vínculo empregatício afirmando
que apenas esporadicamente a reclamante prestou serviços ao reclamado
pelo que foi devidamente remunerada.
Refutando todas as verbas pleiteadas
bateu pela improcedência da ação,
aduzindo, ainda, litigância de má-fé. A
MMª Vara do Trabalho de Crateús julgou IMPROCEDENTE a reclamação,
ex vi v. sentença de fls.36/37. Inconformada com o decisum a Reclamante
interpôs o Recurso Ordinário de fls.
40/47 buscando a sua reforma a fim de
ver reconhecido o vínculo de emprego
entre as partes no período indicado
afirmando a existência dos requisitos
previstos no art. 3º da CLT. Ratificou
os termos da sua inicial e alegou que
a nulidade contratual não afasta o
pagamento das verbas como pleiteadas. Pede o provimento do seu apelo.

Ausentes as contra-razões ao Recurso
Ordinário, conforme certidão à fl. 50.
A D. PRT se manifestou, mediante
PARECER às fls. 53/55, opinando
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ordinário, para que
sejam concedidos à parte reclamante
somente o depósito e a liberação das
parcelas do FGTS".
Voto
1. ADMISSIBILIDADE Presentes
os pressupostos de recorribilidade,
impõe-se o recebimento do recurso.
2. MÉRITO Insurge-se a reclamante/
recorrente contra decisão de primeiro
grau que julgou improcedente a reclamação trabalhista. Aduz, em síntese,
que manteve vínculo empregatício
junto ao Município recorrido por todo
o período que ali prestou seus serviços. Pretende seja reconhecido dito
vínculo e que lhe sejam concedidas
as parcelas pleiteadas na peça inicial
ou que, sendo mantida a nulidade contratual declarada na instância anterior,
lhe sejam deferidos os depósitos do
FGTS e os salários retidos. Razão
parcial lhe assiste. Inicialmente,
cumpre assinalar que efetivamente
houve equívoco da sentença recorrida quanto à fixação das datas. É que,
segundo se colhe dos autos, a reclamante iniciou a relação de trabalho,
no primeiro período, em 05.12.2002,
o qual perdurou até 31.08.2003, sendo que o segundo período se deu de
01.02.2004 a 30.09.2004. Isso considerado, adota-se, porque acolhidos
pela douta maioria, os fundamentos
do voto do eminente Desembargador
Relator, vazados nos seguintes termos:

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

357

"A nulidade contratual declarada na
instância a quo, com relação ao lapso
supra referido (primeiro período),
deverá ser mantida, eis que o ingresso
da apelante aos quadros funcionais da
municipalidade operou-se à margem
das disposições constitucionais que
norteiam a matéria (§ 2º do art.37
da CF/88), em face de ausência de
aprovação em concurso público. No
entanto, os valores referentes aos depósitos do Fgts deverão ser deferidos,
consoante entendimento consignado
na Súmula 363 do TST, que dispõe: "A
contratação de servidor público, após
a CF/88, sem prévia aprovação em
concurso público, encontra óbice no
respectivo art. 37, II, e § 2º, somente
lhe conferindo direito ao pagamento
da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos
depósitos do FGTS." O decisório a
quo deverá ser reformado, na espécie,
para que seja a demandada condenada
aos referidos depósitos. Afirmado pela
recorrente que, após seu espontâneo
afastamento em setembro de 2003, retornou a mesma ao serviço municipal
em fevereiro de 2004, na qualidade de
médica plantonista, prestando plantões
em um final de semana por mês. Com
efeito, não restaram demonstrados, à
saciedade, os pressupostos fáticos e
jurídicos da relação empregatícia a
partir de fevereiro de 2004, em especial a subordinação, no moldes do
disposto no art. 3º da CLT. As declarações prestadas pela única testemunha
autoral (fl.35) em nada corroborou a
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tese içada pela recorrente no sentido
de que seu vínculo ante a demandada
continuou sendo de natureza empregatícia. Uma vez não provada a
obrigatoriedade de cumprimento dos
aludidos plantões, não há se falar em
relação de emprego, mas de prestação
de serviço de forma autônoma". Os
salários retidos postulados, embora
não decorram da relação de emprego
do período reconhecido e cuja nulidade foi declarada, são devidos, ante a
falta de comprovação do pagamento
e em decorrência da Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.04, publicada
em 31.12.2004, que alterou a redação
do artigo 114 da CF/88 e definiu, em
seu inciso IX, ser da competência da
Justiça do Trabalho processar e julgar
as ações que envolvam outras controvérsias decorrentes da relação de
trabalho. Os honorários de advogado
também são procedentes, vez que a
Lei 5.584/70 estabelece que a assistência judiciária ao trabalhador será
prestada pelo respectivo sindicato.
Dispõe, ainda, que essa assistência é
devida a todo trabalhador que perceber
salário igual ou inferior ao dobro do
mínimo legal. Em seu art. 16, assinala:
"Art. 16. Os honorários de advogado
pagos pelo vencido reverterão em
favor do Sindicato assistente". Em
nenhum momento a mencionada lei
estabelece qualquer óbice à nomeação
de advogado particular, por parte do
trabalhador, considerando que impôs
aos sindicatos a obrigação de prestar
a assistência judiciária aos necessitados, mas não expressa que essa
assistência é exclusiva do sindicato.
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Em outras palavras, o empregado
pode livremente constituir advogado
para patrocinar a sua causa trabalhista.
Nesse caso, vencedor o reclamante,
fará jus o advogado à verba honorária,
pois continuam em vigor o art. 20 do
CPC subsidiário e o Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94. Ademais, a
atividade profissional do advogado
há que ser prestigiada, fomentando
a realização do valor consagrado no
art. 133 da Constituição Federal. O

percentual há que se limitar a 15%.
Decisão por unanimidade, conhecer
do recurso e, por maioria, dar-lhe
parcial provimento a fim de que seja
o Município recorrido condenado ao
pagamento dos valores dos depósitos
do FGTS, salários retidos e honorários
advocatícios. Vencidos os Desembargadores Relator, Revisor, Laís Maria
Rossas Freire e o Juiz Emmanuel
Teófilo Furtado. Redigirá o acórdão
o Juiz Plauto Carneiro Porto.

PROCESSO: 00438/2006-021-07-00-4 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: ANTÔNIO JOVILSON ARAÚJO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CANINDÉ
DATA DO JULGAMENTO: 02/04/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 15/05/2007
RELATOR: JUIZ CONVOCADO PLAUTO CARNEIRO PORTO
RECURSO DO RECLAMADO. Regime Jurídico Único. Invalidade.
Não provada a efetiva implantação do Regime Jurídico Único, com a publicação da
lei que o instituiu, na forma estabelecida na norma do art. 1º, da Lei de Introdução
ao Código Civil, que dispõe: “salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em
todo o País 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente publicada”, há de ser
considerado celetista o regime que vincula os reclamantes ao Município recorrente.
Depósitos do FGTS. A Lei 5.107/66, instituidora do FGTS, cujo regime vigorou
de forma opcional até o advento da Constituição de 1988, estabelecia, no art. 2º:
“Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada
mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por
cento) da remuneração paga no mês anterior a cada empregado, optante ou não,
excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT”.
RECURSO DOS RECLAMANTES. Dano moral.
O não cumprimento de obrigações legais, por si só, não acarreta aviltamento à
dignidade, à reputação, à honra, enfim, ao patrimônio moral do empregado, inexistindo, assim, dano a ser indenizado. Honorários de advogado. Devidos, porque
preenchidos os requisitos da Lei 5584/70, considerando que esta não afastou a
incidência, na Justiça do Trabalho, da Lei 1.060/50, já que impôs aos sindicatos a
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obrigação de prestar a assistência judiciária aos necessitados, mas não expressa
que essa assistência é exclusiva do sindicato, permitindo, assim, à parte a indicação
de advogado de sua confiança. Recursos ordinários conhecidos, improvido o do
reclamado e parcialmente provido o dos reclamantes.
Relatório
Adoto Relatório de fls. 157/158, da
lavra do eminente Desembargador
Cláudio Soares Pires, cujo inteiro
teor transcrevo abaixo: "Trata-se de
RECURSOS ORDINÁRIOS interpostos por ANTÔNIO JOVILSON
ARAÚJO DO NASCIMENT e outros
às fls. 120/123 e pelo MUNICÍPIO
DE CANINDÉ às fls. 125/139, contra
a sentença de fls. 115/117, prolatada
pela MM. Vara do Trabalho de Baturité/CE, que julgou parcialmente procedente a reclamatória, condenando o
Município de Canindé a proceder ao
recolhimento dos valores fundiários
devidos aos autores - Antônio Jovilson
Araújo do Nascimento, Raimunda
Sousa Ferreira, Antônia Cleonice dos
Santos Araújo, Maria Isabela Costa
Nascimento e Jaqueliane Macena
Teixeira, a partir da data de admissão
de cada um, em seus valores vencidos
e vencendos. Alega o Reclamante que
os honorários advocatícios são assegurados pela Constituição Federal e pelo
Estatuto da OAB, Lei nº 8.906/1994,
art. 22; que na presente reclamação foi
feito aditamento para incluir na condenação do reclamado o recolhimento
das contribuições previdenciárias
junto ao INSS; que o reclamado deve
ser condenado em danos morais por
não cumprir a legislação trabalhista
e previdenciária; que o reclamado
deve ser condenado ao pagamento
360

dos valores do FGTS vencidos, por
se estar falando de verbas trabalhistas
não cumpridas e o recolhimento dos
valores vincendos do FGTS. Pugna,
ao final, para incluir na condenação
o pagamento dos Honorários de
Sucumbência, da Contribuição Previdenciária, dos Danos Morais e em
relação ao FGTS, o pagamento aos
reclamantes das parcelas vencidas e o
recolhimento das parcelas vincendas.
Alega o Município que a condenação
do recolhimento do FGTS de todo o
período não pode prosperar, pois resta
comprovada a instituição do Regime
Jurídico Único, Lei nº 1.190/92 às
fls. 38/110. Pelo que requer o conhecimento e provimento do presente
Recurso Ordinário para decretar a
insubsistência da respeitável sentença,
reformando-a nos termos seguintes:
reconhecimento do Regime Jurídico
Único, pois observados todos os
trâmites legais para a sua validade
jurídica; que não lhe seja imputado
o pagamento das parcelas do FGTS
posteriores à instituição da Lei do
RJU, em 1992, pois inexistente; que o
parcelamento e a individualização da
conta vinculada dos recorridos sejam
reconhecidos e a devida dedução da
condenação ao Recorrente; que seja
reformada a sentença para limitar a
condenação em FGTS apenas os valores devidos aos Recorridos. Conforme
certidão às fls. 142, as partes recorri-
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das não apresentaram Contra-razões
aos recursos interpostos. O Ministério
Público do Trabalho, em r. Parecer de
fls. 145/153, manifesta-se pelo conhecimento dos recursos. No mérito, pelo
parcial provimento do Recurso dos
Reclamantes, a fim de ser deferido
o pleito em relação aos honorários
advocatícios, e pelo não provimento
do recurso do Ente Público".
Voto
1. ADMISSIBILIDADE. Os pressupostos pertinentes à admissibilidade
estão preenchidos, motivo pelo qual
merecem conhecidos os recursos.
2. RECURSO DO RECLAMADO.
O Município, no recurso, aborda
unicamente tema relacionado à validade do Regime Jurídico Único.
Constata-se que a lei instituidora do
Regime Jurídico Único alegado não
foi publicada na forma estabelecida na
norma do art. 1º, da Lei de Introdução
ao Código Civil, que dispõe: "salvo
disposição contrária, a lei começa a
vigorar em todo o País 45 (quarenta
e cinco) dias depois de oficialmente
publicada". Na hipótese dos autos,
não há prova da publicação oficial e
nem mesmo de que tal provimento
tenha sido afixado em algum local.
Assim, ineficaz a lei instituidora do
regime jurídico único, pelo que se
o tem por inexistente. E inexistindo
esse regime, tem-se que os reclamantes são regidos pela CLT. Assim,
devidos os depósitos do FGTS postulados, a partir das datas de admissão,
compensando-se, na fase executória,
eventuais recolhimentos já efetuados,
observada, ainda, a evolução salarial.

2.1. RECURSO DOS RECLAMANTES. 2.1.1. DANOS MORAIS. O não
cumprimento de obrigações legais,
por si só, não acarreta aviltamento
à dignidade, à reputação, à honra,
enfim, ao patrimônio moral do empregado, pois passíveis de reparação
de outra ordem, inexistindo, assim,
na espécie, dano a ser indenizado,
conforme bem assentado na sentença
recorrida. 2.1.2. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. São devidos, vez que
a Lei 5.584/70 estabelece que a assistência judiciária ao trabalhador será
prestada pelo respectivo sindicato.
Dispõe, ainda, que essa assistência é
devida a todo trabalhador que perceber
salário igual ou inferior ao dobro do
mínimo legal. Em seu art. 16, assinala:
"Art. 16. Os honorários de advogado
pagos pelo vencido reverterão em
favor do Sindicato assistente". Em
nenhum momento a mencionada lei
estabelece qualquer óbice à nomeação
de advogado particular, por parte do
trabalhador, considerando que impôs
aos sindicatos a obrigação de prestar
a assistência judiciária aos necessitados, mas não expressa que essa
assistência é exclusiva do sindicato.
Em outras palavras, o empregado
pode livremente constituir advogado
para patrocinar a sua causa trabalhista.
Nesse caso, vencedor o reclamante,
fará jus o advogado à verba honorária,
pois continuam em vigor o art. 20 do
CPC subsidiário e o Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94. Ademais, a
atividade profissional do advogado
há que ser prestigiada, fomentando
a realização do valor consagrado no
art. 133 da Constituição Federal. O
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percentual há que se limitar a 15%.
Decisão por unanimidade, conhecer
de ambos os recursos. No mérito, por
maioria, negar provimento ao apelo

do reclamado e dar provimento ao do
reclamante para incluir na condenação
os honorários advocatícios. Redigirá
o acórdão o Juiz Revisor.

PROCESSO: 00569/2006-026-07-00-3 - TURMA: PLENO DO TRIBUNAL
FASE: RECURSO ORDINÁRIO
RECORRENTE: JOSÉ BATISTA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IGUATU
DATA DO JULGAMENTO: 04/06/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO: 31/07/2007
RELATOR: JUIZ CONVOCADO PLAUTO CARNEIRO PORTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
Para a eficácia da lei que instituiu o alegado Regime Jurídico Único, necessário
que tivesse sido publicada na forma estabelecida na norma do art. 1º, da Lei de
Introdução ao Código Civil, que dispõe: “salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o País 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente
publicada”. Na hipótese dos autos, não há prova da publicação oficial. Assim,
ineficaz a lei instituidora do regime jurídico único, pelo que se o tem por inexistente, motivo pelo qual competente a Justiça do Trabalho para conhecer do feito,
considerando-se o reclamante regido pela CLT.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
O reclamante, utilizando-se do direito subjetivo de ação, constitucionalmente
assegurado, pleiteia aquilo que entende lhe caber, considerando as razões de
fato e de direito alegadas na inicial, não se entrevendo a ocorrência de qualquer
das hipóteses do art. 17, do CPC subsidiário. Recursos ordinários conhecidos,
improvido o do reclamado e parcialmente provido o do reclamante.
Relatório
Adota-se o relatório de fls.102/103,
da lavra do eminente Desembargador
relator, elaborado da seguinte forma:
"JOSÉ BATISTA DE SOUZA promoveu reclamação trabalhista em face do
MUNICÍPIO DE IGUATU, afirmando
trabalhar para a entidade reclamada
desde 01.04.2002 até a presente data,
como Vigilante, com uma carga horária de 12 horas por noite, trabalhando
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num dia e folgando no outro, tendo
recebido em maio de 2006 a quantia de
R$ 180,00. Pleiteou o pagamento do
salário mínimo, férias, 1/3 das férias,
13º salários, adicional noturno de 20%
e do FGTS - posto que jamais depositado. Requereu os benefícios da justiça
gratuita e a condenação do reclamado
ao pagamento de danos morais e honorários de sucumbência. Em sua defesa
(fls.12/31), o Município Reclamado
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argüiu a preliminar de incompetência
da Justiça Trabalhista para julgar a
lide, em razão da Lei Municipal nº
104/90, de 13 de novembro de 1990
que converteu o regime dos servidores públicos municipais de Iguatu em
Estatutário. No mérito, alegou que
todos os direitos do reclamante vêm
sendo pagos corretamente, inclusive salário no valor igual ou mesmo
superior ao mínimo legal. Contestou
os pedidos formulados na exordial,
alegou litigância de má-fé e pugnou
pela improcedência da ação. A MM.
Única Vara do Trabalho de Iguatu, nos
termos da v. sentença de fls. 51/55,
julgou PROCEDENTE EM PARTE
a presente reclamação trabalhista para
o fim de conceder ao reclamante os
benefícios da justiça gratuita, rejeitar
as preliminares de incompetência da
justiça do trabalho e de litigância de
má-fé, bem como a prejudicial de
mérito de prescrição qüinqüenal. No
mérito, propriamente dito, condenar o
reclamado a efetuar, no prazo de cinco
dias, contados do trânsito em julgado
desta decisão, o recolhimento em conta vinculada em nome do reclamante,
o valor que se apurar em liquidação
de sentença, correspondente ao FGTS
do período compreendido entre a data
de admissão do reclamante e a data do
ajuizamento da presente ação, sem o
acréscimo de 40%, e absolver o reclamado das demais parcelas, inclusive
da verba honorária. Inconformado
com a decisão de primeira instância, o
reclamante interpôs recurso ordinário
às fls. 58/62, requerendo a condenação
do reclamado no pagamento dos danos

morais e honorários de sucumbência,
arbitrado em 15% sobre o valor da
causa, e no pagamento do salário mínimo e seus reflexos no salário, férias,
1/3 das férias e 13º salários. Igualmente inconformado, o município reclamado interpôs recurso ordinário às
fls. 62/70, alegando, preliminarmente,
a incompetência da justiça do trabalho
em razão da instituição do Regime
Jurídico Único no Município de Iguatu
e, ainda, litigância de má-fé, tendo
em vista que a reclamante alterou a
verdade dos fatos em relação ao valor
do seu salário, posto que na verdade
recebe salário de conformidade com o
mínimo legal. No mérito, alega não ser
devido o FGTS por tratar-se de verba
de natureza celetista, sendo devido
somente aos funcionários regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho e
que não é o seu caso. O Município de
Iguatu apresentou contra-razões ao
recurso ordinário do reclamante às fls.
75/87. A reclamante não apresentou
as contra-razões ao recurso ordinário
do município, conforme certidão de
fl. 89. A douta Procuradoria Regional
do Trabalho, através do parecer de
fls. 93/98, opinou pelo conhecimento
dos recursos ordinários, pelo improvimento do recurso do reclamado e
pelo provimento em parte do recurso
do autor, reformando-se a sentença
de primeiro grau, para condenar o
reclamado a pagar o salário mínimo
e seus reflexos".
Voto
1. ADMISSIBILIDADE. Os pressupostos pertinentes à admissibilidade
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estão preenchidos, motivo pelo qual
merecem conhecidos os recursos. 2.
RECURSO DO RECLAMADO. 2.1.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Para a eficácia da lei que instituiu
o alegado Regime Jurídico Único,
necessário que tivesse sido publicada
na forma estabelecida na norma do art.
1º, da Lei de Introdução ao Código
Civil, que dispõe: "salvo disposição
contrária, a lei começa a vigorar em
todo o País 45 (quarenta e cinco) dias
depois de oficialmente publicada". Na
hipótese dos autos, não há prova da
publicação oficial. Assim, ineficaz a
lei instituidora do regime jurídico único, pelo que se o tem por inexistente,
motivo pelo qual competente a Justiça
do Trabalho para conhecer do feito,
considerando-se o reclamante regido
pela CLT. 2.2. DA LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. O reclamante, utilizando-se
do direito subjetivo de ação, constitucionalmente assegurado, pleiteia
aquilo que entende lhe caber, considerando as razões de fato e de direito
alegadas na inicial, não se entrevendo
a ocorrência de qualquer das hipóteses
do art. 17, do CPC subsidiário. 2.3.
MÉRITO. A r. sentença recorrida deu
pela procedência parcial da reclamatória, para, no mérito, condenar o
Município a efetuar o recolhimento
do valor que se apurar em liquidação
de sentença, correspondente ao FGTS
do período compreendido entre a data
de admissão do reclamante e a data do
ajuizamento da presente ação, sem o
acréscimo de 40%. Correta a condenação, eis que ausente a prova dos
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depósitos respectivos, considerandose ser o reclamante regido pela CLT,
em face da inexistência do regime
jurídico único, pelo que improvido
resta o recurso do reclamado. 3.
RECURSO DO RECLAMANTE. O
reclamante, conforme bem expressa
a r. sentença recorrida, percebe, além
do salário base, outras parcelas de
natureza salarial.. A OJ nº 272, do
TST, dispõe: "SALÁRIO-MÍNIMO.
SERVIDOR. SALÁRIO-BASE INFERIOR. DIFERENÇAS. INDEVIDAS. A verificação do respeito ao
direito ao salário-mínimo não se apura
pelo confronto isolado do salário-base
com o mínimo legal, mas deste com a
soma de todas as parcelas de natureza
salarial recebidas pelo empregado diretamente do empregador". Em vista
disso, constata-se que o reclamante,
somadas as parcelas de natureza
salarial, percebia valor superior ao
salário mínimo integral, conforme se
observa da documentação juntada aos
autos, pelo que não há que se falar em
diferenças salariais. Quanto ao dano
moral, tem-se que o não cumprimento
de obrigações legais, por si só, não
acarreta aviltamento à dignidade, à reputação, à honra, enfim, ao patrimônio
moral do empregado, pois passíveis
de reparação de outra ordem, inexistindo, assim, na espécie, dano a ser
indenizado, conforme bem assentado
na sentença recorrida. Os honorários
de advogado são devidos, vez que a
Lei 5.584/70 estabelece que a assistência judiciária ao trabalhador será
prestada pelo respectivo sindicato.
Dispõe, ainda, que essa assistência é
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devida a todo trabalhador que perceber
salário igual ou inferior ao dobro do
mínimo legal. Em seu art. 16, assinala:
"Art. 16. Os honorários de advogado
pagos pelo vencido reverterão em
favor do Sindicato assistente". Em
nenhum momento a mencionada lei
estabelece qualquer óbice à nomeação
de advogado particular, por parte do
trabalhador, considerando que impôs
aos sindicatos a obrigação de prestar
a assistência judiciária aos necessitados, mas não expressa que essa
assistência é exclusiva do sindicato.
Em outras palavras, o empregado
pode livremente constituir advogado
para patrocinar a sua causa trabalhista.
Nesse caso, vencedor o reclamante,
fará jus o advogado à verba honorária,
pois continuam em vigor o art. 20 do
CPC subsidiário e o Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94. Ademais, a
atividade profissional do advogado
há que ser prestigiada, fomentando
a realização do valor consagrado no
art. 133 da Constituição Federal. O
percentual há que se limitar a 15%.
Decisão por unanimidade, conhecer
dos recursos e, por maioria, vencido
o Desembargador Relator, rejeitar a
preliminar de incompetência desta
Justiça Especializada. No mérito,
sem divergência, negar provimento
ao apelo do reclamado e, por maioria,
vencidos os Desembargadores Relator, Revisor e Laís Maria Rossas Freire, dar provimento ao do reclamante,
para conceder-lhe, apenas, honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação. Redigirá o acórdão Juiz
Plauto Carneiro Porto.
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Ementário do Tribunal Regional
do Trabalho da 7ª Região
ACIDENTE DE TRABALHO, MORTE DO
EMPREGADO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS. CULPA DO EMPREGADOR.
AUSÊNCIA.

Não se havendo comprovada a culpa
patronal concorrente ou determinativa
do infortúnio (acidente e conseqüente
morte do empregado), não há falar em
indenização empresarial por danos.
Inteligência do Inciso XXVIII do Art.
7º da CF/88.
[Proc.: 01487/2006-007-07-00-8:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
22/03/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
08/06/2007 - Rel.: Des. Antonio Marques Cavalcante Filho]

ACORDO CELEBRADO SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA.

A avença firmada entre as partes
litigantes, sem reconhecimento de
vínculo empregatício, consoante a Lei
nº 8.212/91, com a nova redação dada
pela Lei nº 9.876/99, faz incidir sobre
o quantum homologado, a alíquota de
20% em favor do erário.
[Proc.: 01782/2004-004-07-00-3:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
03/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
22/01/2008 - Rel.: Des. Antonio Carlos Chaves Antero]

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
REDUÇÃO DE HORÁRIO DESTINADO
AO REPOUSO E ALIMENTAÇÃO.

“É inválida cláusula de acordo ou
convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou a redução
do intervalo intrajornada porque este
constitui medida de higiene, saúde e
segurança do trabalho, garantido por
norma de ordem pública (art. 71, da
CLT e art. 7º, XXII, da CF/88), infenso
à negociação coletiva”. (Orientação
Jurisprudencial nº 342/SDI-1, do
C.TST). Recurso Ordinário conhecido
e improvido.
[Proc.: 01446/2006-014-07-00-0:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
27/08/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
18/10/2007 - Rel.: Des. José Ronald
Cavalcante Soares]
AGRAVO DE PETIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO
POSTERIOR À SENTENÇA. CONSEQÜÊNCIA.

O art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto
do Advogado) estabelece ter o advogado direito autônomo a execução de
seus honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, esta última a hipótese dos autos.
No caso dos autos, o agravante ainda
fez inserir no termo de acordo, à mão
própria, competente ressalva de seu
direito, não havendo outra trilha a se
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percorrer senão a que leva ao acolhimento do pedido de execução dos honorários sucumbenciais deferidos ao
patrono dos reclamantes na sentença
que julgou o mérito da ação. Agravo
de Petição conhecido e provido.
[Proc.: 00416/2001-012-07-00-9:
AGRAVO DE PETIÇÃO - Julg.:
11/06/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
03/07/2007 - Rel.: Juiz Plauto Carneiro Porto]
AGRAVO DE PETIÇÃO. LEGITIMIDADE DA PENHORA SOBRE BENS DE
EMPRESA PÚBLICA EM PODER DA
MUNICIPALIDADE.

De se manter a decisão hostilizada,
salientando-se que inexiste irregularidade no cumprimento do decisum
exeqüendo, tendo em vista ser indiscutível a penhorabilidade de bens
pertencentes a empresa pública.
[Proc.: 02196/2004-007-07-00-5:
AGRAVO DE PETIÇÃO - Julg.:
20/11/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
08/01/2008 - Rel.: Des. Antonio Carlos Chaves Antero]
AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE
SALÁRIO.

É intangível a conta-salário para fins
de penhora de créditos trabalhistas.
A norma processual inserta no artigo
649, inciso IV, CPC é expressa, não
se podendo considerar a sua aplicação
de outra forma, ainda que em razão
da primazia do crédito trabalhista 368

alimentar na execução, exceto seja
declarada inconstitucional.
[Proc.: 01034/1995-024-07-00-3:
AGRAVO DE PETIÇÃO - Julg.:
17/09/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
17/10/2007 - Rel.: Des. Claudio Soares
Pires]
AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA ON
LINE SOBRE CONTA DE SÓCIOS DA
EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.

O redirecionamento da execução contra os sócios da empresa reclamada é
ato formal que acarreta a desconsideração da pessoa jurídica executada
da qual participam. Uma vez não
comprovado o dolo ou a má fé, através
do desvio, abuso ou fraude na constituição da empresa, não há se falar
em redirecionamento da execução e
o conseqüente bloqueio on line sobre
contas ou bens diversos em nome de
tais sócios. Agravo conhecido, mas
não provido.
[Proc.: 00673/1999-003-07-00-4:
AGRAVO DE PETIÇÃO - Julg.:
12/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
21/01/2008 - Rel.: Des. Manoel Arízio
Eduardo de Castro]
AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE ALARGAMENTO
DOS SEUS EFEITOS.

Deferida liminar para suspender a
ordem de levantamento de depósito
em dinheiro e chegando esta com
atraso ao conhecimento do banco
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depositário, não se tem como acatar
o pedido de bloqueio da conta para
onde foram os valores recambiados,
porque não foi fornecida qualquer
informação esclarecendo onde e em
nome de quem ditas importâncias se
encontram recolhidas. Agravo Regimental conhecido e improvido.
[Proc.: 06690/2007-000-07-40-1:
AGRAVO REGIMENTAL - Julg.:
12/11/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
15/01/2008 - Rel.: Des. Manoel Arízio
Eduardo de Castro]
APOSENTADORIA ESPONTÂNEA.
PERMANÊNCIA DO TRABALHADOR
NA ATIVIDADE. NÃO-EXTINÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO.

“Considerando a decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, que
ratificou a medida liminar deferida na
Ação Direta de Inconstitucionalidade
n.º 1770, confirmando a inconstitucionalidade do parágrafo 1.º, do art. 453,
da CLT, resta inquestionável que a
aposentadoria espontânea do trabalhador não rompe o vínculo empregatício,
quando há continuidade na prestação
de serviços. A unicidade do pacto deve
ser reconhecida com a condenação da
empresa no pagamento da multa de
quarenta por cento sobre o total do saldo da conta vinculada do trabalhador,
inclusive quanto ao período anterior à
aposentadoria”. Recurso ordinário a
que se nega provimento.
[Proc.: 02146/2005-004-07-00-0:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
11/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
11/03/2008 - Rel.: Des. José Ronald
Cavalcante Soares]

ATO DEMISSÓRIO. INEXIGIBILIDADE
DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE INEXISTENTE.

A Telemar, atualmente privatizada,
mesmo quando concessionária de serviço público, sujeitava-se ao regime
jurídico das empresas privadas, não
havendo necessidade de formal motivação de seus atos administrativos,
inclusive quanto à dispensa de seus
empregados.
[Proc.: 00420/2004-003-07-00-9:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
05/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
16/01/2008 - Rel.: Des. Antonio Carlos Chaves Antero]
ATO SIMULADO. ART. 129 DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

Reunidos elementos de convicção no
sentido de corroborar a tese de que as
autoras e a associação ré procuraram
servir-se do processo para praticar ato
simulado, a fim de alcançar fim ilícito,
correta a sentença prolatada com o fito
de obstar os objetivos das partes, nos
termos do art. 129 do CPC. Recurso
conhecido, mas não provido.
[Proc.: 04095/2006-030-07-00-8:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
08/10/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
22/11/2007 - Rel.: Des. Manoel Arízio
Eduardo de Castro]
COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS DE NATUREZAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

À luz do disposto no art. 369 do Código Civil, a compensação só pode
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ocorrer entre dívidas de mesma espécie. In casu, os débitos contraídos
pela reclamante junto à reclamada,
referentes a financiamento para aquisição de imóvel e empréstimo pessoal,
ostentam natureza civil, por isso não
são compensáveis com o importe restituitório de contribuições a plano de
previdência complementar, vindicado
no vertente feito.
[Proc.: 01541/2006-014-07-00-3:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
23/08/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
26/10/2007 - Rel.: Des. Antonio Marques Cavalcante Filho]

CONCILIAÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO ACORDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CLÁUSULA PENAL.
POSSIBILIDADE.

Sem embargo da prevalência, em
nosso ordenamento jurídico, do princípio da imutabilidade da cláusula
penal judicialmente avençada, lícita
é a sua redução proporcional, pelo
magistrado, quando configurado o
cumprimento, pelo reclamado, de
parcela significativa da obrigação a
seu cargo. Fundamento no art. 924
do Código Civil de 1916, aplicável à
hipótese sob exame, tendo em conta a
data de celebração do acordo.
[Proc.: 00299/2002-023-07-00-8: AGRAVO DE PETIÇÃO - Julg.: 21/05/2007 Publ.: DOJT/7ªRG: 20/07/2007 - Rel.:
Des. Antonio Marques Cavalcante
Filho]
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CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.

Não prospera a alegação de inexistência de vínculo empregatício fundada em contratação temporária de
pessoal, para atender a excepcional
necessidade de interesse público, que
não se sustenta juridicamente, por se
voltar à prestação de serviços normais,
rotineiros e permanentes do INSS.
Tratando-se, entretanto, de relação
de emprego não jungida à anterior e
prévio concurso público, seus efeitos
devem ser considerados à luz do art.
37, inciso II, da Constituição Federal
de 1988, bem assim do Enunciado da
Súmula 363 do c. TST, assegurandose ao trabalhador apenas os direitos
de caráter estritamente salarial. Nos
termos da Súmula 363, do TST, a nulidade contratual produz dois efeitos:
o pagamento da contraprestação avençada e dos depósitos de FGTS.
[Proc.: 00068/2000-002-07-00-1:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
21/03/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
20/04/2007 - Rel.: Juiz Plauto Carneiro Porto]
COOPERATIVA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. VÍNCULO INEXISTENTE.

Ante a ausência de prova robusta de
fraude, não se reconhece a relação de
emprego.
[Proc.: 02105/2002-006-07-00-3:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
03/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
14/01/2008 - Rel.: Des. Antonio Carlos Chaves Antero]
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COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCARACTERIZAÇÃO CONTRATO NULO.
PERÍODO ALEGADO NA INICIAL
COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS.

O decisum analisou a farta documentação e teve como provado o
período alegado na inicial através
das declarações de fls. 10/11, as quais
são atestadas pela Diretora de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Saúde de
Jaguaribara, gozando, portanto, de fé
pública. Ora, se em sua própria defesa
o reclamado aduz desconhecer a contratação por meio de cooperativas (fl.
20), devem ser restituídos os valores
indevidamente descontados a título
de integralização de capital, já que
comprovada a fraudulenta contratação
por intermédio de referidas pseudocooperativas, como se pode observar
através dos documentos de fls. 09 e 12.
Recurso conhecido, mas improvido.
[Proc.: 01003/2006-023-07-00-0:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
20/11/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
10/03/2008 - Rel.: Des. José Ronald
Cavalcante Soares]
DA INCOMPETÊNCIA.

Renova o Município recorrente a
argüição de incompetência da Justiça
do Trabalho. A matéria, entretanto,
acha-se absolutamente superada pelo
v. acórdão de fls.52/54 que declarou
competente esta Justiça Especializada. MÉRITO. Não há motivos para

alterar a sentença, considerando a
ausência de fundamentação eficaz nas
razões do recurso. Recurso conhecido
e improvido.
[Proc.: 01371/2005-026-07-00-6:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
27/03/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
27/04/2007 - Rel.: Juiz Plauto Carneiro Porto]
DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

Nada obstante o caráter subjetivo da
valoração, entende-se que o quantum
arbitrado é insuficiente para minorar
o dano em tela e causar o efeito pedagógico pretendido. Por outro lado,
o valor de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias analisadas, pelo que se fixa a indenização
pretendida no valor de R$ 2.500,00.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO - A verba honorária é

hodiernamente devida em decorrência
da revogação dos arts. 14 e 16 da Lei
nº 5.584/70, que conferiam supedâneo legal às Súmulas 219 e 329,
restando superada, neste particular, a
jurisprudência sumulada do c. TST.
Assim, hoje no campo justrabalhista é bastante para a concessão de
honorários tão-somente a existência
de sucumbência e ser o trabalhador
beneficiário da Justiça Gratuita. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
[Proc.: 01342/2006-023-07-00-6:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
12/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
27/02/2008 - Rel.: Des. José Antonio
Parente da Silva]
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DANO MORAL EM FACE DE ACIDENTE
DO TRABALHO. PETIÇÃO INEPTA.

A responsabilidade subjetiva contemplada pelo artigo 186 do Código
Civil, e que enseja a obrigação de
reparar os danos causados pela violação de um dever jurídico preexistente,
exige que fique demonstrada a ação
ou omissão do agente, bem como o
dolo ou a culpa deste, o nexo causal
e a ocorrência de dano, ainda que
exclusivamente moral. Não merece
reforma a decisão de 1º grau que,
considerando inepto o pedido inicial
por omissão em apontar conduta ilícita do empregador, julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito.
[Proc.: 02581/2006-030-07-00-1:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
03/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
14/01/2008 - Rel.: Des. Antonio Carlos Chaves Antero]
DIARISTA. TRABALHO NÃO CONTÍNUO. LEI 5.859/72. EMPREGADO
DOMÉSTICO.

Malgrado tenha a Reclamante labutado para a reclamada, de qualquer
forma, não havendo continuidade
na realização dos serviços, ou seja
não tendo sido diários os labores
prestados, não há falar em emprego
doméstico, mas sim em trabalho
eventual, caracterizante da figura da
diarista, que se distingue daqueloutra
conceituada no Artigo 1º daquela supracitada Lei.
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[Proc.: 01608/2006-004-07-00-2:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
23/05/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
20/07/2007 - Rel.: Des. Antonio Marques Cavalcante Filho]
DOENÇA PROFISSIONAL (SILICOSE).
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. IRREGULARIDADE DE FORNECIMENTO E
REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CULPA
PATRONAL CARACTERIZADA.

Impõe-se ratificada a Sentença deferitória de indenização por dano moral
decorrente de comprometimento da
saúde do trabalhador, porquanto provado nos autos que o fornecimento de
equipamentos de proteção individual
se efetivava sem a pronta substituição dos itens desgastados pelo uso
e, assim, já ineficazes à eliminação
dos elementos insalubres inerentes
à atividade profissional, implicando,
inquestionavelmente, a culpa empresarial pela doença profissional
contraída pelo reclamante, silicose,
provocada pela inalação continuada
de caulim.
[Proc.: 00311/2006-028-07-00-0:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
21/05/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
24/07/2007 - Rel.: Des. Antonio Marques Cavalcante Filho]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DE NOVO VALOR
PARA A CONDENAÇÃO. OMISSÃO.
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1- O acórdão impugnado não padece
de omissão na fundamentação da
culpa do empregador, relativa ao dano
causado à reclamante, e menos ainda
quanto à fixação da indenização por
danos morais. 2- Não restou configurado erro de fato na condenação do
reclamado ao pagamento de pensão
a partir do evento danoso, momento
em que a vítima passou a receber
auxílio-doença acidentário, e não mais
salários, benefício este acumulável
com a pensão a que foi condenado
o réu. 3- No que toca aos honorários
advocatícios, inexiste omissão, contradição ou obscuridade apontada pelo
embargante, mas apenas julgamento
contrário ao interesse da parte, cuja
insurgência não se mostra possível
pela via estreita dos embargos declaratórios. 4- Majorada a condenação,
devido o arbitramento de novo valor
para efeito de cálculo das custas e
depósito recursal, consoante alínea
“c” do item II da IN n. 3/1993 do TST.
Omissão suprida. Embargos de declaração parcialmente providos.
[Proc.: 00431/2005-003-07-00-0: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Julg.:
03/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
26/02/2008 - Rel.: Des. José Antonio
Parente da Silva]
ESTÁGIO. REGULARIDADE FORMAL.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA.

Constatada a regularidade formal do
instrumento de estágio, bem como que
as atividades efetivamente desempenhadas pelo reclamante junto ao acionado eram compatíveis com aquelas

previstas Termo de Compromisso de
Estágio que vinculou as partes, de se
declarar a inexistência da relação de
emprego, devendo ser julgada improcedente a reclamatória.
[Proc.: 00295/2007-011-07-00-4:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
07/08/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
12/09/2007 - Rel.: Des. Laís Maria
Rossas Freire]
EXECUÇÃO. MUNICÍPIO. DÍVIDA DE
PEQUENO VALOR. CONCESSÃO DE
PRAZO PELO JUIZ PARA PAGAMENTO. PRETENSÃO NÃO PREVISTA EM
LEI. REJEIÇÃO.

Uma vez que inexiste norma legal
autorizando o Juiz a elastecer o prazo
para pagamento das dívidas de pequeno valor, correta a decisão que refutou
tal pretensão, formulada pelo Município executado, e julgou improcedentes
os embargos à execução.
[Proc.: 00187/2005-029-07-00-8:
AGRAVO DE PETIÇÃO - Julg.:
02/07/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
31/07/2007 - Rel.: Des. Laís Maria
Rossas Freire]
INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
45/2004. SENTENÇA DE MÉRITO JÁ
PROLATADA PELO JUÍZO FEDERAL.
PRECEDENTES DO COLENDO STF E STJ.

Quanto a aplicação no tempo das regras de competência advindas da EC
45/2004, “A alteração superveniente
de competência, ainda que ditada
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por norma constitucional, não afeta
a validade da sentença anteriormente
proferida. Válida a sentença anterior
à eliminação da competência do juiz
que a prolatou, subsiste a competência
recursal do tribunal respectivo.” (STF
- CC nº 6.967-7, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 26/09/1997), tese
acolhida pelo STJ. Na espécie, o Juízo
Federal, em data anterior à vigência
do novo texto constitucional, prolatou
a sentença, e a parte ingressou com
Apelação para o TRF da 5ª. Região.
Há de ser preservada, portanto, a
competência da Justiça Federal para
processar e julgar o feito.
[Proc.: 01758/2007-000-07-00-1:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
21/08/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
11/10/2007 - Rel.: Des. Manoel Arízio
Eduardo de Castro]
JUSTA CAUSA. DESÍDIA.

A alegada desídia não se configura
quando a falta apontada não guarda
nexo de causalidade com a ruptura,
deixando transparecer a inércia empresarial a ocorrência do chamado
“perdão tácito”.
[Proc.: 01221/2006-031-07-00-9:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
09/10/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
26/11/2007 - Rel.: Des. José Ronald
Cavalcante Soares]
JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

Não provado que o reclamante tivesse
retido, abusivamente, autos de infra-
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ção, mas sim que o mesmo se negara a
assinar referidos autos, em razão de ter
sido impedido, através de bloqueio de
sua senha informatizada, de ter acesso
ao sistema onde estavam arquivados
dados necessários ao enquadramento
das penalidades, correta a decisão que
reputou nula a dispensa e determinou
a reintegração do autor.
[Proc.: 00171/2005-008-07-00-4:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
05/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
25/01/2008 - Rel.: Des. Laís Maria
Rossas Freire]
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DO ATO IMPETRADO.

O Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao interpretar o art. 8º, inciso III, da
Constituição Federal, tem considerado
que esse dispositivo constitucional
assegura ao sindicato a substituição
processual ampla e irrestrita, abrangendo toda a categoria, associados
ou não. Correta, pois, a sentença,
que, em absoluta sintonia com essa
linha interpretativa, considerou ilegal
e abusivo o ato da autoridade impetrada, objeto do presente mandado
de segurança, em “ter implantado na
folha de pagamento dos impetrantes
o percentual de 47,11% (quarenta e
sete vírgula onze porcento) e, posteriormente, ter excluído tal percentual
da mesma folha de pagamento, por
entender somente ser o mesmo devido
aos servidores constantes da relação
processual inicial e, em consequência, ter determinado a apuração dos
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valores pagos aos impetrantes com
vistas à sua devolução ao Erário”.
[Proc.: 02332/2005-001-07-00-0:
REMESSA EX OFFICIO - Julg.:
11/06/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
25/09/2007 - Rel.: Juiz Plauto Carneiro Porto]
OBSERVÂNCIA DO ART. 840, § 1º, DA
CLT. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM.

Preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos pelo artigo 840, § 1º,
da CLT, bem como estando os fatos e
os pedidos deduzidos de forma a permitir a compreensão da controvérsia,
forçoso é afastar a inépcia da inicial e
anular a sentença. Em conseqüência,
determina-se o retorno dos autos à
Vara de Origem, para apreciação do
mérito como entender de direito. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
[Proc.: 02141/2006-010-07-00-0:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
11/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
20/02/2008 - Rel.: Des. José Antonio
Parente da Silva]
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA
NULA.

Na reclamação trabalhista em que se
pretende o reconhecimento do vínculo
de emprego, a prova testemunhal, regra
geral, é a única existente, razão pela

qual o indeferimento da sua produção
pela parte reclamada, que pode fazer a
contraprova do alegado pela autoria,
configura cerceamento do direito de
defesa. Preliminar acolhida.
[Proc.: 00968/2005-004-07-00-6:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
11/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
25/02/2008 - Rel.: Des. José Antonio
Parente da Silva]
PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO.

Constituindo fato público e notório
que a Cooperativa reclamada encontra-se em local incerto e não sabido,
válida a notificação efetivada por via
editalícia. MÉRITO. A formação de
cooperativa, regularmente constituída, e que atenda à sua finalidade
precípua, é ente jurídico de existência
útil inequívoca. Porém, isso não é o
que resulta da análise destes autos,
relativamente à primeira reclamada,
porquanto os elementos probatórios
confirmam a existência de típica relação de emprego. Embora inexista vínculo empregatício entre o reclamante
e o Município, na forma do que prevêem os itens II e III, da Súmula 331,
do TST, exsurge a responsabilidade
subsidiária daquele quanto ao inadimplemento das obrigações trabalhistas,
na forma do que dispõe o item IV, da
mesma Súmula. Ademais, conforme
bem acentua o aresto relativo ao Proc.
TST - RR 564073 - 2ª T. - Rel. Min.
José Simpliciano Fernandes, “O art.
71 da Lei nº 8666/93 tem em mira
exonerar a administração pública da
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responsabilidade principal ou primária, atribuída ao contratado, afastando
a possibilidade de vinculação de emprego em desacordo com o art. 37 da
Lei Maior. Não a exime, contudo, da
responsabilidade subsidiária”. Responsabilidade subsidiária, na espécie,
limitada ao período de 28.06.2002 a
11.05.2004. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.
[Proc.: 00014/2006-023-07-00-2:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
21/03/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
17/04/2007 - Rel.: Juiz Plauto Carneiro Porto]
PRÊMIO. NATUREZA SALARIAL.

Consoante entendimento pacífico no
âmbito do próprio excelso Supremo
Tribunal Federal (v. Súmula 209), o
salário-prêmio, desde que pago com
habitualidade, como in casu, possui
natureza eminentemente salarial e
integra a remuneração do empregado. Assim, não provado o pagamento
integral daquele direito, correta a
decisão que julgou procedente a ação
neste tocante.
[Proc.: 00478/2004-007-07-00-8:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
26/11/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
15/01/2008 - Rel.: Des. Laís Maria
Rossas Freire]
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empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto (artigo 10, II, “b”, do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias). Pela dicção da regra
constitucional, conclui-se em seu positivismo que a proteção começa com
a confirmação do estado gravídico
e vai até cinco meses após o parto;
considerando que o despedimento
ocorreu um dia após o nascimento
da criança, indubitável que a recorrente era detentora da estabilidade de
que trata o dispositivo em menção.
[Proc.: 00955/2005-004-07-00-7:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
16/01/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
07/02/2007 - Rel.: Des. Claudio Soares
Pires]
RECURSO ORDINÁRIO. PERICULOSIDADE.

RECURSO ORDINÁRIO. ESTABILIDADE
GESTANTE.

A negociação em Convenção Coletiva para instituição de adicional
de risco de vida nas atividades em
estabelecimento prisional, não pode
servir para regular situação pretérita,
quando inexistente o direito assim
denominado e, tão pouco, procurar
na periculosidade de que trata a CLT
sucedâneo ao benefício em questão;
eis que, cativo da prova pericial, nos
termos do artigo 195, § 2º, da CLT,
não havendo prova pericial, o pleito de periculosidade é inatendível.

Até que seja promulgada lei complementar fica vedada a dispensa
arbitrária ou sem justa causa da

plemento das obrigações trabalhistas,
por parte do empregador, implica a

RELAÇÃO DE EMPREGO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - O inadim-
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responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos
órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das
empresas públicas e das sociedades
de economia mista, desde que hajam
participado da relação processual e
constem também do título executivo judicial (Súmula nº 331 TST).
[Proc.: 00036/2007-013-07-00-6:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
24/09/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
24/10/2007 - Rel.: Des. Claudio Soares
Pires]
RECURSO ORDINÁRIO RELAÇÃO DE
EMPREGO.

Não existe relação de emprego entre o
proprietário do imóvel e o arrendatário
rural, ainda que este preste serviço na
propriedade, mas sem convencionar
qualquer tipo de remuneração.
[Proc.: 00007/2007-024-07-00-8:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
26/09/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
06/11/2007 - Rel.: Des. Claudio Soares
Pires]
RECURSO ORDINÁRIO RELAÇÃO DE
TRABALHO DOMÉSTICO.

Não é empregada doméstica quem se
integra à família desde tenra idade,
estudando no mesmo colégio dos filhos dos reclamados, ganhando roupa,
calçados, cartão de crédito para suas
contas pessoais, etc. e que confessa
ausência de onerosidade por mais de
uma década; traduzindo-se a relação

entre as partes em forma diversa
daquela que se pretendeu demonstrar,
em razão dos princípios que informam
a relação de emprego.
[Proc.: 01145/2005-002-07-00-5:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
25/04/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
29/05/2007 - Rel.: Des. Claudio Soares
Pires]
RELAÇÃO DE EMPREGO.

Provado que a inscrição do reclamante
como comerciante autônomo foi feita
sob a orientação da reclamada apenas
com o propósito de burlar a legislação
trabalhista, visto que, na verdade, o
autor era verdadeiro vendedor, trabalhando cumprindo rota e preços dos
produtos previamente estabelecidos
pela empresa e utilizando-se, ainda,
de instrumentos de trabalho (carrinho)
também fornecido por esta, impõe-se
seja mantida a sentença, no ponto em
que reconheceu a relação de emprego
entre as partes.
[Proc.: 00752/2001-027-07-00-0:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
05/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
28/01/2008 - Rel.: Des. Laís Maria
Rossas Freire]
REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR
(RPV). ALTERAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. LEI NÃO OFICIALMENTE
PUBLICADA.

Nos termos do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, “salvo
disposição contrária, a lei começa a
vigorar em todo o País 45 (quarenta
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e cinco) dias depois de oficialmente
publicada”. O Município não provou
a publicação da lei que instituiu o RVP
para o Município impetrante, norma
que servia de base de sustentação da
segurança. Ação improcedente.
[Proc.: 06151/2006-000-07-00-7:
MANDADO DE SEGURANÇA - Julg.:
03/12/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
15/01/2008 - Rel.: Des. Manoel Arízio
Eduardo de Castro]
REVELIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL.

JUROS DE MORA. CONTAGEM. O
dies a quo, nas ações trabalhistas, para
a incidência de multa e juros sobre a
contribuição previdenciária devida é
aquele imediato ao dia dois do mês
seguinte ao da liquidação da sentença.
Inteligência do disposto no art. 276 do
Dec. nº 3.048/99. AGRAVO DE PETIÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
[Proc.: 00598/2001-027-07-00-7:
AGRAVO DE PETIÇÃO - Julg.:
29/10/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
11/12/2007 - Rel.: Des. José Antonio
Parente da Silva]

Nos termos do entendimento consubstanciado na OJ nº 152, da SBDI-1 do
C. TST, é possível a sujeição da pessoa
jurídica de direito público à revelia
prevista no art. 844, da CLT. Recurso
Ordinário conhecido e parcialmente
provido.
[Proc.: 00972/2006-021-07-00-0:
RECURSO ORDINÁRIO - Julg.:
20/11/2007 - Publ.: DOJT/7ªRG:
31/03/2008 - Rel.: Des. José Ronald
Cavalcante Soares]
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SENTENÇA.

Nas ações trabalhistas, o fato gerador
da contribuição previdenciária, a teor
dos arts. 114, VIII, e 195 da CF/88, art.
22, I, e 43 da Lei n. 8.212/91, art. 116,
II, do CTN, e arts. 876, 879, § 1º-A, da
CLT, não é o pagamento ao trabalhador, mas a sentença ou o acordo que
dão origem ao crédito trabalhista. 2.
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4ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA-CE
PROCESSO N° 00463-2006-004-07-00-2

DECISÃO
Vistos, etc.
RELATÓRIO
Trata-se de incidente de falsidade proposto pelo SINTETI – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL DO ESTADO DO CEARÁ contra documento juntado aos autos da
ação de cobrança que move contra EMPRESA SÃO PAULO LTDA. Aduz, em
síntese que o memorando (MEMO/MET/N) nº 142/05 seria falso, por ter sido
posteriormente retificado pelo memorando (MEMO/SRT/MTE) nº 142/05.
Foi apresentada contestação ao incidente que apresentou preliminarmente preliminar de preclusão temporal e, no mérito, impugnou a falsidade
alegada, dispondo que o documento que na realidade seria falso seria o memorando retificador apresentado.
Encerrada a instrução.
Restou concluso para julgamento.
FUNDAMENTAÇÃO
1 DA PRECLUSÃO TEMPORAL
A tese apresentada pelo réu aduz que o incidente seria extemporâneo,
uma vez que não foi observado pelo autor o prazo de 10 dias para que apresentasse o inconformismo depois de acostado o documento, conforme dispõe o
art. 390 CPC. Assevera que a juntada da documentação deu-se em 29/07/2005,
enquanto o incidente somente fora protocolizado em 22/02/2006.
Não assiste razão o demandado.
Assim entendo data vênia, porque o fato suscitado pelo autor – conforme
sua própria afirmação à f. 02 - caracteriza hipótese de falsidade ideológica e
não vício do documento. Logo, bastaria que ele comprovasse em juízo que o
documento não merece fé para ser examinado, independentemente da instauração de incidente.
Nesse sentido é a posição de Nelson Nery Junior:
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“A falsidade ideológica, assim entendida aquela que
respeita aos vícios do consentimento ou sociais do ato
jurídico, não autoriza a instauração do incidente, mas
anulação do ato jurídico (...)
(...)A deturpação material do documento é evidenciada
pela utilização de mecanismos e técnicas que provoquem
deteriorização do que ele contém, para que fique parcial
ou totalmente alterada sua substancia ou compreensão de
seu conteúdo.(...)”1

Desta maneira, a ilação que se extrai é a de que como estamos diante
de uma alegação de deturpação ideológica em relação ao conteúdo do documento público descrito, bastaria a comprovação pelo autor do infortuito para
que o magistrado anulasse ou não o ato jurídico contestado. Portanto, não está
o autor jungido a observância dos prazos processuais que envolvem o incidente
de falsidade, mais especificamente o prazo do art. 390 CPC.
Desta maneira, sob o fundamento do princípio da fungibilidade processual, recebo o incidente de falsidade como mera manifestação de vício do
consentimento ou social em relação ao ato jurídico impugnado.
Para expurgar qualquer dúvida, ponderando o instituto da preclusão
temporal com o princípio da busca pela verdade real, no caso em comento,
verifica-se que seria muito mais adequado, necessário e razoável promover
a busca pela verdade real, uma vez que está em jogo, na ação principal de
cobrança, justamente a questão da legitimidade do sindicato autor em postular
a cobrança que entende devida. Por uma mera formalidade processual não
podemos deixar de cumprir com o verdadeiro papel do Poder Judiciário, qual
seja, a luta não só pelo acesso a Justiça, mas por um acesso a ordem jurídica
justa, sem se atrever a levar o formalismo às últimas conseqüências.
Acredito ser oportuno frisar que não se está a defender a luta contra a
forma, mas contra a extrema deturpação das formas, ou melhor, do exagero.
Rejeito a preclusão e converto o incidente de falsidade em mera manifestação da parte contra documento que possivelmente estaria deturpado em
seu conteúdo.
2 DA FALSIDADE IDEOLÓGICA
A tese autoral dispõe que memorando anexado aos autos principais sob
o nº 142/05 se mostra viciado em seu conteúdo ante a sua posterior retificação
por outro memorando, proferido pelo mesmo órgão de origem do primeiro, sob
o nº 163/05 que atesta que estarem os trabalhadores de empresas de transporte
rodoviários de passageiros intermunicipais e interestaduais representados pelo
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiro Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará desde 1998.
382

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Jan./Dez. de 2007

A antítese apresentada pela empresa aduz que se há algum documento
viciado seria o referendado no memorando nº 163/05. Assim entende porque
o SITRO, desde 1941, sempre foi o sindicato dos empregados da categoria
na cidade de Fortaleza e região metropolitana. Não poderia posteriormente a
SINTETI requerer seu cadastramento de modo coincidente com o SITRO na
mesma base territorial sob pena de ferir o princípio da unidade sindical.
Documento substancial para o deslinde do caso se mostra o colacionado,
pela parte demandada, às f.31-33. Vejamo-lo.
O documento referido trata-se de um ofício emitido pela CoordenaçãoGeral de Registro Sindical do Ministério do Trabalho.
Nele constam as seguintes advertências:
“(...)
6 – (...) o controle da unicidade sindical é realizado pelas
próprias entidades, via impugnação (...)
7 – (...) o pedido de registro da SINTET com abertura
de prazo de 30 dias para as entidades se manifestarem
quanto á concessão do registro, dentro deste prazo não
houve qualquer nenhuma contestação. Dessa forma,
como não ocorreu impugnação, coube ao MTE conceder
o registro sindical ao SINTET e pré anotar no registro do
SINTRO a exclusão da representação conflitante, o que é
decorrência lógica do princípio da unicidade sindical.
(...)O silêncio do SITRO-Ce acarreta o consentimento
na criação do novo sindicato e na conseqüente perda de
parte de sua representação.” (sem grifo no original).

Diante das transcrições acima não restam dúvidas que não houve ofensa
alguma ao princípio da unicidade sindical como quis fazer entender a antítese
da parte ré. Não estamos falando de duplicidade de representações na mesma
base territorial, o que ocorreu é que, a partir do registro do SINTET, o SINTRO
teve por cancelada algumas das suas representações, posto que no momento
oportuno não se insurgiu contra registro daquele.
Houve de fato um erro no documento impugnado, ou seja, memorando
nº142/05. Erro este que já fora prontamente e expressamente retificado pelo
memorando nº 163/05, logo aquele o substituiu de pronto, não servindo como
objeto de prova.
Reconheço ser o documento impugnado (MEMO/MTE/nº 142/05)
imprestável para fins de prova, posto que já fora retificado pelo então memorando nº 163/05, não sendo mais oportuno declarar a sua anulação, uma vez
que a esfera administrativa responsável já tomou as providências devidas nesse
sentido. Aproveito o ensejo para determinar o desentranhamento do referido
documento.
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DISPOSITIVO
Posto isto, decide este Juízo determinar o desentranhamento do memorando nº 142/05, uma vez ser imprestável como meio de prova, conforme
fundamentação que passa a fazer parte integrante da presente decisum.
Determino que a Secretaria da Vara promova a anexação aos autos principais,
para que prossigam em conjunto.
Intimem-se as partes.
Fortaleza, 20 de abril de 2007.
Laura Anísia Moreira de Sousa Pinto
Juíza do Trabalho Substituta
Citação
1
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6ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA-CE
Processo Nº 02303/2006-006-07-00-0

Vistos etc.
I – RELATÓRIO
MARIA SOCORRO PEREIRA CAMELO ajuizou RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO E EXPERIÊNCIA - INDEX e MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, alegando, em suma, que foi admitida em 01.03.03, pelo 1° reclamado, para exercer a função de auxiliar de saúde no órgão municipal Centro
de Saúde Carlos Ribeiro, tendo sido dispensada sem justa causa em 31.10.04,
se ter recebido as verbas rescisórias devidas. Informou que na 1ª Vara do Trabalho se encontra tramitando Ação Civil Pública (ACP n° 2775/05), pelo fato
do 1° reclamado ter cessado as suas atividades e desaparecido sem pagar as
verbas rescisórias de seus empregados. Afirmou que não foi incluída dentre os
substituídos da referida ACP, em virtude de, na época, não poder solicitar sua
habilitação por motivo de saúde. Declarou que sempre comparecia à antiga sede
do 1° reclamado para pugnar pelas suas verbas e devolução de sua CTPS, mas
não obtia êxito, configurando um abuso e desrespeito a dignidade da pessoa
humana. Por fim, postulou o seguinte: aviso prévio não quitado; 13° salário de
10/12 avos de 2004; férias simples + 1/3; férias proporcionais de 8/12 avos +
1/3; FGTS não depositado (2 meses); FGTS sobre 13° salário; multa de 40%
sobre FGTS não depositado; multa de 40% sobre FGTS depositado; multa do art.
477 da CLT; danos morais; multa do art. 467 da CLT; dentre outras postulações.
Diante do exposto postula a condenação do 1° reclamado, sendo o 2° de forma
subsidiária, no pagamento da importância de R$ 7.902,25 (sete mil novecentos
e dois reais e vinte e cinco centavos), já acrescida de honorários advocatícios
à base de 15%, bem como os benefícios da justiça gratuita, protestando pela
produção de provas e pela procedência da ação, às fls. 02/23.
A reclamante juntou aos autos documentação às fls. 24/32.
Primeira tentativa de conciliação frustrada.
O 1° reclamado, apesar de regularmente notificado às fls. 41 nos autos,
não compareceu à audiência para entrega da defesa, sendo considerado revel
e confesso quanto à matéria de fato, nos termos do art. 844 da CLT.
O 2° reclamado apresentou defesa escrita suscitando, inicialmente,
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, alegou acerca
da impossibilidade constitucional e legal de responsabilização subsidiária do
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Município de Fortaleza, mesmo em se considerando hipótese de terceirização
de serviços, haja vista que tal responsabilização viola o art. 71 da Lei 8.666/93,
cujo dispositivo legal afasta expressamente qualquer responsabilidade da
Administração Pública em caso de inadimplência do contratado, bem como
ofende o art. 37, caput e inciso II, da Carta Magna Atual. Afirmou que nem no
caso de contratação sem concurso público se exige o pagamento de todas as
verbas rescisórias, mas somente dos dias efetivamente trabalhados, nos termos
da Súmula 363 do Colendo TST, quanto mais com relação à terceirização de
serviços. Do exposto, impugnou o pagamento das verbas postuladas e os honorários advocatícios pleiteados, requerendo a sua exclusão do pólo passivo
e, ao final, protestou pela produção de provas e postulou pela improcedência
da ação, às fls. 45/54.
O 2° reclamado não juntou aos autos documentação.
Foi realizada inquirição sumária da reclamante, bem como ouvida uma
testemunha da autora, tendo o 2° reclamado declinado da produção de provas
testemunhais. Em razão do 1° reclamado não ter comparecido à audiência de
instrução, foi-lhe encerrada a prova. Encerrou-se a instrução. Razões finais
remissivas pela reclamante e pelo 2° reclamado, restando prejudicadas as do
1° reclamado.
Segunda tentativa de conciliação frustrada, restando prejudicada apenas
com relação ao 1° reclamado.
É o relatório.
Decide-se.
II – FUNDAMENTAÇÃO
1 DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Defere-se o requerimento de gratuidade da justiça à reclamante, tendo
em vista que foram preenchidos os requisitos do art. 790, § 3º, da CLT, nos
termos da Orientação Jurisprudencial da SDI-I Nº 331 do TST.
2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA 2ª RECLAMADA
O 2° reclamado suscitou, em sede de contestação, a sua ilegitimidade
passiva ad causam, sob o argumento de que jamais existiu liame empregatício
entre o mesmo e o reclamante.
Ocorre que uma vez indicado pela reclamante como devedor da relação
jurídica de direito material, legitimado se encontra o 2° reclamado para figurar
no pólo passivo da ação, visto que somente com a análise meritória, verificarse-á a configuração ou não da responsabilidade postulada, não se podendo
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confundir relação jurídica material com relação jurídica processual, pelo fato
de que a legitimidade deve ser apurada apenas de modo abstrato, com base na
teoria da asserção.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.
3 DO MÉRITO
3.1 DA REVELIA E CONFISSÃO FICTA DO 1° RECLAMADO
A 1° reclamado foi regularmente notificado para comparecer a audiência, mediante Edital de Notificação constante às fls. 41 dos autos, no entanto não
compareceu à audiência realizada no dia 02.02.07, para a entrega da defesa.
Dessa forma, considera-se o 1° reclamado revel e confesso quanto à
matéria de fato, sendo todos os fatos alegados na inicial considerados presumivelmente verdadeiros, nos termos do art. 844 da CLT e do art. 319 do CPC,
aplicado subsidiariamente, com fulcro no art. 769 da CLT.
Impende destacar que contra o respectivo revel correrão todos os atos
processuais, independentemente de sua intimação, podendo o mesmo intervir
no processo, em qualquer fase, no estado em se encontrar, nos termos do art.
322, do CPC, aplicado subsidiariamente, com base no art. 769 da CLT.
É oportuno ressaltar que a confissão aplicada é a ficta, a qual pode ser
elidida apenas por provas pré-constituídas.
No entanto, o 1° reclamado não apresentou qualquer prova aos autos
anteriormente a ocorrência da confissão ficta, o que, desde logo, consideram-se
presumivelmente verdadeiros os fatos afirmados na inicial pela autora.
O art. 320 do CPC declara que os efeitos da revelia não são produzidos
quando há mais de um réu no processo e apenas um destes contesta a ação.
Urge ressaltar que os efeitos da revelia não incidem quando os interesses do
contestante são comuns aos do revel. O 2° reclamado contestou a ação, mas
constatou-se que seus interesses não são comuns aos do 1° reclamado, uma
vez que nega o vínculo empregatício com o reclamante, alegando ter sido o
referido liame realizado apenas com o 1° reclamado.
Portanto, aclara-se, desde logo, que o dispositivo acima referido não
se aplica ao caso sob análise, sendo o 1° reclamado revel e confesso quanto à
matéria de fato, considerando-se presumivelmente verdadeiros os fatos alegados
na inicial, tendo em vista que o 1° reclamado não juntou aos autos documentos
tendentes a elidir a confissão ficta.
3.2 DOS DANOS MORAIS
A reclamante alegou, na exordial, que sempre comparecia à antiga
sede do 1° reclamado com o propósito de reivindicar suas verbas rescisórias e
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a devolução de sua CTPS, mas sequer permitiam a sua entrada, sendo impedida
de adentrar a empresa pelos seguranças, os quais a informavam que a empresa
não estava recebendo visitas. Afirmou que, logo depois de suas idas e vindas
à empresa, sem êxito, o 1° reclamado desapareceu, estando em local incerto e
não sabido, não tendo efetuado o pagamento das verbas rescisórias devidas à
reclamante. Tais fatos configuraram em abuso e ofensa à dignidade da pessoa
humana e do valo social do trabalho, violando profundamente os sentimentos
da autora por intermédio destes constrangimentos e humilhações. Requereu
indenização por danos morais, em razão de, não somente pelo desrespeito aos
direitos trabalhistas, mas também pela apropriação indevida de sua CTPS, além
dos constantes deslocamentos à empresa solicitando a sua CTPS e esclarecimento acerca de seus créditos trabalhistas, sem êxito.
Restou constatado anteriormente que o 1° reclamado foi considerado
revel e confesso quanto à matéria fática, sendo considerados presumivelmente
verdadeiros os fatos alegados na exordial. Ocorre que, no entendimento desse
Juízo, havendo pleito de danos morais, este deve ser provado cabalmente, não
bastando a confissão ficta para que os mesmos restem configurados. Portanto,
entende esse Juízo que permanece com a reclamante o ônus de comprovar que
sofreu danos morais.
A reclamante, em sede de inquirição sumária às fls. 56 nos autos, declarou que chegou a se deslocar à empresa três vezes para buscar o pagamento de
seus direitos rescisórios, mas não obteve êxito, tendo sido indagada a procurar
os seus direitos junto à esta Justiça Especializada. Informou que a última vez
em que foi à empresa, esta se encontrava fechada, com um segurança na porta,
o qual impedia qualquer pessoa de entrar.
A testemunha da reclamante, em depoimento às fls. 56/57 nos autos,
declarou que jamais trabalhou para os reclamados. Informou que trabalhava
no Posto de Saúde Carlos Ribeiro, tendo sido tal posto do Estado do Ceará,
passando a ser do Município, em razão de convênio com o SUS. Informou que
chegou a trabalhar juntamente com a reclamante no SAME. Afirmou que sempre havia confusão com relação ao pagamento das verbas dos terceirizados, ou
seja, à vezes ficavam três meses sem receber, além das CTPS’s destes ficarem
retidas. Declarou que a reclamante chegou a ficar três meses sem receber o
salário, mas não soube informar se a autora chegou a comparecer ao INDEX
para buscar os seus direitos.
A reclamante acostou aos autos às fls. 25/26 certidões do Ministério
Público do Trabalho cujo teor demonstra que a CTPS da autora somente foi
entregue pelo INDEX ao aludido órgão e no dia 23.10.06, ou seja, mais de dois
após a dispensa da autora.
Urge aclarar que para a caracterização da responsabilidade civil, ou
seja, para que alguém seja obrigado a indenizar outrem por danos morais ou
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materiais, é obrigatória a existência cumulativa dos pressupostos fixados no
art. 186 do CC/02 (antigo art. 159 do CC/16), consagrador da teoria da responsabilidade subjetiva, quais sejam: o dano; a ação ou omissão do agente e a sua
culpa; o nexo entre essa ação, comissiva ou omissiva, e o dano experimentado
pala vítima (nexo de causalidade).
É importante ressaltar que o mero fato de não pagamento de verbas
rescisórias e de retenção da CTPS por parte do 1° reclamado, não quer dizer
que configurou danos morais, além das declarações testemunha da reclamante
terem sido bastante vagas e frágeis no sentido de que a mesma não chegou a
presenciar a autora se deslocando ao INDEX para buscar os seus direitos e a
sua CTPS.
A prática de ato suscetível de implicar em indenização por danos
morais, para que seja imputada ao empregador, é necessária a comprovação
cabal e inequívoca da pretensão do ente patronal em lesionar os valores morais
do empregado, motivo pelo qual o mero não pagamento de salários e demais
verbas trabalhistas não ocasiona o dever de indenizar o trabalhador por danos
morais, haja vista que tais danos devem ser amplamente demonstrados pela
autora, o que não ocorreu nos autos.
Destarte o simples fato de descumprimento contratual por parte do 1°
reclamado não configura os danos morais, não tendo a reclamante demonstrado
que o descumprimento do contrato se deu por situações vexatórias e aborrecimentos que implicassem em ofensa aos seus valores morais.
Ademais, o direito à indenização por dano moral somente se configura se
demonstrada a prática do ato ilícito e que este tenha gerado dano ao patrimônio
moral da pessoa. A reclamante não demonstrou que a retenção de sua CTPS pelo
1° reclamado chegou a obstaculizar a sua admissão em um novo emprego, bem
como não comprovou que se deslocou ao referido reclamado por diversas vezes
em busca da devolução de sua CTPS, além de não demonstrar que foi humilhada
durante as tentativas de buscar os seus direitos junto ao INDEX. Portanto, a autora não conseguiu comprovar o dano oriundo de suposta retenção de sua CTPS
e de não pagamento de seus direitos trabalhistas por parte do 1° reclamado.
Dessa forma, a reclamante não se desvencilhou de seu ônus probatório,
não tendo demonstrado que efetivamente sofreu danos morais decorrentes do ter
sido humilhada e impedida de receber o pagamento de suas verbas rescisórias
e a devolução de sua CTPS. Esse é o entendimento desse Juízo e vem sendo
de outros tribunais, conforme se pode verificar através de julgados abaixo
colacionados:
EMENTA
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SOLIDÁRIA.
ARRENDANTE. A formação do grupo econômico,
tal qual ocorre no caso vertente, pode prescindir da
existência de controle de uma empresa sobre as demais,
havendo responsabilidade comum mesmo quando haja
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apenas uma relação de coordenação horizontal. Neste
caso, os riscos da atividade eram suportados por
todas as empresas envolvidas, inclusive a recorrida (2ª
reclamada) que, por meio do contrato de arrendamento,
permitia a utilização, pela ex-empregadora do Autor,
de seu patrimônio, da estrutura, das instalações, enfim,
de seu estabelecimento. A solidariedade decorrente da
formação de grupo de empresas está conceituada no art.
2º, § 2º, da CLT. A recorrida (2ª reclamada), fundação
de pesquisa e desenvolvimento, ainda é a real e única
proprietária de todos os meios de produção, quais
sejam os maquinários, a área onde se desenvolveram
as atividades e as instalações. Em outras palavras, a
Recorrida é a proprietária do estabelecimento onde
o Autor prestou trabalho subordinado à empresa
prestadora de serviços e à arrendatária, motivo
suficiente para seja declarada responsável subsidiária
(conforme pedido inicial) e garantidora do efetivo
pagamento das verbas trabalhistas devidas ao
reclamante. Recurso a que se dá parcial provimento.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. Para que seja
imputado ao empregador (e ao responsável subsidiário)
a prática de ato passível de gerar indenização por
dano moral, imperativa a comprovação inequívoca da
intenção manifesta do empregador de ferir o conjunto
de valores morais do empregado, razão pela qual o
não pagamento do salário - fato elevado à condição de
verdade processual em razão da revelia do empregador
- não acarreta a obrigação de ressarcir o obreiro por
danos morais. O dano moral deve estar erigido nos fatos
amplamente demonstrados pelo Autor. (TRIBUNAL:
23ª Região; DECISÃO: 25 04 2007; TIPO: RO
NUM: 00588-2006-066-23-00-1NÚMERO ÚNICO
PROC: RO - 00588-2006-066-23-00; RELATORA:
DESEMBARGADORA LEILA CALVO; FONTE:
DJ/MT DATA: 31-05-2007) (Grifou-se).

Dessa forma, indefere-se o pleito de danos morais, posto que não restaram configurados.
3.3 DA RESCISÃO CONTRATUAL
A reclamante alegou na inicial que foi admitida pelo 1° reclamado em
01.03.03 para exercer a função de auxiliar de saúde no Órgão Municipal Centro
de Saúde Carlos Ribeiro, percebendo o salário de R$ 312,00 (trezentos e doze
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reais), tendo sido dispensada sem justa causa no dia 31.10.04, sem ter recebido
as verbas rescisórias devidas.
A reclamante, em sede de inquirição sumária 56 nos autos, declarou
que, quando foi dispensada, não recebeu o pagamento das verbas rescisórias
devidas, ficando retida a sua CTPS até liberação por intermédio da Procuradoria
do Trabalho.
Conforme restou anteriormente constatado, o 1° reclamado foi considerado revel e confesso quanto à matéria fática, e, como não apresentou quaisquer
provas aos autos capazes de demonstrar que efetuou o pagamento das verbas
rescisórias devidas à reclamante, os fatos afirmados na peça de começo se
tornaram incontroversos.
Portanto, levando-se em conta o período contratual de 01.03.03 a
31.10.04 e o salário de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), defere-se à reclamante os seguintes pleitos: aviso prévio no valor de R$ 312,00 (trezentos e doze
reais); 13º salário de 10/12 avos no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta
reais); férias vencidas simples concernente ao período aquisitivo de 01.03.03
a 28.02.04 + 1/3 no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais); férias
proporcionais de 8/12 + 1/3 no valor de R$ 277,33 (duzentos e setenta e sete
reais e trinta e três centavos); FGTS não depositado correspondente a dois meses (setembro e outubro de 2004) no valor de R$ 49,92 (quarenta e nove reais
e noventa e dois centavos); FGTS sobre 13º salário no valor R$ 20,80 (vinte
reais e oitenta centavos); multa de 40% sobre o FGTS não depositado no valor
de R$ 28,29 (vinte e oito reais e vinte e nove centavos); multa de 40% sobre
FGTS depositado, conforme extrato às fls. 29 nos autos, no valor de R$ 202,67
(duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos).
Como a CTPS da reclamante já foi devolvida, conforme se comprova
através de documentos juntados aos autos às fls. 25/26, não há mais o que se
falar em obrigação de fazer por parte do 1° reclamado em devolver a aludida
carteira de trabalho.
Defere-se a aplicação da multa do art. 467 da CLT no percentual de 50%
(cinqüenta por cento) no valor de R$ 575,50 (quinhentos e setenta e cinco reais
e cinqüenta centavos), tendo em vista que não houve impugnação por parte do
1° reclamado quanto às parcelas rescisórias pleiteadas na inicial, tornando-as
incontroversas, bem como pagamento das parcelas incontroversas na 1ª audiência. Esse é o entendimento desse Juízo e de outros tribunais, inclusive o da
7ª Região, conforme julgados infra-colacionados:
EMENTA
Incidência do art. 467 da CLT. O empregador está obrigado
a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento
perante à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa das
verbas rescisórias. O inadimplemento da obrigação na
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data aprazada sujeita o devedor ao acréscimo de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o montante devido. Em caso
de dispensa imotivada, o empregado faz jus ao pagamento
de uma indenização - vulgarmente denominada de
multa - no valor de 40% sobre os depósitos do FGTS do
período contratual (art. 18, § 1º, da Lei 8.036/90). Tratase, portanto, de verba rescisória devida ao trabalhador
que não tiver dado causa à ruptura contratual. O
inadimplemento da referida parcela rescisória, a tempo
e modo, sujeita o empregador à sanção preconizada no
art. 467 da CLT.
DECISÃO
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso do reclamante para assegurar-lhe o direito à
aplicação do art. 467 da CLT sobre a indenização de 40%
incidente sobre a totalidade dos depósitos fundiários do
período contratual; por igual votação, dar provimento
parcial ao recurso da reclamada para determinar a
utilização do critério de correção monetária consignado
na Súmula 381 do C. TST, bem como para autorizar
os descontos de imposto de renda sobre a totalidade
dos créditos reconhecidos ao autor, excluídos os juros
moratórios, mantendo-se, quanto ao mais, o decidido,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive o
valor arbitrado à condenação. (Tribunal: 2ª Região;
Acórdão num: 20060359840; Decisão: 23 05 2006;
Relator Paulo Augusto Camara; Tipo: RO 01 num:
00700 ano: 2004; Número Único Proc: RO 01 - 007002002-315-02-00; Turma: 4ª; DOE SP, PJ, TRT 2ª Data:
02/06/2006).
EMENTA
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. REVELIA. HORAS
EXTRAS. PROVA. MULTA DO ART. 467 DA CLT.
SÚMULA Nº 69/TST. APLICAÇÃO. EMISSÃO DE CARTA
DE RECOMENDAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 219/TST. INCIDÊNCIA. I
- Diante da pena de confissão ficta aplicada à reclamada,
ante a sua revelia, e ainda com base no testemunho de fl.
15 que corrobora a tese autoral de prestação de labor
extraordinário, devida a condenação no pagamento das
horas extras, conforme pedido inaugural. II - A revelia
induz o pagamento da multa do art. 467 da CLT. Aplicação
da Súmula nº 69/TST. III - Conforme disciplinado na
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cláusula 16º da CCT de fls. 07/11, é devido por ocasião
da rescisão contratual o fornecimento de Carta de
Recomendação ao empregado. IV - Preenchidos os
requisitos cumulativos de ser o reclamante beneficiário
da justiça gratuita e estar assistido pelo sindicato de
sua categoria profissional, devida a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios. Súmula nº
219/TST. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO. (Tribunal: 7ª Região; Acórdão num: 1074;
Decisão: 03 08 2006; Relator: Desembargador José
Antonio Parente da Silva; Tipo: RO num: 2828-1999001-07-00-4 ano: 1999; Origem: 1ª Vara do Trabalho
de Fortaleza – CE; Recurso Ordinário; Turma: 1;
DOE/CE Data:27/3/2006 00:00:00).

Defere-se, ainda, a aplicação da multa do art. 477, § 8º, da CLT no valor
de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), uma vez que, além de ser o 1° reclamado
revel e confesso quanto à matéria de fato, restou constatado nos autos que não
foram pagas as parcelas rescisórias no decêndio legal.
3.4 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O 2º Reclamado alegou que não possui documentação referente à
prestação de serviços da reclamante, tendo negado o vínculo empregatício com
a reclamante.
A reclamante alegou, na exordial, que foi admitida pelo 1° reclamado,
para exercer a função de auxiliar de saúde no Órgão Municipal Centro de Saúde
Carlos Ribeiro.
A autora, em sede de inquirição sumária às fls. 56 nos autos, declarou
que foi contratado pelo INDEX para prestar serviços ao Município de Fortaleza, na função de auxiliar de saúde, especificando no Centro de Saúde Carlo
Ribeiro.
A testemunha da reclamante, depoimento às fls. 56/57 nos autos,
declarou que trabalhava no Posto de Saúde Carlos Ribeiro, o qual pertencia
ao Estado do Ceará, mas, após a realização de convênio com o SUS, passou a
ser do Município de Fortaleza. Informou que permanece como funcionária do
Estado do Ceará, mas prestando serviços ao Município de Fortaleza. Afirmou
que a reclamante fez parte do pessoal terceirizado.
Portanto, de acordo com as provas constantes nos autos, verificou-se
que a autora prestava serviços ao Município de Fortaleza, especificamente a
um órgão municipal denominado Posto de Saúde Carlos Ribeiro. Constatou-se,
ainda, que a autora era terceirizada, ou seja, era contratada pelo INDEX para
prestar serviços terceirizados ao aludido posto de saúde municipal.
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O 2º reclamado afirmou que o vínculo empregatício ocorreu com o 1°
reclamado, sem qualquer envolvimento por parte do Município de Fortaleza, o
que torna este isento de qualquer responsabilidade, não podendo haver vínculo
de emprego entre a Administração Pública e o trabalhador que não prestou concurso público, bem como que o art. 71 da Lei 8.666/93 exime a Administração
Pública dos encargos e dívidas pessoais do contratante.
É oportuno ressaltar que o dispositivo acima referido, ao isentar a
Administração Pública do pagamento de direitos sociais àqueles que venham
a lhe prestar serviços, colide com a Teoria da Responsabilidade Civil e com a
Carta Magna de 1988, uma vez que se considera um privilégio injustificável
violador da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, como
bases fundamentais do Estado Democrático do Direito, nos termos do art. 1º,
incisos III e IV, da CF/88.
Cabe ao Estado (em um sentido geral) a realização do bem comum,
não podendo este ser alcançado mediante a ofensa a direitos dos trabalhadores.
Se cumpre ao particular a responsabilidade pelos danos decorrentes de culpa in
eligendo e culpa in vigilando, a Administração Pública não pode se isentar deste
encargo, visto que a Constituição Federal de 1988 não prevê tal isenção.
A Súmula 331, IV, do TST, refere-se aos entes estatais somente no sentido de tornar eficaz a vedação imposta pela Carta Magna de 1988 ao vínculo
empregatício do trabalhador com a Administração Pública sem a observância
do concurso público. Porém, no que tange à terceirização, a Administração
Pública e suas entidades não foram excepcionadas da responsabilização subsidiária quantos aos créditos trabalhistas não adimplidos.
O Município de Fortaleza, ao contratar o INDEX, mesmo que através
de licitação, deveria ter se diligenciado a escolher a empresa mais idônea financeira e administrativamente, bem como a fiscalizar a atuação da empresa,
mediante a análise de pagamento correto de salários e demais parcelas trabalhistas aos seus trabalhadores, se as contribuições previdenciárias e o FGTS
estão sendo regularmente recolhidos, dentre outras cautelas a serem necessariamente observadas. No presente caso a boa escolha e a fiscalização contínua
não ocorreram por parte do Município de Fortaleza, uma vez que não acostou
aos autos documentos comprobatórios de controle de cumprimento de encargos
trabalhistas.
Portanto, em razão da má escolha e da ausência de fiscalização,
configurou-se a culpa in eligendo e in vigilando, ensejando a responsabilidade
subsidiária por parte do Município de Fortaleza, sob a condição de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do 1° reclamado, a qual restou
implementada, visto que se verificou ausência de pagamento de créditos trabalhistas devidos à autora.
Há de ressaltar que o Município de Fortaleza foi acionado na qualidade
de tomador de serviços e não de ex-empregador da reclamante, ou seja, como
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suposto responsável subsidiário. Dessa forma, são impertinentes os argumentos quanto à nulidade contratual por ausência do requisito formal do concurso
público, visto que ocorreu a terceirização e houve o inadimplemento por parte
do 1° reclamado, o que ensejou a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado,
nos termos da Súmula 331, IV, do TST.
Destarte, não há o que se falar em exclusão do 2° reclamado do pólo
passivo da presente ação, já que restou plenamente configurada a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento das parcelas trabalhistas inadimplidas
pelo 1° reclamado.
4 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Indefere-se o pleito referente ao percentual de 15% (quinze por cento)
de honorários advocatícios postulado na inicial, tendo em vista que não foram
preenchidos cumulativamente os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei
5584/70, ou seja, condição de miserabilidade do obreiro e assistência sindical,
nos termos das Súmulas 329 e 219 do TST.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, e no mais que dos autos consta, decide o Juízo da 6ª
Vara do Trabalho de Fortaleza/CE o seguinte:
a) rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada
pelo 2° reclamado, com base na fundamentação supra;
b) confirmar a concessão de tutela antecipada quanto à liberação de FGTS
que se encontrava depositado, em decisão às fls. 57 nos autos;
c) julgar PROCEDENTES EM PARTE os pleitos formulados por
MARIA SOCORRO PEREIRA CAMELO em face de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E EXPERIÊNCIA
– INDEX e do MUNICÍPIO DE FORTALEZA, para condenar o
1° reclamado, sendo o 2° reclamado de forma subsidiária, a pagar o
reclamante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o trânsito
em julgado dessa decisão, o seguinte:
- aviso prévio no valor de R$ 312,00 (trezentos e doze reais);
- 13º salário de 10/12 avos no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais),
- férias vencidas simples concernente ao período aquisitivo de
01.03.03 a 28.02.04 + 1/3 no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e
dezesseis reais),
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- férias proporcionais de 8/12 + 1/3 no valor de R$ 277,33 (duzentos
e setenta e sete reais e trinta e três centavos),
- FGTS não depositado correspondente a dois meses (setembro e
outubro de 2004) no valor de R$ 49,92 (quarenta e nove reais e
noventa e dois centavos),
- FGTS sobre 13º salário no valor R$ 20,80 (vinte reais e oitenta
centavos),
- multa de 40% sobre o FGTS não depositado no valor de R$ 28,29
(vinte e oito reais e vinte e nove centavos),
- multa de 40% sobre FGTS depositado, conforme extrato às fls. 29
nos autos, no valor de R$ 202,67 (duzentos e dois reais e sessenta
e sete centavos),
- multa do art. 467 da CLT no percentual de 50% (cinqüenta por
cento) no valor de R$ 575,50 (quinhentos e setenta e cinco reais
e cinqüenta centavos),
- multa do art. 477, § 8º, da CLT no valor de R$ 312,00 (trezentos
e doze reais).
Tudo nos termos da fundamentação supra, a qual passa a fazer parte
do presente dispositivo como se nele estivesse transcrita.
Juros e correção monetária na forma da lei.
Natureza das verbas contidas nesse decisum de acordo com o previsto no
art. 28, §§ 8° e 9°, da Lei 8.212/91, devendo os recolhimentos previdenciários
tanto da empregadora quanto da empregada serem efetuados pela empregadora,
no entanto, considera-se autorizada a dedução dos valores cabíveis à empregada,
visto que, conforme o art. 33, § 5º, da lei supracitada, não é repassada à empregadora a responsabilidade pelo pagamento do valor concernente à empregada,
mas somente pelo seu recolhimento. Observe-se o art. 42 da Lei 11.457/07.
Autoriza-se a retenção do Imposto de Renda na fonte sobre o total da
condenação sobre as parcelas de incidência do IR, acrescido de juros e correção
monetária, no momento do pagamento à reclamante.
Custas no valor de R$ 49,09 (quarenta e nove reais e nove centavos),
calculadas sobre R$ 2.454,51 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais
e cinqüenta e um centavos), valor arbitrado provisoriamente à condenação
para tal fim, a serem pagas apenas pelo 1° reclamado, tendo em vista que o 2°
reclamado é isento na forma do art. 790-A, I, da CLT.
Expeça-se ofício à CEF e à Receita Federal, a fim de que tenham conhecimento do inteiro teor da presente sentença.
Intimem-se às partes.
Nada mais.
Fortaleza, 05 de outubro de 2007.
SUYANE BELCHIOR PARAIBA
Juíza do Trabalho Substituta
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Processo nº 00241/2007-006-07-00-3

Vistos etc.
I – RELATÓRIO
MARIA LUCILENE ALMEIDA ajuizou RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, alegando, em suma, que trabalhou para a reclamada no período
contratual de 06.07.89 a 27.07.06, na função de analista técnico, percebendo o
salário de R$ 5.238,29 (cinco mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove
centavos). Informou que requereu a sua aposentadoria no dia 10.01.06, tendo
ocorrido a concessão deste benefício somente no dia 11.07.06. Afirmou que,
apesar de ter obtido a sua aposentadoria, permaneceu laborando para a reclamada. Alegou que foi surpreendia com a sua dispensa no dia 27.07.06, sem ter
recebido corretamente o pagamento de suas verbas rescisórias devidas. Por fim,
postulou as diferenças das seguintes parcelas rescisórias: aviso prévio de 60
(sessenta) dias; 13º salário proporcional; férias proporcionais + 1/3; multa de
40% sobre o FGTS; e multa do art. 467 da CLT, dentre outros pleitos. Diante
do exposto, postulou a condenação da reclamada no pagamento da importância de R$ 52.665,48 (cinqüenta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e oito centavos), já acrescida de honorários advocatícios na base de
15%, bem como os benefícios da justiça gratuita, protestando pela produção
de provas e pela procedência da ação, às fls. 02 a 06.
A reclamante juntou aos autos documentação, às fls. 07 a 54.
Primeira tentativa de conciliação frustrada.
A reclamada apresentou defesa escrita, alegando que a reclamante foi
admitida em 06.07.89 e dispensada no dia 27.07.06, tendo recebido o pagamento
correto de suas verbas rescisórias, efetuado o saque do FGTS que se encontrava
depositado, não havendo a obrigação de pagar a multa fundiária, em razão da
extinção do contrato de trabalho ter decorrido da aposentadoria voluntária.
Impugnou o pleito de aviso prévio e demais diferenças salariais oriundas do 13º
salário proporcional e das férias proporcionais + 1/3. Do exposto, impugnou
os honorários advocatícios pleiteados, além de outras parcelas, requerendo ao
final a produção de provas e a improcedência da ação, às fls. 65 a 71.
A reclamada acostou aos autos documentação às fls. 64.
Depoimentos pessoais e provas testemunhais dispensados. Tratando-se
de matéria de direito e prova documental, não houve necessidade da produção
de prova, encerrando-se a instrução processual. Razões finais remissivas por
ambas as partes.
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Segunda tentativa de conciliação frustrada.
É o relatório.
Decide-se.
II – FUNDAMENTAÇÃO
1 DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Defere-se o requerimento de gratuidade da justiça ao reclamante, tendo
em vista que foram preenchidos os requisitos do art. 790, § 3º, da CLT, nos
termos da Orientação Jurisprudencial da SDI-I Nº 331 do TST.
2 DO MÉRITO
2.1 DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
A reclamante alegou, na exordial, que trabalhou para a reclamada
durante o período de 06.07.89 a 27.07.06, na função de analista técnico, percebendo o salário de R$ 5.238,29 (cinco mil duzentos e trinta e oito reais e vinte
e nove centavos). Declarou que, apesar de ter requerido a sua aposentadoria em
10.01.06 e concedida em 11.07.06, permaneceu laborando para a reclamada até
o dia 27.07.06. Informou que quando foi dispensada não recebeu corretamente
o pagamento de suas verbas rescisórias.
A reclamada, em sede de contestação, alegou que a dispensa da reclamante ocorreu por ocasião de sua aposentadoria voluntária, não tendo direito
à multa de 40% sobre o FGTS, ao aviso prévio, e demais diferenças salariais
decorrentes do 13º salário proporcional e das férias proporcionais + 1/3. Fundamentou a inexistência dos direitos postulados pela reclamante na OJ 177 da
SBDI-I do TST.
Compulsando-se os autos, verificou-se, através da análise dos documentos acostados às fls. 12 e 13, que a extinção do contrato de trabalho da reclamante não decorreu da aposentadoria, já que este benefício foi requerido em
10.01.06 e concedido em 11.07.06, vindo a ser rescindido o contrato de trabalho
da reclamante somente em 27.07.06, ou seja, mesmo após o requerimento e a
concessão da aposentadoria o contrato de trabalho permaneceu vigorando sem
solução de continuidade.
É importante aclarar que anteriormente o Tribunal Superior do Trabalho
- TST se posicionava sobre os efeitos da aposentadoria espontânea no contrato
laboral baseado no art. 453 da CLT. Após a alteração desse dispositivo legal
pela Lei 6.204/75, o TST modificou o seu entendimento no sentido de que a
aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, sempre se posicio398
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nando independentemente do que previa a Legislação Previdenciária. Com o
julgamento definitivo da ADIn n° 1.721-3 pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
na qual restou constatada a inconstitucionalidade material do § 2º do art. 453
da CLT, em virtude do que prevê os arts. 7º, I, da Carta Política em vigor e 10,
I, do ADCT, o TST, através do seu Tribunal Pleno, resolveu cancelar a OJ 177
da SBDI-I. Assim, face à decisão definitiva do STF e a conseqüente revisão
da jurisprudência pelo TST, firmou-se o entendimento de que a aposentadoria
espontânea não tem o poder de extinguir o contrato laboral.
Portanto, no dia 25.10.06, o Tribunal Pleno do Colendo TST decidiu, por
unanimidade, cancelar a OJ 177 da SBDI – I que trata da extinção do contrato
de trabalho com a ocorrência da aposentadoria espontânea. (site www.tst.gov.
br/noticias).
Pois bem, o posicionamento atual do TST é no sentido de que o
empregado que permanece laborando após a sua aposentadoria tem direito
ao pagamento da multa de 40% sobre o total dos depósitos existentes em
sua conta vinculada, após a rescisão do contrato do obreiro sem justa causa.
Tal entendimento foi adotado pela SBDI-I do TST no dia 14.11.06 (EEDRR
709374/2000.3).
Assim, corroborando o entendimento do Colendo TST, esse Juízo se
posiciona no sentido de que se a rescisão do contrato de trabalho não ocorre por
ocasião da aposentadoria espontânea, o obreiro preserva o direito de receber a
multa de 40% sobre todos os depósitos do FGTS, incluindo aqueles efetuados
antes e depois da jubilação, surgindo esse direito, no entanto, com a dispensa
imotivada do empregado.
Portanto, com a permanência do contrato de trabalho, sem solução de
continuidade, após a aposentadoria, não houve readmissão do empregado e a
formação de um novo contrato de trabalho, já que restou plenamente entendido pelo TST que a aposentadoria espontânea não tem o condão de extinguir o
contrato de trabalho, não havendo que se falar em readmissão e novo contrato
de trabalho, tendo a OJ 177 da SBDI-I do TST sido cancelada.
Dessa forma, verificou-se nos autos, através das provas documentais
acostadas, que a reclamante permaneceu laborando normalmente para a reclamada mesmo após a concessão de sua aposentadoria, não havendo solução de
continuidade em seu contrato de trabalho, sendo cabível a incidência da multa
de 40% sobre o FGTS integral depositado em sua conta vinculada. Esse é o
entendimento desse Juízo e do Tribunal Superior do Trabalho, conforme acórdão
infra transcrito:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS SOBRE O
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CONTRATO DE TRABALHO. CÔMPUTO DO PERÍODO
ANTERIOR. Tendo em vista o cancelamento da OJ-SBDI1-TST-177 e o posicionamento adotado pelo excelso STF
acerca dos efeitos da aposentadoria espontânea sobre o
contrato de trabalho, merece ser processado o recurso
de revista, por divergência jurisprudencial. Agravo
de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA.
APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS NO
CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DO FGTS E
AVISO PRÉVIO. INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELO
EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A
partir da interpretação do artigo 453 da CLT adotada
pelo c. Supremo Tribunal Federal, já não subsiste o
entendimento de que a aposentadoria espontânea é
causa de extinção do contrato de trabalho, o que ensejou
o cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 177
da Subseção I de Dissídios Individuais desta c. Corte.
Logo, o empregado que se aposentar voluntariamente
ou pede demissão para tanto ou se aposenta sem pedir
demissão. No primeiro caso, ele próprio extinguiu o
contrato. No segundo, o vínculo permanece, porque nem
a lei exige nem o empregado quis sua extinção. Daí só se
poderá falar na acessio temporis do artigo 453 da CLT
se o empregado tiver resilido o contrato para aposentarse voluntariamente e sido readmitido pelo empregador,
após a aposentadoria. A continuidade da prestação
laborativa após o jubilamento visualiza unidade da
relação empregatícia, pelo que a indenização de 40%
do FGTS e o aviso prévio, em ocorrendo despedida sem
justa causa, devem ser pagos sobre a totalidade dos
depósitos recolhidos à conta vinculada. (PROC: TST
RR - 89555/2003-900-04-00.5; 6ª Turma; Ministro
Relator: Horácio Senna Pires; PUBLICAÇÃO: DJ 29/06/2007).

No que tange ao aviso prévio, tal parcela também é devida à reclamante,
já que restou anteriormente constatado que a aposentadoria espontânea não
extingue o contrato de trabalho, tendo sido este rescindido por vontade da reclamada, ou seja, sem justa causa, cabendo ao reclamante receber o pagamento
da referida verba.
Ocorre que a reclamante ressaltou, na exordial, que, com base na
Cláusula 37ª, do Dissídio Coletivo nº 172.842/2006.000.00.007 de 2006/2007
acostado aos autos às fls. 37 a 47, o aviso prévio a ser recebido seria de sessenta
dias.
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É importante destacar que, em decisão recente do Colendo TST (ERR
614133/1999.0 -07.02.07), restou entendido que se uma norma coletiva prevê
a concessão do aviso prévio pelo prazo de sessenta dias, acarreta o cômputo do
período de aviso como tempo de serviço, ou seja, o prazo de sessenta dias de
aviso prévio previsto pela norma coletiva se incorpora ao contrato de trabalho
do empregado.
Portanto, o período contratual laborado pela reclamante ocorreu de
06.07.89 a 27.07.06, projetando-se o aviso prévio em sessenta dias, findando-se
em 27.09.06, tendo em vista que a incorporação do aviso prévio de 60 (sessenta) dias ao contrato de trabalho da reclamante, nos termos da Cláusula 37ª,
do Dissídio Coletivo nº 172.842/2006.000.00.007 de 2006/2007 acostado aos
autos às fls. 37 a 47.
Urge aclarar que, com o posicionamento do Colendo TST no sentido
de que a aposentadoria espontânea não tem o condão de extinguir o contrato
de trabalho, sendo cancelada a OJ 177 da SBDI-I, as verbas decorrentes da
rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do reclamante são devidas
normalmente, sem qualquer objeção.
Dessa forma, defere-se a reclamante o pagamento das seguintes verbas
rescisórias: aviso prévio de 60 (sessenta) dias no valor de R$ 10.476,58 (dez mil
quatrocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos); as diferenças
de 13º salário proporcional em 2/12 avos no valor de R$ 873,05 (oitocentos e
setenta e três reais e cinco centavos); diferenças de férias proporcionais em 2/12
avos + 1/3 no valor de R$ 1.164,06 (hum mil cento e sessenta e quatro reais e
seis centavos); multa de 40% sobre o FGTS de todo o período contratual, ou
seja, sobre o FGTS recolhido antes e depois da aposentadoria espontânea do
reclamante, perfazendo um total de R$ 33.282,38 (trinta e três mil duzentos e
oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme extrato da conta vinculada
da reclamante acostado aos autos às fls. 48 a 54.
3 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Indefere-se o pleito referente ao percentual de 15% (quinze por cento)
de honorários advocatícios pleiteados na inicial, tendo em vista que não foram
preenchidos cumulativamente os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei
5584/70, ou seja, condição de miserabilidade da obreira e assistência sindical,
nos termos das Súmulas 329 e 219 do TST.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, e no mais que dos autos consta, decide o Juízo da 6ª
Vara do Trabalho de Fortaleza/CE julgar PROCEDENTES EM PARTE os
pedidos formulados por MARIA LUCILENE ALMEIDA em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, para condenar a
reclamada no seguinte:
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a) aviso prévio de 60 (sessenta) dias no valor de R$ 10.476,58 (dez mil
quatrocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos);
b) as diferenças de 13º salário proporcional em 2/12 avos no valor de
R$ 873,05 (oitocentos e setenta e três reais e cinco centavos);
c) diferenças de férias proporcionais em 2/12 avos + 1/3 no valor de R$
1.164,06 (hum mil cento e sessenta e quatro reais e seis centavos);
d) multa de 40% sobre o FGTS de todo o período contratual (06.07.89
a 27.07.06), ou seja, sobre o FGTS recolhido antes e depois da aposentadoria espontânea do reclamante, perfazendo um total de R$
33.282,38 (trinta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e
oito centavos).
Tudo nos termos da fundamentação supra, a qual passa a fazer parte
do presente dispositivo como se nele estivesse transcrita.
Autoriza-se a dedução dos valores já pagos a idêntico título pelo reclamado ao reclamante.
Juros e correção monetária na forma da lei.
Custas no valor de R$ 915,92 (novecentos e quinze reais e noventa e
dois centavos), calculados sobre R$ 45.796,07 (quarenta e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e sete centavos), valor arbitrado provisoriamente à
condenação para tal fim, a serem pagas pela reclamada.
Natureza das verbas contidas nesse decisum de acordo com o previsto
no art. 28, §§ 8° e 9° da Lei 8.212/91, devendo os recolhimentos previdenciários
tanto da empregadora quanto da empregada serem efetuados pela empregadora,
no entanto, considera-se autorizada a dedução dos valores cabíveis à empregada,
visto que, conforme o art. 33, § 5º, da lei supracitada, não é repassada à empregadora a responsabilidade pelo pagamento do valor concernente à empregada,
mas somente pelo seu recolhimento.
Deve-se observar o art. 876, parágrafo único da CLT, alterado pelo art.
42 da Lei 11.457/2007, quanto às contribuições previdenciárias.
Autoriza-se a retenção Imposto de Renda na fonte sobre o total da
condenação sobre as parcelas de incidência do IR, acrescido de juros e correção
monetária, no momento do pagamento à reclamante.
Expeça-se ofício à CEF e à Receita Federal, a fim de que tenham conhecimento do inteiro teor da presente sentença.
Intimem-se às partes e a União Federal.
Nada mais.
Fortaleza, 29 de junho de 2007.
SUYANE BELCHIOR PARAIBA
Juíza do Trabalho Substituta da 6ª Vara
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Processo Nº 01172/2007-006-07-00-5

Vistos etc.
I – RELATÓRIO
BANCO DO BRASIL S/A ajuizou INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE em face de ELIAS PIMENTEL DE OLIVEIRA,
alegando, em suma, que o requerido foi eleito delegado sindical, cujo mandato
perdurou de 03.07.06 a 31.05.07. Informou que o requerido foi responsável
por faltas graves cometidas no seu local de trabalho, o que tornou cabível a
instauração da presente ação, nos termos do art. 853 da CLT e da Súmula 379 do
TST. Afirmou que o requerido ficou ciente acerca da suspensão de seu contrato
de trabalho no dia 11.06.07, tendo sido a presente ação instaurada dentro do
prazo decadencial de trinta dias. Diante do exposto, protestou pela produção
de provas e postulou pela procedência da ação. Atribuiu à causa o valor de R$
1.000,00 (hum mil reais). Juntou aos autos documentação às fls. 18/105.
Primeira proposta de conciliação rejeitada.
O requerido apresentou defesa escrita invocando, inicialmente, a decadência do direito do requerente, sob o argumento de que este não intentou
a presente ação no prazo decadencial de trinta dias da data da suspensão do
contrato de trabalho do requerido, inobservando o que preceitua o art. 853
da CLT, já a presente ação foi ajuizada no dia 11.07.07, ou seja, trinta e três
dias após a suspensão do requerido (08.06.07). Informou que, mesmo que se
considerasse o início do prazo decadencial a partir da data da comunicação
da suspensão, também restaria caduco o direito do requerente, uma vez que
resultaria em trinta e um dias após a efetiva comunicação da suspensão.
Em audiência realizada no dia 06 de agosto de 2007, esse Juízo concedeu ao requerente prazo para se manifestar sobre a preliminar de decadência
suscitada pelo requerido, sobrestando o feito até o julgamento da respectiva
preliminar.
A parte requerente se manifestou acerca da preliminar de decadência
suscitada pelo requerido, em petição às fls. 178/189, alegando que o requerido
somente foi suspenso no dia 11.06.07, tendo em vista que chegou a trabalhar
no dia 08.06.07, percebendo salário correspondente ao sábado (09.06.07) e ao
domingo (10.06.07), conforme se pode comprovar através de controle de ponto
em anexo. Declarou que a formalização da suspensão do requerido ocorreu
quando este teve ciência da suspensão. Afirmou que o termo inicial do prazo
decadencial não é o próprio dia da suspensão. Requereu a desconsideração da
preliminar de decadência suscitada. Juntou aos autos controles de ponto às fls.
190/220.
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Os presentes autos restaram conclusos para julgamento da preliminar
de decadência do direito do requerente suscitada pelo requerido.
É o breve relatório.
Decide-se.
II – FUNDAMENTAÇÃO
1 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
1.1 DO PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DO INQUÉRITO
PARA APURAÇÃO DE FALTA GREVE
É importante esclarecer que a decadência consiste na perda de um
direito potestativo pelo seu não exercício dentro do lapso temporal fixado por
lei ou pelas partes.
No instituto da decadência, o prazo não se interrompe e nem se suspende, corre indefectivelmente contra todos, além de ser fatal, ou seja, peremptório,
findando-se sempre no dia pré-fixado.
De acordo com o art. 853 da CLT, o inquérito para apuração de falta
grave contra empregado garantido com estabilidade deve ser instaurada no
prazo de trinta dias, contados da data da suspensão do empregado.
O prazo estabelecido pelo aludido dispositivo legal é decadencial, não
podendo ser interrompido ou suspenso, bem como deve ser cumprido, caso
contrarário o direito restará caducado.
O documento acostado aos autos às fls. 21 foi categórico ao comunicar
ao requerido que o seu contrato de trabalho estaria suspenso, bem como todos
os direitos dele decorrentes, a partir do dia 08.06.07, apesar de tal comunicação somente ter sido encaminhada ao requerido três dias após o requerente ter
suspendido o requerido, ou seja, no dia 11.06.07.
Urge ressaltar que, conforme preceitua expressamente o art. 853 da
CLT, o início da contagem do prazo decadencial é contado da data da suspensão do empregado. No caso dos autos, verificou-se, mediante a comunicação
de fls. 21, que a suspensão do contrato de trabalho do requerido ocorreu em
08.06.07, sendo o início do prazo decadencial para a instauração do inquérito
judicial para apuração de falta grave o próprio dia da suspensão, ou seja, no
dia 08.06.07.
A suspensão do obreiro é requisito indispensável para que comece a
fluir o prazo de decadência, quanto à instauração de inquérito judicial para
apuração de falta grave.
O requerente, em sede de manifestação à preliminar de decadência
suscitada pelo requerido, alegou que o prazo decadencial para o ajuizamento
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da presente ação ocorreu da data em que o requerido foi cientificado de sua
suspensão, ou seja, em 11.06.07. Afirmou, ainda, que a suspensão do requerido
se deu efetivamente no dia 11.06.07, tendo em vista que no dia 08.06.07 o autor
ainda permanecia laborando, conforme controle de ponto acostados aos autos
às fls. 190/194.
Os controles de ponto anexados aos autos às fls. 190/194 são inservíveis,
no entendimento desse Juízo, como meios de prova, haja vista que os mesmos
são suscetíveis de serem produzidos de forma unilateral, sendo meras impressões digitalizadas, sem qualquer assinatura aposta pelo promovido. Portanto,
desconsidera-se os aludidos controles de ponto para efeito de prova.
O fato do promovido ter laborado no dia 08.06.07 não elide a suspenção
do seu contrato de trabalho, tendo em vista que laborou de boa-fé, sem saber
que o seu pacto laboral se encontrava suspenso, tendo o promovente efetuado
o pagamento do aludido dia, já foi laborado pelo promovido.
É oportuno aclarar que, analisando-se o documento de fls. 21 nos
autos, verificou-se que o requerido apenas foi comunicado da ocorrência da
suspensão do seu contrato de trabalho em 11.06.07. Portanto, não havia como o
requerido deixar de trabalhar no dia 08.06.07 se não tinha conhecimento acerca
da suspensão do seu contrato de trabalho.
Vislumbrou-se que o requerente tenta por diversas maneiras encontrar
saídas para se isentar da decadência de seu direito, haja vista que inicialmente
alegou que o requerido foi suspenso em 11.06.07, em virtude de ainda ter trabalhado no dia 08.06.07. Posteriormente, sustenta que se a suspensão ocorreu
em 12.06.07, o prazo decadencial de trinta dias somente começaria a correr no
dia posterior ao ato suspensivo, ou seja, 13.06.07.
Ocorre que, com base no art. 853 da CLT, a contagem do prazo para a
instauração do inquérito para apuração de falta grave começa da data da efetiva suspensão do empregado e não do dia posterior ao ato suspensivo, tendo a
suspensão do requerido ocorrido, no entendimento desse Juízo, no dia 08.06.07.
Como a presente ação somente foi ajuizada no dia 11.07.07, caducou o direito
do promovente, haja vista que intentou o inquérito judicial para apuração de
falta grave trinta e quatro dias depois da suspensão do requerido. Esse é o
entendimento desse Juízo que corrobora o entendimento do TST e Pretório
Excelso, nos termos da Súmula n° 203, e vem sendo de outros tribunais, conforme julgado infra colacionado:
EMENTA
PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
JUDICIAL - DECADÊNCIA: É de decadência o prazo
de trinta dias para a instauração de inquérito judicial,
a contar da suspensão, por falta grave, de empregado
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estável - Sumula nº 403 do STF. (TRIBUNAL: 22ª Região;
DECISÃO: 30 05 2006; TIPO: RO NUM: 01003
ANO: 2005; NÚMERO ÚNICO PROC: RO -010032005-001-22-00-0; RELATOR: DESEMBARGADOR
LAÉRCIO DOMICIANO; FONTE: DJT DATA:0707-2006 PG: 12).

Vale ressaltar, para efeito de esclarecimento, que ainda que se considerasse que a suspensão do requerido tenha ocorrido no dia 11.06.07, o que não
é o caso dos autos, também restaria caducado o direito do promovente, já que
intentou a presente ação em 11.07.07, ou seja, trinta e um dias após da data da
suspensão hipotética alegada pelo promovente.
Dessa forma, com base no art. 853 da CLT, declara-se a decadência do
direito do requerente, haja vista que este não observou o prazo decadencial de
trinta dias para o ajuizamento da presente ação, devendo ser o presente processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do Diploma
Processual Civil.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, e no mais que dos autos consta, decide o Juízo da 6ª
Vara do Trabalho de Fortaleza/CE EXTINGUIR O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, já que caducou o direito material
do requerente em apurar a falta grave que imputou ao requerido, não tendo
observado o prazo decadencial de trinta dias previsto no art. 853 da CLT.
Custas pelo requerente no valor de R$ 20,00 (vinte reais), calculadas
sobre R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor atribuído à causa.
Intimem-se às partes.
Nada mais.
Fortaleza, 25 de setembro de 2007.
SUYANE BELCHIOR PARAIBA
Juíza do Trabalho Substituta
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9ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA-CE
Processo Nº 02116/2006-009-07-00-6
e apenso (Ação de Consignação em Pagamento nº 02365-2006-002-009-00-1)

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, nesta cidade de Fortaleza-CE, às 12:00 horas, estando aberta a audiência da 9ª Vara
do Trabalho desta cidade, na sala de audiências, na Avenida Duque de Caxias
n° 1150, com a presença da Srª Juíza do Trabalho, Drª MARIA ROSA DE
ARAÚJO MESTRES, foram apregoados os litigantes: MIGUEL ANGELO
CABRAL E SILVA, reclamante/consignado e PATRÍCIA COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA, reclamada/consignante.
Ausentes as partes.
A seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA:
RELATÓRIO
MIGUEL ANGELO CABRAL E SILVA propôs reclamação trabalhista contra PATRÍCIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA alegando,
em suma: que trabalhou para a reclamada como “vendedor” no período de
17/02/2006 à 15/07/2006; que percebeu com última remuneração o valor de
R$ 550,00 e que na época da ruptura contratual não lhe foram pagos os haveres
salariais e rescisórios que fazia jus.
Em razão do exposto, pleiteia o pagamento das parcelas relacionadas
na inicial, inclusive indenização por danos morais. Requer, ainda, os benefícios
da justiça gratuita e o pagamento de verba honorária.
Rejeitada a primeira proposta de conciliação, a parte reclamada apresentou a defesa de fls. 20/42, impugnando a pretensão autoral, especialmente quanto
ao motivo determinante da ruptura contratual e inocorrência de danos morais.
Determinado o apensamento ao presente feito dos autos da Ação de
Consignação em Pagamento (Proc. 02365-2006-002-009-00-1) antes em trâmite
perante a 1a. Vara do Trabalho de Fortaleza, conforme deliberação de fl. 66/67, na
qual a consignante aduziu ter sido o consignado demitido por justa causa, tendo
ocorrido a recusa do obreiro em receber as verbas rescisórias correspondentes.
Em defesa oral às fls. 129, o consignado refutou as alegações empresariais, pugnando pelo reconhecimento da rescisão imotivada do contrato e
improcedência da Consignatória.
Não foi levantado pelo reclamante/consignado o valor depositado em
juízo.
Ouvidos os depoimentos pessoais dos litigantes, sendo produzida prova
oral pelas partes.
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Concedido, em atenção a requerimento das partes, prazo para oferecimento de Razões Finais em forma de memoriais, tendo o reclamante as
apresentado consoante peça de fls. 131/136 e, o reclamado deixado transcorrer
in albis o prazo assinalado.
Rejeitada a última proposta conciliatória.
Autos conclusos para julgamento
É O RELATÓRIO.
1 FUNDAMENTAÇÃO
1.1 DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
O benefício da justiça gratuita norteia-se pelo estado de miserabilidade
do empregado, consubstanciado na percepção de salário inferior ao dobro do
mínimo legal ou, também, pelo fato do mesmo não estar em condições, mesmo
que momentaneamente, de demandar em juízo sem o comprometimento de seu
sustento e de seus familiares.
Nessa esteira, preenchidos os requisitos legais previstos na Lei 5.584/70
e no art. 790, § 3o. da CLT e, em estrita consonância ao preconizado no art. 5o.,
LXXIV da Constituição Federal, deferem-se, ao reclamante, os benefícios da
justiça gratuita.
2 DO MÉRITO
2.1 DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
2.1.1 O Contrato de Trabalho
Inexiste controvérsia acerca da existência de vínculo empregatício
entre os litigantes, o qual teve início em 17/02/2006, como atesta o contrato e
o registro de empregado de fls. 86/87 dos autos. Tal vínculo foi desenvolvido
pelo obreiro como “vendedor”, mediante percepção de remuneração média
no importe de R$ 550,00, valor este que foi expressamente reconhecido pelo
consignante na defesa à reclamação trabalhista intentada (fl. 24).
Todavia, no que pertine à data do término do pacto existe pequena
discrepância entre as datas apontadas pelas partes, o que será dirimido quando
da análise das circunstâncias que envolveram a resolução do pacto laboral.
2.1.2 A Ruptura Contratual
Pretende a consignante seja reconhecida a extinção de suas obrigações
e a quitação dos haveres resilitórios devidos ao consignado através do depósito
da importância elencada na exordial, aduzindo, para tanto, a ocorrência de justa
causa e a recusa injusta do obreiro na percepção de sua rescisão, fatos estes
refutados pelo consignado na defesa oral apresentada.
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Portanto, o ponto nodal para deslinde da presente consignação reside
na aferição do motivo determinante da ruptura contratual.
Diante das alegações trazidas à baila com a defesa, incumbia à consignante, a teor do que dispõe o art. 818 da CLT c/c art. 333, II do CPC, demonstrar
a ocorrência da conduta inapropriada que imputara ao reclamante eis que é o
fato preponderante do direito que alega.
Sustentou a consignante que o obreiro praticou ato impróprio no exercício de sua função, aduzindo a caracterização da conduta tipificada no art. 482,
alínea “k”, da CLT.
Nesse sentido, aduz a consignante que o consignado, no dia 17/07/2006,
no interior da própria loja de brinquedos onde desenvolvia suas funções de vendedor, veio a agredir fisicamente a gerente que, por sua vez, era sua superiora
hierárquica. Informa ainda, que em razão de tal fato foi procedida a resolução
motivada de seu contrato laboral, tendo dela sido comunicado o obreiro, por
telegrama, em 18/07/2006.
De início, observo existirem provas cabais da prática do ato impróprio
imputado ao reclamante e que culminou em sua demissão.
Nessa esteira, claras e seguras foram as declarações da testemunha
Elizabeth Rodrigues Leitão que a tudo assistiu, tendo, inclusive, interferido
diretamente para auxiliar a empregada agredida, Srª Maria Jozelene de Souza
Silva. Assevera a referida testemunha, às fls. 125/126, que:
“ ... estava trabalhando no caixa quando ouviu a gerente
falar “Beth, venha aqui”; que a depoente saiu do caixa,
deu a volta e se dirigiu para a porta que dá acesso às
escadas; que no topo da escada fica a sala de estoque no
qual em seu interior fica a sala da gerência; que quando
se dirigiu para a porta que dá acesso às escadas esta se
encontrava aberta; que a depoente neste momento viu a
gerente da loja ao pé da escada e o reclamante descendo
a mesma; que quando o reclamante desceu, pegou os
dois braços da gerente e a empurrou; que neste momento
a depoente se encontrava atrás da gerente, tentando
separar os dois; que quando a gerente foi empurrada, ela
“meio que caiu” por sobre a depoente; que o reclamante
em seguida saiu da loja e a depoente levou a gerente
para o centro médico do Shopping, pois a gerente estava
com os braços vermelhos e muito nervosa.”

A agressão resultou em lesão física que, mesmo de natureza leve, foi
percebida por outros empregados, os quais passaram a compartilhar certo clima
de insegurança no ambiente de trabalho, como atesta a testemunha Francisca
Camila Celestino Ramalho, às fls. 127/128:
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“ ... que no dia em que o reclamante compareceu para
conversar com a gerente, em uma segunda-feira, a
depoente o viu chegando nervoso e saindo alterado da
loja; que não presenciou a agressão sofrida pela gerente;
que depois que o reclamante saiu da loja, viu a gerente
chorando e com os pulsos vermelhos; ... que nesse mesmo
dia o reclamante voltou aproximadamente três vezes na
loja, ficava circulando pelo corredores e dizendo que os
demais empregados não falassem com ele para não serem
prejudicados; que a empresa contratou seguranças para
todos os empregados, pois estavam receosos, já que o
reclamante ficava voltando à loja; ...”

Com efeito, a resolução motivada do contrato de trabalho é a maior e
mais severa penalidade a ser imposta ao trabalhador, não podendo ser aplicada
de forma aleatória. Entretanto, na hipótese, restou evidenciada a agressão física
imputada ao obreiro, que, por outro lado, não se desincumbiu de provar a sua
versão dos fatos, não tendo havido demonstração da ocorrência de legítima
defesa ou de outra causa excludente da antijuridicidade do ato. A propósito,
registre-se que as declarações da testemunha apresentada pelo consignante (Sr.ª
Rozimeire Fernandes Soares) que teria presenciado a discussão com a gerente,
mostraram-se frágeis e inconsistentes, não se revestindo da necessária solidez
e segurança para serem valoradas como prova.
Destarte, analisando o comportamento do obreiro e que foi determinante para a resolução contratual, nele se pode aferir a tipicidade (art. 482, k,
da CLT), a atualidade e a proporcionalidade entre a falta e a sanção, bem como
a gravidade do ato praticado, requisitos esses, essenciais à convalidação da
punição aplicada, que decorreu do legítimo exercício do poder disciplinar do
empregador.
Portanto, considerando que restou evidenciada a agressão física à
superior hierárquico e a conseqüente quebra, de modo irreparável, da fidúcia,
respeito e urbanidade que devem ser a tônica em qualquer relação de emprego,
reputo válida a justa causa na qual fora o consignado capitulado. Por tal razão,
reconheço que o contrato de trabalho mantido entre as partes foi regularmente
extinto em 18/07/2006, um dia após o ato infracional praticado pelo empregado,
o que foi procedido com supedâneo no disposto no art. 482, “k”, da CLT.
2.1.3 A Insuficiência do depósito
Não obstante o reconhecimento da justa causa, percebo, como adiante
analisado, que a consignada não demonstrou perante este juízo a regularidade
dos descontos efetuados no termo rescisório de fl. 53, razão pela qual o valor
consignado apresenta-se insuficiente à quitação dos direitos trabalhistas devidos
ao obreiro.
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Dessa forma, não há como reconhecer a extinção das obrigações da
consignante e a quitação dos haveres resilitórios devidos ao consignado através
do depósito simplesmente da quantia recolhida no presente feito, o que me
leva a decidir pela improcedência da Ação de Consignação intentada, à luz do
disposto no § 2o., do art. 899 do CPC.
Determina-se a liberação do valor depositado em prol do obreiro, tão
somente para deduzir-se de eventual condenação sob a mesma rubrica.
2.2 DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
2.2.1 As Verbas Rescisórias Devidas
Considerando então, o reconhecimento da formação de vínculo empregatício entre os litigantes, no período de 17/02/2006 a 18/07/2006 e da resolução motivada do contrato laboral, são devidas apenas as parcelas pertinentes
a essa modalidade de ruptura contratual, a saber: saldo de salário de 15 dias,
nos termos do pedido inicial e FGTS da rescisão, incidente sobre o saldo de
salário, a ser depositado na conta vinculada do obreiro.
Registre-se que tal verba deve ser paga ao obreiro apenas com o
desconto previdenciário incidente, porquanto a reclamada não demonstrou a
regularidade dos descontos efetuados no TRCT de fl. 53, no que se referem as
deduções de “adiantamentos”, “faltas” e “vale transporte”, pois he incumbia
apresentar o recibo da concessão de adiantamentos e vales transportes e demonstrar as faltas alegadas.
Dessa forma, em razão do reconhecimento da justa causa, improcedem
os pleitos relativos a aviso prévio; férias proporcionais acrescidas do terço
constitucional; 13o. salário proporcional; multa de 40% sobre FGTS da rescisão
e, multa de 40% sobre FGTS não depositado.
No que concerne ao pedido de concessão de carta de referência, observo que a própria norma coletiva que fundamenta tal pretensão (fls.09/14),
institui, em sua cláusula 16, a justa causa como causa excludente da obrigação
pactuada. Indefiro o pedido.
Indevida ainda, ante a modalidade de ruptura verificada, a liberação
do FGTS do pacto, já objeto de depósito.
A liberação das guias de seguro-desemprego em prol do reclamante,
ou a sua indenização, também é indevida porquanto ausentes os requisitos legais para a concessão do referido benefício. Com efeito, a Lei 7.998/90 elenca
algumas condições essenciais para a percepção do seguro desemprego, quais
sejam: rescisão contratual involuntária por parte do empregado, inexistência de
renda própria do trabalhador e carência de 06 (seis) meses de CTPS assinada.
Assim, estando ausente qualquer uma delas, como é o caso da primeira delas,
o empregado não fará jus ao aludido benefício.
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Improcede também, a multa do art. 477, § 8o. da CLT uma vez que
o atraso no pagamento das verbas rescisórias ocorreu em face da justa causa
imputada ao obreiro, motivadora da recusa na aceitação do pagamento e do
ajuizamento da ação de consignação, sendo necessário, para o deslinde do
litígio, a apreciação do poder judiciário.
De igual forma, improcede a aplicação da sanção prevista no art. 467
da CLT ante a controvérsia instaurada com relação a quitação e obrigatoriedade
dos títulos pleiteados.
2.2.2 Os Danos Morais
Persegue o obreiro indenização por danos morais em virtude de sua
empregadora exigir-lhe, em algumas ocasiões, o uso de “fantasias” diversas, o
que he causava, segundo alega, constrangimentos pois era “ridicularizado pelos
clientes e demais empregados das lojas vizinhas, no Shopping Iguatemi”.
Observo, inicialmente, que a reclamada não logrou êxito em comprovar
que o uso de fantasias fora objeto de condição exposta na contratação do reclamante. O contrato de fl. 46 atesta que o obreiro fora contratado para exercer
função específica, qual seja, a de “Vendedor de comércio”, não havendo registro naquele instrumento de cláusula estipulando a necessidade do empregado
desenvolver suas funções fantasiado.
De outro modo, a testemunha Francisca Izabelle Ananias da Rocha,
que exerceu a mesma função e em período contemporâneo, corrobora a alegação vestibular de que o reclamante no decorrer de seu contrato laboral fora
surpreendido pela citada exigência, tanto é que referida testemunha revela às
fls. 120/121:
“...que quando foi contratada pela reclamada não lhe
foi informado que em determinadas ocasiões tinha que
trabalhar fantasiada, tendo tomado conhecimento deste
fato somente depois, quando já se encontrava trabalhando;
... que só tomou conhecimento da necessidade de ter que
trabalhar fantasiada, através de comentários com outros
empregados;”

De outra ponta, a prova dos autos é uníssona tanto no que se refere a
exigência da empresa dos vendedores trabalharem fantasiados em determinadas
ocasiões, quanto no que tange a ausência de repasse financeiro para custear as
fantasias. A prova oral produzida ainda revelou que a exposição do reclamante
nos citados trajes, como de todos os outros vendedores, ocorria não só no espaço
interno da loja, mas também pelas demais áreas do Shopping Iguatemi, que
se constitui no estabelecimento comercial, dentre seus congêneres, de maior
envergadura e público da capital, especialmente nos dias de sábado quando
ocorriam os eventos em análise.
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E tudo isso acontecia porque, apesar da loja contar com sanitário interno,
este se encontrava sem condições de uso, não tendo a reclamada se preocupado
em repará-lo para assim oferecer mais conforto e privacidade a seus empregados.
Dessa forma, no decorrer daqueles dias em que os empregados, dentre eles o
reclamante, estavam trabalhando fantasiados por imposição de sua empregadora,
estes tinham que percorrer os corredores do Shopping para poderem utilizar do
banheiro público, deparando-se, nesse deslocamento, com toda a clientela que
ali se encontrava e com empregados de outros estabelecimentos. Isso também
ocorria, como revelaram as testemunhas, durante o intervalo para refeição.
Vê-se então, que a exigência do uso de fantasias submeteu a exposição
da imagem do empregado não só ao ambiente interno da loja, espaço eminentemente lúdico, tendo havido exposição externa, o que submeteu o obreiro à
comentários e rumores diversos, sendo, obviamente, muitos deles de caráter
pejorativo.
E nem se fale que os empregados poderiam trocar de roupa antes de
sair para ir ao banheiro ou fazer refeições. Tal suposição é negada pelo próprio princípio da supremacia da realidade, pois é notório que o lapso temporal
permitido para tais intervalos é por demais exíguo obstacularizando qualquer
intenção do empregado em trocar suas vestes antes de enfrentar o ambiente
externo ao local de seu trabalho.
Nessa esteira, claras são as informações prestadas pela testemunha
Francisca Izabelle Ananias da Rocha, as quais revelam, não só o abuso de
direito perpetrado pelo empregador, como a ocorrência de danos aos direitos
inatos à personalidade de seu empregado. Às fls. 120/121 referida testemunha
assevera:
“ ... que em regra geral os vendedores tinham que arrumar
as fantasias, pois estas só eram fornecidas pela reclamada
quando já a possuíam, o que era raro; que a empresa não
fornecia valores financeiros para reembolso das fantasias
arranjadas pelos vendedores; que todos os vendedores
que trabalhavam com a depoente reclamavam de ter
que trabalhar fantasiados; que o reclamante sempre
ao conversar com a depoente reclamava do uso
obrigatório de fantasia, informando-lhe que não se
sentia confortável em usá-las porque elas o expunham
ao ridículo e as pessoas ficavam “mangando”; ... que
a reclamada possuía um banheiro perto do estoque, que
não podia ser utilizado pelos empregados, pois estava
interditado; ... que os empregados, inclusive quando
estavam fantasiados, tinham que usar o banheiro
do Shopping, o que era mais constrangedor, pois o
banheiro era longe, tinham que passar fantasiados
por várias pessoas e estas ficavam “reparando e
cochichando” ... que a reclamada concedia 15 minutos
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de intervalo para lanche; que por ocasião do lanche
também tinham que sair pelo shopping fantasiados;
... que as fantasias eram grandes, o que dificultavam a
ida ao banheiro; ... que vários empregados, em conversas
informais com a gerente, reclamavam com ela acerca do
uso de fantasia; que essas reclamações eram feitas em
grupo, inclusive com a presença do reclamante, pois
todos os empregados reclamavam;”

Então, resta patente que ao reclamante foi infligido constrangimento
moral, com violação a direitos próprios à sua personalidade, causando-lhe
danos cuja existência é revelada de forma translúcida em face da pessoalidade
e subordinação inerentes a relação de emprego.
É indubitável que o uso obrigatório de fantasias sem contraprestação
remuneratória para custeá-las e sem a garantia da privacidade, imagem, intimidade, honra, conforto e dignidade do empregado, implica em evidente abuso
de direito por parte do empregador, tanto mais porque submeteu o obreiro a
situações embaraçosas, incomodativas, vexatórias e constrangedoras, as quais
violaram o princípio da dignidade do trabalhador e da pessoa humana, bem como
o direito do empregado de gozar de um meio ambiente de trabalho sadio.
Convém lembrar que o Código Civil, em seu art. 187 equipara o abuso
de direito ao ato ilícito, razão pela qual o exercício abusivo de qualquer direito
subjetivo, ou o seu exercício em desconformidade com os fins sociais, boa-fé
e ética, enseja o dever de indenizar os malefícios causados a terceiros.
Destarte, estando configurado dano ao patrimônio moral do reclamante e estando presentes os requisitos do nexo causal e da culpa empresarial, a
indenização do gravame é medida que se impõe, até mesmo para cumprir seu
papel educativo e como prevenção de reincidência.
Desse modo, com fulcro no art. 5º, incisos V e X da Constituição
Federal, entendo devida a pretensão do autor quanto a indenização por danos
morais, cuja quantificação deve ser procedida utilizando-se dos critérios de
equidade e sopesando a agressão e os valores morais atingidos, sua gravidade,
a extensão dos danos sofridos e a posição social e financeira das partes envolvidas no evento danoso, ofensor e vítima. Por tais razões fixo a indenização
por danos morais devidas ao reclamante no valor de R$ 5.000,00.
2.2.4 Os Honorários Advocatícios
Defiro o pedido já que satisfeitas, de forma concomitante, as exigências legais previstas na Lei 5.584/70 e preconizadas nas Súmulas 219 e 329 do
TST.
Nesse diapasão, vê-se que o reclamante está assistido por seu órgão de
classe, sendo evidente sua condição de hipossuficiência econômica, posto que
auferia rendimentos inferiores ao dobro de mínimo legal. Ademais, não possui
situação financeira que lhe permita arcar com os honorários do profissional que
o patrocinou sem causar prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família,
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pelo que arbitro os honorários advocatícios em valor equivalente a 15% da
condenação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e tudo o mais que consta dos autos, decido julgar
IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na Ação de Consignação em Pagamento promovida por PATRÍCIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA
contra SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA e, julgar PROCEDENTES EM
PARTE os pedidos veiculados na Reclamação Trabalhista movida por MIGUEL
ANGELO CABRAL E SILVA contra PATRÍCIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA para condenar a reclamada/consignante a efetuar, no prazo de
15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de acréscimo da
multa de 10% sobre o valor da condenação de que trata o art. 475-J do CPC, o
pagamento ao reclamante/consignado das seguintes parcelas: I – Saldo de salário (15 dias) – R$ 274,99 e, II – Indenização por danos morais – R$ 5.000,00;
com acréscimos incluídos em razão de correção monetária, juros, honorários
advocatícios e demais encargos, calculados consoante a planilha em anexo,
que integra essa sentença, devendo ser observada a dedução, na condenação,
do valor consignado.
Condena-se ainda a reclamada/consignante a efetuar, no prazo de 15
(quinze) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de acréscimo da
multa de 10% sobre o valor da condenação de que trata o art. 475-J do CPC, o
depósito na conta vinculada do reclamante/consignado, do FGTS da rescisão,
no percentual de 8% incidente sobre o valor referente ao saldo de salário objeto
de condenação.
Também, condena-se no pagamento, pela demandada, de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Tudo apurado em liquidação por simples cálculos, considerando a
remuneração de R$ 550,00 vigente à época da rescisão e com observância da
fundamentação constante na presente decisão, que integra o presente dispositivo.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, deverá à Secretaria da
Vara diligenciar à expedição de Alvará para liberação, em prol do reclamante,
do montante consignado.
Imposto de renda, contribuições previdenciárias, juros e atualização
monetária, na forma da lei.
Custas de R$ 120,00, pela reclamada/consignante, calculadas sobre R$
6.000,00, valor arbitrado para a condenação.
Registre-se. Notifiquem-se as partes.
E, para constar, eu, ___________________________, Chefe de Audiência, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Juíza do Trabalho.
Maria Rosa de Araújo Mestres
Juíza do Trabalho
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Processo Nº 02452/2006-009-07-00-9

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, nesta
cidade de Fortaleza-CE, às 13:00 horas, estando aberta a audiência da 9a Vara
do Trabalho desta cidade, na sala de audiências, na Avenida Duque de Caxias
n° 1150, com a presença da Srª Juíza do Trabalho, Drª MARIA ROSA DE
ARAÚJO MESTRES, foram apregoados os litigantes: LEDA MARIA MARTINS BARRETO, reclamante e VIGILANTES DO PESO MARKETING
LTDA, reclamado.
Ausentes as partes.
A seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA:
RELATÓRIO
Relatório dispensado por força do art. 852-I, da Consolidação das Leis
do Trabalho.
FUNDAMENTAÇÃO
1 Da Inépcia dos pedidos de complementação salarial
Arguo de ofício a inépcia do pedido de “Complemento de salário de
julho 2006”, bem como de seus consectários “FGTS e Multa de 40% sobre
referida complementação”, haja vista que a reclamante elenca tais verbas no
rol de fl. 05, sem, entretanto, fazer a exposição, mesmo que sumária, de sua
causa de pedir.
No processo do trabalho há que ser observado o que reza o § 1o, do art.
840 da CLT, o qual preconiza que a inicial deve conter pelo menos uma breve
exposição dos fatos dos quais resulta o dissídio. Ora, no tocante as verbas em
análise, inexiste no bojo da peça exordial qualquer referência aos fundamentos
fáticos e jurídicos que fundamentam o aludido pedido.
Destarte, decreto a inépcia dos pedidos de “Complemento de salário de
julho 2006” e “FGTS e Multa de 40% sobre o complemento salarial” e, com
relação ao mesmos, extingo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art.
840 da CLT c/c parágrafo único, I do art. 295 do CPC.
2 Dos benefícios da justiça gratuita
O benefício da justiça gratuita norteia-se pelo estado de miserabilidade
da empregada, consubstanciado na percepção de salário inferior ao dobro do
mínimo legal ou, também, pelo fato da mesma não estar em condições, mesmo
que momentaneamente, de demandar em juízo sem o comprometimento de seu
sustento e de seus familiares.
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Nessa esteira, preenchidos os requisitos legais previstos na Lei 5.584/70
e no art. 790, § 3o. da CLT e, em estrita consonância ao preconizado no art. 5o.,
LXXIV da Constituição Federal, deferem-se, à reclamante, os benefícios da
justiça gratuita.
3 Da Prejudicial de Mérito: Prescrição
Suscitou o reclamado a prescrição incidente sobre a pretensão deduzida
em juízo, argumentando que: “A presente reclamatória não há como prosperar,

no tocante ao período de 15/03/1989 (suposta admissão) a 23/11/2001, em face da
configuração da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ... “

Com efeito, dispõe o art. 7o., XXIX da Constituição Federal:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
(...)
XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações
de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos pra os
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho;

Destarte, como a presente demanda foi ajuizada em 23/11/2006, a
prima facie poder-se-ia imaginar que estariam prescritas as parcelas vindicadas
anteriores a 23/11/2001. No entanto, na pretensão deduzida em juízo observo
que quanto ao período anterior a 23/11/2001 são vindicados, apenas, a retificação das anotações constantes na CTPS e o pagamento do FGTS e da multa
de 40% do FGTS, os quais não estão abrangidos pela prescrição qüinqüenal
suscitada.
Ora, não resta configurado o instituto da prescrição previsto no art. 7o.,
XXIX da Constituição Federal no que concerne ao pedido de retificação das
anotações da CTPS porque, nesse particular, a pretensão objeto da lide tem
natureza claramente declaratória.
Na verdade, à presente demanda deve ser aplicada a dicção do art. 11,
§ 1o da CLT, segundo o qual não flui a prescrição da pretensão cujo objeto seja
anotação de CTPS ou de outro documento para fins de prova junto à Previdência
Social.
Nesse sentido, comenta Valentin Carrion1:
“O direito à documentação, inclusive quanto às anotações
e retificações de dados inverídicos na carteira de trabalho
do empregado, em princípio não prescreve, por tratar-se
de ação declaratória; entretanto, a pretensão declaratória
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deve justificar a existência de um interesse jurídico, sob
pena de ser decretada a carência de ação, por ausência de
uma das condições da ação. (...) O § 1o., acrescido à CLT,
art. 11, pela L. 9.658/98, reconhece a imprescritibilidade
do direito às ações que objetivem anotações para fins de
prova junto à Previdência Social.

De igual sorte, descabe falar em prescrição qüinqüenal dos créditos
vindicados que sejam anteriores a 23/11/2001, pois o direito de ação acerca
do recolhimento inexato do FGTS só prescreve em 30 (trinta) anos, ex vi os
termos da Súmula 362 do TST:
“FGTS. PRESCRIÇÃO. É trintenária a prescrição
do direito de reclamar contra o não-recolhimento da
contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois)
anos após o término do contrato de trabalho.”

Ademais, a multa de 40% sobre os depósitos de FGTS tampouco resta
fulminada pela prescrição haja vista que sua quitação só se torna devida por
ocasião da rescisão ocorrida em 03/10/2006, marco temporal situado fora do
período da prescrição qüinqüenal.
Assim, com fulcro no art. 11, § 1o do CPC e no preconizado pela Súmula
362 do TST, rejeito a prescrição suscitada.
4 Do Mérito
Pretende a reclamante o pagamento das verbas relacionadas na inicial,
alegando ter laborado para o reclamado como “auxiliar de orientadora” e que,
muito embora tenha iniciado a trabalhar em 01/10/1989, sua carteira profissional somente fora anotada em 01/03/1993. Ainda aduz que em 03/10/2006 seu
contrato de trabalho fora rompido por sua empregadora, não tendo recebido os
haveres salariais e rescisórios aos quais faria jus.
O reclamado, por sua vez, refuta as teses lançadas na peça vestibular,
tornando especialmente controvertidos o período laborado pela reclamante, o
motivo determinante para a ruptura contratual e os títulos objeto de quitação.
4.1 DO PERÍODO LABORADO
Ao contrário do alegado pelo reclamado, pleiteia a reclamante, na verdade, o reconhecimento do período trabalhado que é posterior à sua condição
de associada ao programa dos Vigilantes do Peso e anterior à sua contratação
formal, ou seja de 01/10/1989 à 31/03/1993.
Ora, o próprio reclamado confessa em sua defesa (fl.32) que, realmente,
a obreira foi sua associada, tendo perdido 17 Kg no espaço de 05 meses. Por
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sua vez, mais adiante também confirma que em virtude de seu tratamento exitoso, “a empresa decidiu fazer uma proposta para que a reclamante viesse a
trabalhar com a mesma, quando passaria a auxiliar as orientadoras existentes,
demonstrando que o programa realizado obteve total resultado ...”
Vê-se ainda, que não houve impugnação quanto à data informada como
de ingresso na qualidade de associada do programa, nem tampouco quanto às
fichas de fl. 09, as quais revelam que a obreira se associou à reclamada em
15/03/1989, tendo perdido o já citado peso até 30/08/1989. Dessa forma, não é
crível que, considerando o resultado que demonstrava o sucesso do programa,
a reclamada tenha decidido contratar a prestação dos serviços da reclamante
somente quase 04 anos depois.
Por sua vez, a prova oral colhida corrobora as alegações da reclamante.
Nesse sentido, a testemunha Ana Lia Viana Pinto, assevera que trabalhou na
reclamada por 02 períodos e, no primeiro deles, no ano de 1989, notadamente
em outubro daquele ano, a reclamante já laborava para a empresa demandada
como secretária.
Considerando então, que é relativa a presunção de veracidade que
gozam os apontamentos da CTPS, podendo ser elidida por prova em contrário,
entendo que a obreira logrou êxito em demonstrar que o início de seu labor
para a reclamada ocorreu em data anterior àquela constante em seus registros
profissionais.
Assim, reputo verdadeiro o início do pacto laboral em 01/10/1989, razão
pela qual procede o pleito de retificação da anotação constante na CTPS.
Por conseguinte, é devido à reclamante o pagamento dos depósitos
de FGTS sobre os salários do período de 01/10/1989 à 31/03/1993 e multa de
40% sobre os mesmos, tudo a ser apurado, mês a mês, com base no salário
mínimo vigente em cada mês do interstício, eis que não restou provado o salário
efetivamente auferido pela obreira naquela época.
4.2 DA RUPTURA CONTRATUAL
Em sua peça de resistência sustentou o reclamado que a obreira laborava com desídia e indisciplina, tendo deixado de desempenhar sua função com
obediência, fidelidade e contraprestação regular de serviço, pois não manteve
o peso-padrão exigido para o “marketing do negócio”. Alega ainda, que a reclamante foi anteriormente advertida por não estar atendendo com urbanidade
os clientes do reclamado e por estar faltando a reuniões, bem como por estar
com aparência pessoal incompatível com a função que ocupava.
Ora, considerando a tese afirmada na peça de defesa de que teria sido
da obreira a iniciativa determinante para a resolução do pacto laboral, competia
ao reclamado demonstrar a justa causa aduzida, encargo que lhe corresponde
nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 333, II, do CPC, pois este é o fato preponderante do direito que alega.
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Vejamos então, o que nos revelam as provas colhidas nos autos quanto
aos fatos que antecederam a demissão da obreira ocorrida em 03/10/2006.
Inicialmente percebo que, de fato, a reclamante recebeu advertência
por suposto incidente ocorrido no início de junho com cliente do reclamado.
Todavia, a simples aposição da assinatura da obreira no aviso respectivo (fl.68)
não confirma a exatidão da versão nele apontada, até porque a empregada refutou a dinâmica narrada por sua empregadora, que não colacionou prova oral
de que o episódio tenha ocorrido da forma como relata.
Por sua vez, a alegação de que a empregada agiu com desídia e indisciplina ante a sua ausência em reuniões para as quais fora convocada, não
foi objeto de comprovação, inexistindo demonstração cabal de que a obreira
faltou às reuniões marcadas, seja para atendimento de clientes, seja para sua
reinserção no programa de diminuição de peso corporal.
Desse modo, o reclamado não se desincumbiu, nesse particular, do
ônus probandi que lhe competia quanto a demonstração de que a reclamante
agiu com desobediência às orientações gerais ou específicas à ela ordenadas,
ou com negligência, desatenção reiterada ou improdutividade.
O depoimento pessoal do reclamado contraria a tese levantada na defesa
escrita, pois à fl. 85 sua preposta confessa:
“... que a reclamante nunca faltou às reuniões marcadas;
que a depoente como gerente não constatou diminuição
do número de clientes, ou diminuição do lucro da empresa
na filial em que a reclamante trabalhava, que tenha sido
causado em razão do fato da mesma estar acima do peso
padrão; ...”.

Além disso, o que emerge da demanda é que o ponto nodal e determinante da rescisão contratual não se insere no âmbito dos fatos ocorridos em
junho de 2006, antes da obreira gozar de licença médica por 15 dias. Até mesmo
porque, os fatos pretéritos não bastam, por si só, para convalidar a justa causa
aplicada à obreira, fazendo-se imprescindível, ante o princípio da necessária
atualidade ou imediatidade da falta, perquirir as circunstâncias que envolveram
o último fato desabonador praticado pela empregada e tido como motivador da
ruptura contratual.
Nesse diapasão, vê-se que a real causa da deliberação do reclamado
em rescindir o contrato por justa causa foi, na verdade, a aparência pessoal da
reclamante, como reconhecido no depoimento pessoal de fl. 85, onde a preposta
do reclamado revela:
“...que o fato da reclamante estar com sobrepeso interferia
na imagem do programa de emagrecimento; que alguns
clientes, ao lhes serem oferecidos os livros de receita da
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reclamada, questionavam a reclamante pelo fato dela
não estar magra; que o único motivo fundamentador da
demissão da reclamante foi o fato dela estar gorda, tendo
a direção no Rio de Janeiro/RJ decidido despedi-la por
justa causa”. (Grifos)

Posto isso, há que ser averiguado se o fato da obreira estar com estética
pessoal “incompatível” com a função que ocupava na empresa se constitui em
hipótese legítima de justa causa.
Ora, diante do sistema de controle de peso comercializado pelo reclamado é coerente que a “auxiliar de orientadora” possa servir, com sua própria
história pessoal, de estímulo aos clientes interessados na adesão ao aludido
programa. Não vislumbro nisso, a prima facie, qualquer ato discriminatório.
Todavia, o aumento de peso da empregada que ocupa tal função não
se insere nas hipóteses legais de justa causa tipificadas no art. 482 da CLT.
Com efeito, se o sobrepeso verificado torna inconveniente a permanência da empregada na referida função e a empresa não tem interesse em remanejála para exercício de outra atividade, na qual não tenha contato direto com os
clientes e nem possa interferir na imagem de sucesso do programa, seu contrato
laboral pode ser rescindido face ao direito potestativo do empregador, entretanto, sem justa causa e mediante pagamento de todas as parcelas rescisórias.
Isso porque, a impossibilidade da empregada manter sua aparência
pessoal anterior não pode ser classificada como desídia ou indisciplina, notadamente porque decorre de doença emocional e não da falta de atenção ou zelo
no desenvolvimento de seu mister, ou de violação do dever de obediência.
À propósito, vejo que há confissão real configurada no bojo do feito
quanto ao fato da reclamante estar com problemas psicológicos, os quais foram
preponderantes para o aumento de seu peso corporal, bem como no que pertine
ao fato da empresa ter conhecimento prévio da situação. Nesse sentido, translúcido é o depoimento pessoal de fl. 85, no qual a preposta do reclamado assevera:
“ ... que antes mesmo da reclamante ser demitida, a
depoente como gerente, bem como as demais empregadas
da reclamada, tinha conhecimento de que a reclamante
encontrava-se doente com uma síndrome de origem
nervosa e depressão; que a reclamante começou a ficar
doente e aparentar em seu comportamento os sintomas
cerca de 01 ano e 02 meses antes de ser demitida; que
antes da doença a reclamante estava magra; ...”.

Vê-se, portanto que a reclamante trabalhou para a reclamada por 16 (dezesseis) anos, sempre gozando de excelente conceito profissional e com notável
desempenho, tendo permanecido por quase 15 (quinze) anos dentro do pesopadrão exigido, ou seja, com a aparência de pessoa ‘magra”, a qual interessava
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à comercialização externa do produto do reclamado. No entanto, apesar de tudo,
quando apresentou doença psicológica que não a incapacitou para o trabalho,
mas somente para a manutenção do peso exigido, a reclamada aplicou-lhe a
pena de resolução contratual por justa causa, muito embora seu problema de
saúde fosse visível por todos e de pleno conhecimento da empresa demandada.
Nesses termos, a conduta verificada não pode ser enquadrada como
inobservância aos deveres inerentes ao contrato de trabalho. Ademais, na hipótese não se encontram presentes os requisitos essenciais à configuração da
justa causa, tais como: a atualidade ou imediaticidade da falta, uma vez que o
aumento de peso da reclamante foi gradativo, tendo se verificado no decorrer
de mais de 01 (um) ano; a proporcionalidade entre a falta e a punição posto
que a primeira, como restou provado, decorreu de notório problema de saúde,
inexistindo no caso dos autos correspondência harmônica entre a dimensão e
extensão da conduta e a penalidade aplicada e, finalmente, a gravidade, tendo
em vista que o fato imputado à obreira não é tão relevante e censurável a ponto
de quebrar, irreparavelmente, a fidúcia que deve existir na relação laboral.
Ainda resta evidenciado que o reclamado, ao decidir pela resolução
justificada do contrato, não procedeu com observância ao princípio da razoabilidade, porquanto não sopesou, como pondera Alice Monteiro de Barros2, o
passado funcional e a personalidade do empregada, o tempo de serviço prestado para a empresa e, notadamente, as condições emocionais que nortearam
a conduta, pois patente o conhecimento pela empresa dos problemas de saúde
apresentados pela obreira.
Releva assinalar que a Constituição Federal instituiu como um dos
objetivos da República, o bem de todos (art. 3o, IV ) e, como base da ordem
social o primado do trabalho, o bem-estar e a justiça social (art. 193), tendo
assegurado como direito social, o direito à saúde, entendo-a em toda sua dimensão de integridade psicofísica. Lembremo-nos ainda, que no nosso sistema
constitucional a ordem econômica está centrada na valorização do trabalho
humano e no alcance de uma existência digna (art. 170).
Assim, também incumbe ao empregador velar e proteger a integridade
dos bens jurídicos, inclusive a saúde e a capacidade laborativa, que o empregado
traz para o âmbito da relação empregatícia.
As atitudes do reclamado, contudo, não demonstram preocupação com
tal dever. Mesmo sabendo que a reclamante apresentava “síndrome de origem
nervosa e depressão”, como relatou sua preposta, a empresa não considerou tal
fato, ou o uso óbvio de remédios que interferem no sistema nervoso e alteram
a integridade psicofísica da trabalhadora e, conseqüentemente, dificultavam o
controle de seu peso. Em contrapartida, assediou-a moralmente com reiteradas
advertências, pressionando-a para alcançar a estética considerada desejável.
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Registre-se que, a resolução contratual motivada quando o empregado
encontra-se acometido de distúrbios psicológicos, mesmo que de origem desconhecida, se constitui em mais um gravame à sua saúde emocional, já abalada
pela doença, representando verdadeiro ato atentatório à dignidade do trabalhador na medida em que obstaculariza a continuidade de uma vida produtiva e
inclusiva, seja no aspecto econômico, seja no aspecto social.
Desse modo, como a resolução motivada do contrato de trabalho é
a maior e mais severa penalidade a ser imposta ao empregado, não pode ser
aplicada de forma aleatória e sem tipificação legal e fática correspondente.
Assim, como o reclamado não conseguiu provar de modo claro e indubitável que a conduta da obreira está consubstanciada em uma das hipóteses do
art. 482, da CLT, reputo não configurada a justa causa a ela aplicada, devendo
a ruptura contratual ser tomada como de iniciativa do reclamado.
4.3 DAS VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS
Demonstrada pois, a relação empregatícia, sua duração e a rescisão do
contrato laboral por iniciativa empresarial, são devidas as verbas rescisórias
concernentes a modalidade de demissão verificada, além daquelas já deferidas
neste decisum, a saber: aviso prévio; 13o. salário proporcional de 2006 (10/12);
férias proporcionais (09/12); terço constitucional sobre férias; FGTS da rescisão
(sobre aviso prévio, e 13o. salário) e multa de 40% sobre FGTS depositado
(saldo à fl. 23) e FGTS da rescisão. Devido ainda, o pagamento referente aos
depósitos de FGTS dos meses de agosto e setembro de 2006, cujo recolhimento
não consta no extrato de fls. 24/25, bem como a multa de 40% incidente. Tudo
a ser apurado com base na maior remuneração da obreira, vigente à época da
rescisão, no importe de R$ 671,12, conforme apontado no TRCT de fl. 22.
Por outro lado, afastada a justa causa aplicada a obreira, tem esta direito
à liberação do FGTS do pacto, devendo a Secretaria da Vara expedir o alvará
correspondente.
Indefere-se, contudo, o pedido de FGTS, inclusive da multa de 40%,
sobre férias porquanto indenizadas, como assim orienta a OJ Nº 195 do TST:
“FÉRIAS INDENIZADAS. FGTS. NÃO-INCIDÊNCIA.
Não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias
indenizadas.”

4.4 DOS DEMAIS PEDIDOS
Deve o reclamado, de outra sorte, efetuar a liberação das guias de seguro
desemprego em prol da reclamante, sob pena de conversão da referida obrigação de fazer em pagamento de indenização substitutiva, o que será apurado
em liquidação de sentença com fulcro na legislação pertinente. Ressalva-se,
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alternativamente, a possibilidade de que este Juízo expeça ofício à Delegacia
Regional do Trabalho com escopo de requerer a inscrição da Reclamante no
programa do seguro desemprego, mediante prévio e expresso requerimento neste
sentido formulado na fase de execução e, desde que atendidos os requisitos de
lei para percepção do referido benefício.
Indevida, contudo, a multa do art. 477, § 8o. da CLT por conta da controvérsia instaurada com relação a modalidade de ruptura contratual, sendo
afastada a justa causa aplicada ao obreiro somente na via judicial.
De igual forma, improcede a aplicação da sanção prevista no art. 467
da CLT ante a impugnação da obrigatoriedade dos títulos pleiteados.
4.5 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Indefiro o pedido já que não satisfeitas, de forma concomitante, as exigências legais previstas na Lei 5.584/70, bem ainda por adotar o entendimento
jurisprudencial contido nas Súmulas 219 e 329 do TST.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e tudo o mais que consta dos autos, decido decretar a
inépcia dos pedidos de “complemento de salário de julho 2006” e “FGTS e Multa
de 40% sobre o complemento salarial”, extinguindo o feito sem resolução de
mérito quanto aos mesmos, rejeitar a prescrição suscitada e, no mérito, julgar
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos veiculados na Reclamação Trabalhista
movida por LEDA MARIA MARTINS BARRETO contra VIGILANTES DO
PESO MARKETING LTDA, para condenar o reclamado a efetuar, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em julgado da presente decisão, o
pagamento à reclamante, das seguintes parcelas:
a) aviso prévio – R$ 671,12;
b) 13o salário proporcional de 2006 (10/12) – R$ 559,26;
c) férias proporcionais (09/12) – R$ 503,33;
d) terço constitucional sobre férias – R$ 167,77;
e) FGTS da rescisão – R$ 98,43;
f) multa de 40% sobre FGTS depositado – R$ 5.931,48;
g) multa de 40% sobre FGTS da rescisão – R$ 39,37;
h) FGTS não depositado referente aos meses de agosto e setembro/2006 – R$ 107,37 e,
i) multa de 40% sobre FGTS de agosto e setembro/2006 – R$ 42,95.
Tudo apurado com base na remuneração de R$ 671,12, conforme
apontado no TRCT de fl. 22 e, com observância da fundamentação
constante na decisão, que integra o presente dispositivo.
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j) FGTS não depositado sobre os salários do período de 01/10/1989
à 31/03/1993 e,
k) multa de 40% sobre os depósitos de FGTS do período acima.
Tudo a ser apurado, mês a mês, em liquidação por simples cálculo,
observando o valor do salário mínimo vigente em cada mês, com
observância da fundamentação constante na decisão, que integra o
presente dispositivo.
Condeno também, o reclamado, a liberar as guias do seguro desemprego, no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
conversão em indenização substitutiva das cotas que a obreira deveria receber,
o que será apurado em liquidação de sentença.
Deverá o Reclamado proceder ainda, a retificação das anotações constantes na CTPS da Reclamante para nela fazer constar o início do contrato de
trabalho em 01/10/1989. No caso de inadimplemento da obrigação pela Reclamada, autoriza-se à Secretaria da Vara a promover o registro da anotação
correspondente.
Imposto de renda, contribuições previdenciárias, juros e atualização
monetária, na forma da lei.
Custas de R$ 200,00, pela reclamada, calculadas sobre R$ 10.000,00,
valor arbitrado para a condenação.
Registre-se. Notifiquem-se as partes.
E, para constar, eu, ___________________________, Chefe de Audiência, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Juíza do Trabalho.
Maria Rosa de Araújo Mestres
Juíza do Trabalho
Citações
1
2

Comentários à Consolidação do Trabalho. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. págs. 76/77.
Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006. pág. 852.

Processo Nº 00958/2007-009-07-00-4

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, nesta cidade de Fortaleza-CE, às 12:30 horas, estando aberta a audiência da 9a Vara
do Trabalho desta cidade, na sala de audiências, na Avenida Duque de Caxias
n° 1150, com a presença da Srª Juíza do Trabalho, Drª MARIA ROSA DE
ARAÚJO MESTRES, foram apregoados os litigantes: FRANCISCO DAVID MACHADO, reclamante e FRANCISCA ARLIENETE DE SOUSA,
reclamada.
Ausentes as partes.
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A seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA:
RELATÓRIO
FRANCISCO DAVID MACHADO propôs Ação de Cobrança de
Honorários Advocatícios contra FRANCISCA ARLIENETE DE SOUSA,
alegando, em suma, que fora contratado pela ré para promover e acompanhar
Reclamatória Trabalhista em face de MAICE NOBRE FONTES, tendo-lhe prestado serviços como advogado consoante procuração e contrato colacionados.
Sustenta o autor que a ré inobservou os termos do contrato de honorários quando de sua ausência injustificada à audiência designada na Justiça
do Trabalho, sendo o feito, por isso, arquivado. Salienta então, o descumprimento das cláusulas 04 e 13 do contrato de honorários pelo que requer seja a
ré condenada no pagamento do valor concernente a honorários de 20% sobre
o valor dado à causa na Reclamatória Trabalhista. Requer, ainda, os benefícios
da justiça gratuita e a condenação da ré no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios sobre a condenação.
Regularmente notificada (fls. 20 - verso), a ré não compareceu à audiência designada, razão pela qual foi decretada sua revelia, aplicada a pena
de confissão sobre a matéria fática e decretado o encerramento de sua prova.
Dispensado o depoimento pessoal do autor, que desistiu da produção de prova oral.
Sem outras provas, foi encerrada a instrução processual.
Razões finais remissivas pelo autor e prejudicadas as da ré.
Prejudicadas as propostas de conciliação.
Autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
MÉRITO
Persegue o autor o pagamento de honorários que entende fazer jus
em razão dos serviços advocatícios prestados no ajuizamento de Reclamação
Trabalhista para a ré, a qual fora arquivada em face do não comparecimento
da então reclamante na audiência designada.
Fundamenta o autor seu pedido nas cláusulas 04 e 13 do contrato de
fls. 09 que prevê:
04- O substabelecimento da procuração ou desistência do
prosseguimento do feito, bem como até o dia da audiência
não der nenhuma satisfação ao primeiro contratante,
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deixando arquivar a reclamatória, implicará sempre
no pagamento em cobrança executiva dos honorários,
calculados estes segundo a cláusula DOIS sobre o
QUANTUM RECLAMADO CORRIGIDO ou sobre o
QUANTUM CONDENATÓRIO CORRRIGIDO (...)
INCLUSIVE JUROS, se já houve prolação da sentença;
13- Caso não exista quantum condenatório e for objeto
de acordo, o segundo contratante pagará 20% (vinte por
cento) sobre o acordo, isto se houver o consentimento
do primeiro contratante, se o acordo for extra-judicial e
for feito sem o consentimento do primeiro contratante,
o segundo contratante fica compelido a pagar 20%
(vinte por cento) sobre o valor do pedido, ao primeiro
contratante;

Ora, a análise do instrumento que exterioriza o negócio jurídico firmado
entre as partes revela contrato cuja redação foi determinada unilateralmente,
inexistindo negociação sobre seus termos. A hipótese se assemelha aos chamados contratos de adesão, caracterizados pela mitigação da própria finalidade
negocial ante a ausência de liberdade na estipulação dos termos avençados.
O contrato em destaque foi firmado para composição de interesses,
mas suas cláusulas foram postas de forma pré-estabelecida pelo prestador de
serviços à sua contratante, empregada doméstica e pessoa de reduzido padrão
sócio-cultural e econômico.
Diante de tais circunstâncias, ao julgador cabe analisar as cláusulas
contratuais, apontadas como fundamento para a presente cobrança, mediante
o cotejo entre o texto que encerram e os princípios gerais de direito, os quais
orientam a compreensão e integração do ordenamento jurídico pátrio.
Nesse contexto, não podemos olvidar que as cláusulas postas, já em
sua forma pétrea e utilizando-se de linguagem técnico-jurídica, se constituem
forma de opressão ao trabalhador hipossuficiente e menos favorecido no quesito
da escolaridade. Daí porque o princípio da autonomia da vontade deve sofrer
limitação frente ao princípio da supremacia da ordem pública.
Tanto é assim que a legislação estatal, também em face do interesse
social, interferiu nas manifestações de vontade ao estatuir no art. 421 do Código
Civil que:
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão
e nos limites da função social do contrato.

Portanto, para dirimir a presente controvérsia é preciso buscar alento
na técnica da ponderação dos interesses examinados.
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Ora, se de um lado temos o princípio da obrigatoriedade dos contratos
e os ditames do art. 112 do Código Civil que privilegia a teoria da intenção
manifestada no contrato, também é certo que, do outro lado, temos o princípio
da supremacia da ordem pública e, ainda, os princípios da razoabilidade, do
amplo acesso ao judiciário e da dignidade da pessoa humana, todos de natureza constitucional e que devem ser sopesados para podermos definir quais os
valores e princípios colidentes que devem ser priorizados em busca do ideal
de justiça.
Nesse passo, oportunas são as lições colhidas na obra de Cristiano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 1, que sobre o tema asseveram:
“É preciso aqui registrar, reiterando posição antes
evidenciada à exaustão, que o elemento volitivo, fruto
da autonomia da vontade e da autonomia privada, marca
registrada do negócio jurídico, não mais assume caráter
absoluto, sofrendo, sempre, as limitações decorrentes da
ingerência de normas de ordem pública, notadamente
constitucionais, por força da proteção destinada à pessoa
humana, realçando sua necessária dignidade (art. 1o., III
CF/88). (...)
Assim, embora a vontade sempre tenha sido considerada
(e continuará, sem dúvida, a ser) como elemento
propulsor do ato negocial, dúvida inexiste de que a sua
compreensão deverá se dar à luz dos elevados princípios
constitucionais protetivos da pessoa humana, considerada
em suas variadas e diversas necessidades, interesses,
exigências, qualidades, condições econômicas e sociais,
respeitados os seus valores essenciais (dignidade,
segurança, igualdade, liberdade) e fundamentais
instâncias de sua promoção e desenvolvimento (saúde,
trabalho, educação).(...)
Exemplos eloqüentes dessa concepção social dos
negócios jurídicos podem ser encontrados nos arts. 113,
421 e 422 do Codex, estabelecendo a boa-fé objetiva e a
função social dos contratos, como vetores apontando para
um novo tempo de compreensão das relações negociais
entre nós, transformando efetivamente a realidade viva
das relações jurídicas privadas, em consonância com os
ditames da solidariedade e justiça social.(...)
Ora, considerando o deslocamento do eixo das relações
privadas para a busca da tutela da pessoa humana,
afirmando-se premente preocupação com o princípio da
confiança (boa-fé objetiva e função social do contrato),
urge revisitar o instituto, dando-lhe novo colorido. Com
isso, afirma-se uma necessária limitação da liberdade de
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determinação do conteúdo negocial (no mais das vezes
estabelecidas unilateralmente pelas grandes empresas
e grupos econômicos), com maior intervenção estatal,
através de normas de ordem pública, para assegurar a
primazia da cidadania.”

Nessa esteira, observo que a cláusula contratual que obriga a ré ao
pagamento de honorários advocatícios mesmo no caso do não comparecimento
à audiência designada, resultando no arquivamento do feito, não é razoável e
fere a função social do contrato pois é flagrante a condição de hipossuficiência
da segunda contratante.
Ademais, a liberdade de acesso ao judiciário preconizada na Carta da
República de 1988 não veda somente restrições ao direito de ação, ela tampouco
comporta imposições para o seu exercício. Destarte, o titular do direito tem
ampla liberdade para ingressar em juízo como também de não fazê-lo ou de
desistir da ação intentada.
Convalidar os termos da cláusula 04, nos exatos termos em que se
encontra redigida, ainda representa afronta aos princípios protetivos do trabalhador, posto que despreza os ideais de desenvolvimento, dignidade e realização
da pessoa humana.
Na verdade, o único escopo razoável e legal que pode ser extraído do
pacto firmado entre as partes, é o de se estabelecer um contrato de resultados.
Se existissem honorários de sucumbência, estes obviamente pertenceriam ao
autor, o que, frise-se, inocorreu na espécie. Se houvesse resolução de mérito de
forma favorável para o empregado ou conciliação, seriam devidos os honorários
convencionados sobre o valor da condenação ou acordo, conforme o caso.
Portanto, em face dos princípios já abordados, da necessária ponderação dos valores em conflito e da premente pobreza e necessidade da segunda
contratante, o instrumento de fls. 09 deve ser interpretado como um contrato de
risco, não podendo assim, prevalecer os termos de sua cláusula 04 na hipótese
de arquivamento do feito.
Registre-se que a previsão constante na cláusula 13 do contrato não
se aplica ao caso posto que inexistiu acordo comprovadamente realizado na
Reclamatória Trabalhista arquivada.
Por conseguinte, julgo improcedente a pretensão deduzida em juízo
na presente ação de cobrança de honorários profissionais. Defiro ao autor os
benefícios da gratuidade processual.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e tudo o mais que consta dos autos, decido julgar IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na Ação de Cobrança proposta por
FRANCISCO DAVID MACHADO contra FRANCISCA ARLIENETE DE
SOUSA.
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Custas pelo autor no valor de R$ 11,39, calculadas sobre o valor dado
à causa de R$ 569,55, porém dispensadas.
Registre-se. Notifiquem-se as partes.
E, para constar, eu, ___________________________, Chefe de Audiência, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Juíza do Trabalho.
Maria Rosa de Araújo Mestres
Juíza do Trabalho
Citação
1 Direito Civil: Teoria Geral.Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007. Págs. 428/430
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11ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA-CE
PROCESSO Nº 02362/2006-011-07-00-4

RELATÓRIO
AVNE COMERCIAL E AVICOLA DO NORDESTE LTDA ajuizou
uma ação ordinária com pedido de antecipação de tutela em face da UNIÃO
FEDERAL pleiteando, em síntese a anulação do auto de infração produzido
pela DRT e, em sede de antecipação de tutela, que não fosse inscrito o débito
proveniente da infração na Dívida Ativa, pois uma vez inscrito seria impossível
que o Hospital continuasse recebendo as verbas públicas a ele destinadas.
Deu-se a causa o valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Já houve depósito da quantia registrada e concedida a tutela antecipada.
Bem como apresentada a contestação.
Houve o declínio da competência pela Justiça Comum para a Justiça
do Trabalho (f. 83-85).
Na audiência de instrução, foram dispensados os depoimentos pessoais
e demais provas.
Razões-finais orais.
Tentativas conciliatórias restaram infrutíferas.
FUNDAMENTAÇÃO
A tese autora aduz que fora autuada pela DRT sob a premente justificativa de ter violado o art. 13 da Lei 5.889/73 e NRR 3 subitem 3.17, por
entenderam os auditores fiscais do trabalho não terem sido realizadas as reuniões mensais da CIPART. Entende a empresa que houve um certo equívoco na
fiscalização, pois todas as reuniões foram realizadas, conforme atesta o Livro
de Atas próprio para este fim.
A antítese apresentada pela União Federal contra-ataca sob a alegação
de que o auto de infração tem amparo legal. O motivo ensejador da autuação
deveu-se ao fato de não terem sido realizadas as reuniões na CIPART com
observância no calendário elaborado pela empresa, conforme se depreendeu
da leitura do Livro de Ata das reuniões. Assim, evidente a ofensa ao o art. 13
da Lei 5.889/73 e NRR 3 subitem 3.17.
A lide gira em torno de saber se a exigência de que sejam realizadas
as reuniões exatamente nos dias em que estiver predeterminado no calendário
anual é suficiente para a aplicação da multa de mais de vinte mil reais.
Das informações trazidas à baila pelo próprio réu, em sua contestação,
é confessado que realmente foram realizadas as reuniões mensais. Todavia
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nos meses de março, abril e maio de 2003 estas não foram efetuadas nas datas
aprazadas no calendário anual, mas o foram dentro do mês previsto.
A norma regulamentar rural violada, derivada de disposição securatória
constante no art. 13 da Lei 5.889/73, enfatiza duas exigências, quais sejam, que
a CIPART deve se reunir uma vez por mês e deve ser obedecido o calendário
anual.
Quanto ao primeiro requisito, reuniões mensais, este fora amplamente
satisfeito. O próprio auto de infração e a contestação apresentada (f. 68 e 6466), sem embargo de fazer constar violação por não realização das reuniões,
explicam que, na verdade, houve reuniões, todavia em datas diferentes das
estabelecidas anteriormente. Informaram, ainda, que somente em 3 meses fora
inobservada a providencia normativa exigida em relação as datas, quais sejam,
repito, os meses de marco, abril e maio de 2003.
Pelo exposto, verifica-se que o que restou prejudicado da exigência
normativa constante na NRR 3 fora tão-somente a questão da obediência ao
calendário anual.
Para ratificar a afirmação supra, vejamos como que dispôs a contestação:
“(...)
Destarte, tendo havido a modificação de datas, sem
obrigatória comunicação ao órgão competente, em tempo
hábil, configurou-se a infração ao disposto na NRR-3,
subitem 3.17.
(...)” (f. 65 dos autos).

É forçosa a conclusão de que a multa somente fora aplicada devido a de
violação do subitem 3.17 da NRR 3 combinada com o art. 13 da Lei 5.889/73
por não ter sido comunicado a tempo as mudanças relativas as datas aprazadas
para as reuniões mensais constante no calendário anual.
Então pergunta-se: seria esta exigência proporcional? Ou melhor, será
este o espírito da norma contida no subitem 3.17 da NRR 3 que determina a
obediência do calendário anual?
O princípio da proporcionalidade propõe-se a evitar leis casuísticas,
desnecessárias e dezarrazoadas, não só no momento da criação das normas, mas
também quando da sua aplicação. Visa, in fine, controlar o excesso de poder.
O referido princípio traz uma qualidade de determinante heterônoma,
uma vez que impõe limites não só negativos (não fazer), mas especialmente
positivos a ação do legislador e intérprete. Por este sentido, deve-se entender
que diante de situações já consubstanciadas, em que a norma já se encontra
em vigor, deve-se procurar no momento de sua aplicação e interpretação, tender para um viés que mais se aproxime da razoabilidade do caso concreto. A
procura que se pretende impor ao operador do direito e ao criador legislativo
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é pela ética da situação, no sentido de que deve olhar todas as nuances não só
jurídicas mas sobretudo fáticas que permeiam o caso concreto.
Depois de feito todo este aparato, colhe-se que a situação posta em
litígio sinaliza um aparente “conflito” de princípios constitucionais, quais sejam,
princípio da legalidade em face dos princípios da valorização do trabalho, livre
iniciativa e função social da propriedade, in casu, função social da empresa.
Para resolver o impasse, necessário se faz lançar mão da técnica de
ponderação de interesses.
Primeiramente, a técnica da ponderação se pauta em dois princípios de
interpretação, quais sejam, unidade da constituição e concordância prática. Pelo
primeiro, tem-se que a Constituição é um todo e assim deve ser interpretada,
enquanto que pelo princípio da concordância prática busca-se a harmonização
e equilíbrio entre os bens jurídicos posto, não podendo a colisão sacrificar um
para fazer valer somente o outro, ambos coexistem, todavia dependendo da
situação que o caso concreto impõe a um será atribuído peso preponderante.
Para desenvolver a salutar ponderação não podemos perder de vista
que o princípio da legalidade não pode se sobrepor in totum aos princípios da
valorização do trabalho humano, livre iniciativa e função social da empresa.
Todos devem coexistir, cada um com o seu peso.
Para resolver o impasse do caso concreto, analisando as circunstâncias vivenciadas, observa-se que o que se requer é a preservação da segurança
do trabalho do empregado rural, daí porque necessárias as reuniões mensais
das CIPART com fim de manter sempre uma periodicidade na discussão das
melhores formas de se promover o trabalho. Por outro lado percebeu-se que a
empresa tem cumprido mensalmente com a realização das reuniões. Somente
fora diagnosticado por três meses o adiamento por alguns dias das datas das
reuniões, mas sendo ainda realizadas dentro do mês estabelecido.
No caso, o fim último foi alcançado, qual seja a proteção e segurança
do trabalho, posto que em todos os meses foram providenciadas as reuniões.
Os poucos adiamentos não trouxeram qualquer prejuízo para os trabalhadores
rurais e para a periodicidade das reuniões exigidas pela norma regulamentar.
A livre iniciativa do empregador em adiar sem a comunicação não deixou de
valorizar o trabalho de seus empregados e muito menos foi avessa a função
social da empresa.
A legalidade estrita que pautou a conduta dos auditores fiscais não é,
a um primeiro momento, errada ou ilegal, uma vez que como agentes públicos
que são, pautaram sua atuação dentro dos liames estabelecidos pelas normas
administrativas.
Todavia, não há como não perceber que a autuação que resultou na
multa de mais de 20 mil reais parece desproporcional. Assim entendo porque
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quar ao fim que se propõe, ou seja, obedecer as normas regulamentares que
determinam a obediência do calendário anual de reuniões, não seria, de certo
necessária, pois o mero adiamento das reuniões, que observou a periodicidade
mensal, alcança o fim proposto pela norma regulamentar, qual seja, a segurança
no ambiente de trabalho. Logo, a imposição do agente fiscalizador não seria
necessária já que o meio coercitivo utilizado não seria o mais adequado ao fim
que se propõe, poderia ter utilizado outros meios menos coercitivos (como
avisos, renovações de visitas e outros) e igualmente eficaz para compelir a
empresa a efetuar reuniões em observância ao calendário. Por fim, desprovido
de razoabilidade a multa imposta, uma vez as vantagens que a penalidade promove não supera as desvantagens que provocaram no patrimônio empresarial,
já que tem a empresa cumprido com a função social que se espera, qual seja,
promover a eficiente segurança no local de trabalho.
Por todo o exposto, entendo ser desproporcional a penalidade imposta
no auto de infração, bem como irrazoável a exigência.
Defiro a nulidade do auto de infração, devendo o deposito ser levantado
pela empresa autora.
DISPOSITIVO
Posto isto, decide este Juízo julgar PROCEDENTES os pedidos
constantes na inicial proposta pela AVNE COMERCIAL E AVICOLA DO
NORDESTE LTDA contra a UNIÃO FEDERAL declarando inválido o auto
de infração (nº 005270049), tudo conforme fundamentação que passa a fazer
parte integrante da presente decisium.
Depósito deve ser levantada pelo autor.
Custas de R$ 1,00(um real), calculadas sobre o valor arbitrado à condenação R$ 50,00 (cinqüenta reais), sendo reconhecido por lei que o valor
referente as custa é de R$ 10,64, pelo réu.
Intimem-se as partes, sendo a notificação da União Federal por mandado
a ser cumprido em diligência especial
FORTALEZA, 22 de março de 2007.
Laura Anísia Moreira de Sousa Pinto
Juíza do Trabalho Substituta
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VARA DO TRABALHO DE MARACANAÚ-CE
Processo n° 01705/2007-032-07-00-5

Ao 01 dia do mês de outubro do ano de 2007, estando aberta a audiência da 32º Vara do Trabalho – Maracanaú/CE, na sala de audiências, com
a presença da Juíza do Trabalho Substituta, Drª LAURA ANÍSIA MOREIRA
DE SOUSA PINTO, foram, por ordem da Juíza, apregoados os litigantes:
SILVIO CARLOS ROCHA DE FREITAS, reclamante, e, PREFEITURA DE MARACANAÚ, reclamada.
Ausentes as partes.
A seguir, a Srª Juíza proferiu a seguinte decisão:
RELATÓRIO
SILVIO CARLOS ROCHA DE FREITAS ajuizaram reclamação
trabalhista em face da PREFEITURA DE MARACANAÚ, partes devidamente
qualificadas, pleiteando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, horas
extras e diferenças salariais.
Alçada fixada pela peca inicial, ou seja, R$ 598.287,00. Em audiência,
apresentou a ré defesa escrita sob forma de contestação, entendendo incabível
os pleitos formulados, uma vez que inexiste vínculo de emprego já que os
contratos de trabalho outrora celebrados restaram nulos em virtude da ausência
de concurso público.
Não foram produzidas outras provas, tendo, portanto, encerrada a
instrução.
Razões-finais remissivas.
Tentativas conciliatórias infrutíferas.
FUNDAMENTAÇAO
1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
Aduz a parte reclamada ser parte ilegítima da presente ação por entender que cabe à Caixa Econômica Federal responder a respeito dos depósitos de
FGTS, uma vez ser esta a entidade gestora do fundo.
Não merece ser acolhida a presente preliminar.
Uma vez indicado pela parte autora como devedor da obrigação jurídica
havida, legitimado esta o reclamado para figurar no pólo passivo da ação.
Somente com o exame do mérito decidi-se-á pela configuração ou não da
responsabilidade postulada (pagamento dos depósitos fundiários), não havendo
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que se confundir relação jurídica material com a relação jurídica processual.
Nesta última, a legitimidade deve ser aferida somente de forma abstrata.
2 DO CHAMAMENTO AO PROCESSO
A parte reclamada requer que seja chamada a Caixa Econômica Federal
para compor o pólo passivo da presente demanda na condição de litisconsorte
da reclamada.
Entende ser devido à intervenção de terceiro, uma vez que cabe à Caixa
Econômica Federal responder sobre os depósitos fundiários do reclamante, uma
vez que é essa a entidade gestora do fundo.
Razão também não lhe assiste.
Assim entendo porque a matéria de fundo da presente querela está afeta
ao reconhecimento ou não de relação de emprego entre Município e reclamante,
sendo os depósitos fundiários os dos pedidos acessórios que seguem a sorte do
reconhecimento ou não do liame empregatício.
Ademais, se houver verbas de caráter fundiário a serem depositadas estas deverão ser oportunizadas pela entidade empregadora, cabendo à Caixa Econômica Federal tão-somente gerir a conta em que os depósitos serão realizados.
Não visualizo, portanto, qualquer responsabilidade da Caixa Econômica
Federal em relação às obrigações de realizarem os depósitos relativos ao FGTS.
Rejeito o chamamento ao processo.
3 DA INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
A parte ré entende ser incompetente a justiça laboral para apreciar o
mérito a que se propõe a presente lide, uma vez que o reclamante é servidor
estatutário.
É certo que ao art. 114, I da Constituição Federal foi concebida orientação no sentido de que refoge à Justiça do Trabalho competência para apreciar
questões que envolvam servidores estatutários regidos por regime jurídico próprio, por haver entre as entidades estatais e os servidores uma relação jurídica
estatutária e não de trabalho.
Todavia, é bem verdade que o mérito da presente lide não está afeto à
apreciação de eventuais direitos inerentes ao servidor estatutário, ao contrário,
o que se estar a perquirir é a existência ou não de contrato de trabalho nulo.
Dessa maneira, inquestionável se mostra a competência da Justiça
laboral.
Não reconheço a incompetência traduzida.
4 DA INÉPCIA DA INICIAL
Entende a parte reclamada que a inicial estaria inepta por não ter a
parte reclamante indicado de maneira correta o nome correto do reclamado,
qual seja, a Caixa Econômica Federal.
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Não merece ser acolhida a preliminar, uma vez que já ficou reiteradamente entendido em linhas pretéritas que a Caixa econômica Federal não tem
responsabilidade pelas obrigações questionadas na presente lide.
Ademais, a CLT em seu art. 840, §1º, exige apenas um breve relato dos
fatos e o pedido, sendo certo que tal exigência foi satisfatoriamente cumprida
pelo autor, como se vislumbra do exame inaugural.
Rejeito a preliminar de inépcia.
5 DA LITISPENDÊNCIA
Em que pese a existência de ação coletiva onde o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maracanaú requerem alguns dos pedidos ora
procurados, há que se observar, em primeiro lugar, que o direito pleiteado na
Ação Civil Coletiva, que corre junto à 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza, tem
natureza de direito individual homogêneo, nos termos do art. 81, III do CDC.
Em referidas ações, o pedido formulado pelo substituto processual é
diverso do efetuado em sede de ação individual, pois naquela ação pretende-se
uma condenação genérica para futura individualização de danos pelos substituídos em liquidação. Já na ação individual, o pleito prende-se à reparação
individual do dano sofrido, o que induz a diferença de pedidos capaz de ensejar
a rejeição da litispendência argüida.
Em segundo lugar, a criação da tutela coletiva de interesses teve por
escopo facilitar o acesso à justiça, concentrando, através do manejo de alguns
co-legitimados e em uma única demanda, a defesa dos interesses que, individualmente, estariam pulverizados, gerando maior dificuldade aos titulares do
direito em buscar a tutela jurisdicional. Todavia, é de conhecimento notório que
o manejo de ação coletiva não impossibilita a adoção da ação individualizada
por aquele que preferir buscar a justiça por meio de recursos próprios.
Ademais, a doutrina majoritária entende que o art. 104 CDC também
se aplica às ações coletivas que tratam de direitos individuais homogêneos.
Rejeito a preliminar.
6 DA PRESCRIÇÃO BIENAL
Aduz o reclamado que prescrito encontra-se o direito do autor, uma vez
que a partir de 1995 o regime do mesmo transmudou-se para estatutário, então,
em relação ao período pretérito, ou seja de 1991 a 1995, em que era celetista,
teria o prazo de dois anos para pleitear os direitos trabalhistas que entendia
devido (até 1997), o que não fez.
A presente prejudicial será oportunamente observada quando da análise
do mérito, pois só com o exame percuciente de qual seja a verdadeira relação
havida, poder-se-á apreciar aonde se deu o início da actio nata.
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7 DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
A tese da parte autoras alega que em virtude da relação de emprego
havida entre as partes com a Prefeitura de Maracanaú, devidas são as verbas
rescisórias, horas-extras e seus reflexos, já que em janeiro de 2007 foi rescindindo o contrato de trabalho sem justa causa. Afirma que o regime jurídico único
somente fora instituído em 1995, sendo que o início de seu vínculo laboral
estabeleceu-se desde 03/07/1991. Sem embargo da superveniência do Regime
Jurídico Único, não houve qualquer mudança na situação fática e jurídica do
reclamante, o que o levou a ilação de que a relação jurídica manteve-se a mesma,
ou seja, como natureza empregatícia.
A antítese apresentada pela ré alega que não houve vínculo, ante a
nulidade do contrato de trabalho, uma vez que a relação havida não fora estabelecida com a precedência de uma legítima aprovação em concurso público. A
ruptura da prestação de serviços adveio de determinação em Ação Civil pública
em que ficou acordado que a Prefeitura de Maracanaú teria que afastar pessoas
sem concurso até o dia 31/01/2008.
Verifica-se, dos documentos acostados, que de fato houve assinatura
da CTPS obreira com vistas a formalizar o contrato de trabalho (f. 31-35).
Todavia, nos autos há documentação que atesta que desde 1989 já havia
sido instituído o Regime Jurídico Único pela Lei 116/1989 (f. 63) o qual condicionava o acesso aos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso
público. A presente lei foi posteriormente substituída pela Lei 422/95 em que
há a mesma exigência da lei pretérita – exigência esta, sobretudo, constitucional
– quanto a necessidade aprovação em concurso público para o preenchimento
de cargos nos serviços públicos (f. 65).
Estamos diante de um aparente conflito de interesse, quais sejam, de um
lado temos o trabalhador amparado pelo princípio da valorização do trabalho
humano e do outro o Estado com o seu princípio da legalidade, impessoalidade
e moralidade. Na verdade temos de um lado um direito individual e do outro
um interesse público.
Nesse contexto devemos lançar mão de dois princípios constitucionais
de hermenêutica, quais sejam, os da unidade da constituição e concordância
pratica. Assim, temos que a Constituição Federal é um todo unitário, em que
a interpretação do caso concreto deve vista de maneira uniforme para que não
haja contradições internas. Daí entra a concordância pratica, a qual vaticina
que as interpretações para esses casos devem ser dadas com base na harmonia
e equilíbrio entre os bens jurídicos posto em aparente conflito.
Segundo o entendimento esboçado pelo princípio da concordância prática, não se pode, na colisão de direitos, sacrificar um a custa de outro porque
a Constituição garante a proteção de todos eles, mas é possível estabelecer a
precedência de um sobre o outro com vistas a análise do caso concreto.
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Assim, o que se tem que se estabelecer aqui um critério de proporcionalidade dentro da ponderação entre os dois bens.
No caso em tela, o interesse público de todo o cidadão em ver cumprido
o espírito da Magna Carta, ou seja, que seja dada transparência na Administração
Pública, moralidade e eficiência, sobrepuja ao interesse do presente reclamante
de ver reconhecida a relação de emprego.
Isso porque admitir o contrário daria azo para a insegurança de todos os
cidadãos no sentido de que as balizas fundamentais do texto constitucional não
teriam força normativa suficiente para descaracterizar uma relação individual
em nome de toda a coletividade interessada.
Quando falamos em interesse público em manter a moralidade, eficiência, legalidade e impessoalidade na Administração estamos incluindo, aqui,
inclusive, o interesse do próprio reclamante, porque estamos lhe mostrando a
força normativa que tem a Carta Máxima que rege o país do qual é um cidadão.
Ademais, o próprio reclamante sabia que a Constituição de 1988 exigia o
concurso público como precedência à ocupação dos cargos públicos, portanto, ao
firmar um contrato com a Prefeitura assumiu o risco de ver sem efeito o suposto
contrato celetista estabelecido, haja vista que a ninguém é concebido alegar o
desconhecimento da lei. Portanto, não há que se falar em ofensa à dignidade
do trabalhador em tela, muito menos ofensa ao princípio da boa-fé objetiva,
uma vez que o próprio reclamante sabia da necessidade do certame público.
Com base no comando que emerge do artigo 37, I, II da CF/88, em que
se verifica que o concurso público é uma formalidade essencial para a configuração do ato jurídico perfeito, além da capacidade das partes e da licitude do
objeto, reconheço como nulo o presente contrato.
Assim, tem-se que a admissão se efetuou sem observância aos requisitos
constitucionais previstos no artigo supra citado, ferindo, assim, os princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade que norteiam os atos
administrativos em geral.
A conseqüência desta irregularidade na contratação é a nulidade
absoluta do contrato de pleno direito, resguardando-se, contudo os depósitos
fundiários, a teor da Súmula 363/TST.
“CONTRATO NULO. EFEITOS. Nova Redação – Res.
121/2003, DJ 21.11.2003.
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada,
em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o
valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes
aos depósitos do FGTS.” (sem grifo no original).
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Inequívoco restou, portanto, que o contrato de trabalho celebrado é nulo
de pleno direito e as conseqüências advindas dessa nulidade circunscrevem-se,
apenas, ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de
horas trabalhadas, bem como os valores referentes ao depósito do FGTS.
Aduz o reclamante em relação às horas trabalhadas que sem embargo
constar em seu contrato a jornada de 20 horas semanais (f. 31), o reclamante
trabalhava 39 horas por semana, sem que estas fossem pagas.
A parte reclamada não se manifestou a respeito do fato apresentado,
logo, aplica-se a pena de confissão quanto a presente matéria de fato.
Assim, devido o pagamento das horas laboradas acima das 20 horas
semanais com base no salário de R$ 3.364,52 (constante na inicial e não impugnado pela reclamada). Advirto que sobre essas horas não incidem os reflexos,
nem mesmo o adicional de 50%, uma vez que o enunciado determina que em
contrato reconhecidamente nulo se paga tão-somente as horas trabalhadas.
Quanto ao pagamento dos salários não se inclui aqui o adicional noturno. Assim se entende porque, sem embargo ser verba de caráter salarial, está
não fora pactuada, logo não pode ser lançada a luz das verbas devidas, pois o
entendimento jurisprudencial é claro quanto serem devidas só verbas pactuadas
e no contrato não está estipulado o valor do adicional.
Nesse sentido encontramos a seguinte juriusprudencia:
“EMENTA
APOSENTADORIAESPONTÂNEA. CONTINUIDADE
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOVO CONTRATO
DE TRABALHO. EFEITOS: SÚMULA 363/TST E
LIBERAÇÃO DO FGTS - ARTIGO 19-A DA LEI Nº
8.036/90, COM A NOVA REDAÇÃO CONFERIDA
PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.164-41/2001.
Conforme disposto no artigo 453 da CLT, a aposentadoria
espontânea do trabalhador põe termo ao contato de
trabalho. Em se tratando de entidade integrante da
Administração Pública Indireta, a eventual continuidade
na prestação de serviços do aposentado somente se
mostra legítima após a prévia aprovação em concurso
público, nos termos da disposição contida no artigo 37,
inciso II, da Constituição da República de 1988. O novo
contrato de trabalho é nulo e devido ao Autor somente o
salário "stricto sensu". A declaração de nulidade opera
efeitos "ex tunc", como entende o Tribunal Superior do
Trabalho (Orientação Jurisprudencial nº 85/TST), agora
sedimentada na Súmula nº 363 do TST, revista em 04 de
abril de 2002. O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, com a
nova redação conferida pela Medida Provisória nº 2.16441/01, dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta
vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja
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declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º,
da Constituição Republicana, quando mantido o direito
ao salário, sob a observância que o saldo existente em
conta vinculada, oriundo do contrato declarado nulo,
não tenha sido levantado até essa data. Recurso de
Revista conhecido e provido em parte para restringir a
condenação ao saldo de salário, de acordo com a Súmula
363/TST, bem como aos depósitos correspondentes ao
FGTS, conforme o disposto no artigo 19-A e parágrafo
único da Lei nº 8.036/90, com a redação que lhe deu a
Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.08.2001.
Recurso de Embargos do Reclamado conhecido e
provido.”

É forçosa a ilação de que o entendimento sedimentado é de que o
contrato nulo não produz os efeitos na seara trabalhista, logo não se pode
questionar o direito ao adicional noturno e reflexos de horas-extras, porque
toda a contratação é nula de pleno direito não comportando reflexos. Daí porque falar-se em pagamento tão-somente do salário ajustado (estrito senso). O
motivo de se deferir o pagamento do salário estipulado entre as partes é para
evitar o enriquecimento ilícito da Administração, pois se o empregado trabalhou,
despendeu energia, esta deve ser remunerada, mas se ela decorre de relação de
emprego ou mera relação de trabalho autônomo isto não pode ser questionado
e muito menos os direitos dessas relações decorrentes.
Em relação aos valores referentes ao depósito do FGTS estes serão
devidos. Assim o será em virtude da autorização contida na S. 363 TST e artigo
19-A à Lei 8.036/90, vejamos o que dispõe o dispositivo legal:
“E devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição
Federal, quando mantido o direito ao salário.”

De todo o exposto, defere-se o pagamento dos valores referentes ao
depósito do FGTS considerando o períodos de 03/07/1991 a janeiro de 2007
e salário de R$ 3.364,52 somado as horas laboradas superiores a jornada de
20 horas semanais trabalhadas e que com a presente sentença foram deferidas.
Admite-se a compensação com os valores efetivamente pagos a idêntico título
desde que demonstrados pela parte demandada.
8 DA PRESCRIÇÃO
Tendo sido reconhecida a nulidade contratual, não há que se falar em
prescrição bienal a ser contada a partir de 1995, data em que fora instituído o
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Regime jurídico Único, uma vez que não foi o reclamante reconhecido como
estatutário.
Todavia, reconheço a prescrição qüinqüenal (ex officio) no sentido de
considerar prescritos os créditos trabalhistas deferidos anteriores a 21/05/2002,
resguardando os direitos meramente declaratórios e os referentes a depósitos
fundiários por terem esses últimos prescrição diferenciada, qual seja, trintenária.
Acolho a prescrição qüinqüenal.
9 JUSTIÇA GRATUITA
Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora uma vez que preenchido
os requisitos do art. 790, § 3º da CLT. Ademais, o TST já pacificou no sentido
de não haver necessidade de declaração de próprio punho da parte quanto ao
estado de miserabilidade e nem mesmo concessão de poderes especiais à procurador neste sentido, bastando a simples declaração como efetuado na peca
inaugural (OJ. 331 da SDI-1).
10 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Indefiro nesta Justiça Especial quando não preenchidos os requisitos
do art. 14, parágrafos 1º e 2º da Lei 5.584/70, na forma das Súmulas 329 e 219
TST, ou seja, condição de miserabilidade ao obreiro e assistência do sindicato.
DISPOSITIVO
Posto isto, decide Juízo afastar as preliminares de ilegitimidade passiva,
incompetência da Justiça do Trabalho; inépcia, litispendência e chamamento
ao processo; reconhecer a prescrição qüinqüenal dos créditos trabalhistas anteriores a 21/05/2002, resguardando os créditos fundiários e, no mérito, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na reclamação trabalhista proposta pelo Sr. SILVIO CARLOS ROCHA DE FREITAS contra
MUNICÍPIO DE MARACANAÚ no sentido de reconhecer a nulidade da
contratação, todavia condenar ao pagamento das horas superiores as 20 horas
semanais trabalhadas e dos depósitos fundiários de todo o período trabalhado
(incluindo as horas superiores as 20 horas trabalhadas semanalmente deferidas), tudo conforme a fundamentação que passa a fazer parte integrante desta
decisium.
Liquidação por cálculo, conforme tabela em anexo.
Juros e correção monetária na forma da Lei.
A reclamada deverá efetuar o pagamento das verbas condenatórias
em 8 dias a contar da intimação da presente sentença, independentemente de
nova notificação, sob pena de pagamento de multa de 10% incidente sobre o
valor líquido devido ao reclamante, nos termos do art. 475-J do CPC, aplicável
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subsidiariamente ao processo trabalhista. A simples interposição de recurso
pela reclamada não afasta a incidência da multa, salvo na hipótese de total
provimento do mesmo, com a conseqüente reforma da sentença.
Custas de R$ 100,00, calculadas sobre o valor arbitrado à condenação
R$ 5.000,00, pela reclamada.
Remessa ex officio.
Intimem-se as partes, sendo que o Município deve ser de forma pessoal.
Laura Anísia Moreira de Sousa Pinto
Juíza do Trabalho Substituta
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