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Uma discussão plural

U

m novo momento assinala a edição de 2019 da Revista do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região. É apresentada, a revista, como
edição eletrônica, para que esse formato novo leve à sua circulação
ampla e democrática, atravessando o espaço do conhecimento e das fronteiras. Com
o uso da tecnologia, será assim possível que ela seja acessada em qualquer lugar e por
muitos, estudiosos e interessados, na academia e nas consultas dos que atuam em áreas
jurídicas, e se torne um quadro de referências pautado pelo direito à informação e acesso
a ela. A adoção da revista eletrônica representa a sintonia com as novas tecnologias e o objetivo
de expandir os horizontes e o conhecimento cientifico que ela veicula.
Assim, dentro da visão democrática de acesso, ela é plural, nos temas veiculados
e suas abordagens para considerar a ordem social complexa e multifacetada e oferecer uma
visão contemporânea do Direito do Trabalho dentro de um mundo marcado pela desigualdade.
Nesta 18ª edição, o texto inicial é uma abordagem do ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que exerce o cargo de Diretor da
Escola Nacional da Magistratura Trabalhista – ENAMAT, sobre o tema – “Desenvolvimento
sustentável em instituições inclusivas: o acesso à Justiça na perspectiva do Judiciário
Trabalhista”. Condensa e rememora a palestra por ele proferida no Encontro Institucional
de 2019 (TRT21) por ele proferida na ocasião. Constitui um olhar aguçado, sobre o papel do
Judiciário, qualificado como “grande fiador do mínimo ético das sociedades humanas”.
São analisados vários temas por diferentes interlocutores mediante a reunião
de estudos de membros da magistratura do TRT 21ª Região, Desembargadora Joseane Dantas
dos Santos e Juízes Aline Fabiana Campos Pereira e Inácio André de Oliveira. Professora
e mestrandos da UFRN, Yara Gurgel, Tiago Batista dos Santos e Ricardo Galvão de Sousa Lins.
Os enfoques também são múltiplos. Vão desde a visão sobre o despedimento no
Direito Português às inquietantes questões surgidas da Lei nº 13.467/2017. Nesse âmbito,
é focalizada notadamente a empresa, seja quanto ao grupo econômico, sua expressão,
ativa e, ou passiva, e os efeitos da recente Lei nº 13.874, de 20/09/2019; o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica.
A Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Eneida Melo
Correia de Araujo colabora com estudo sobre o Direito Coletivo do Trabalho e os parâmetros
da negociação coletiva, realçando a preocupação da OIT com a ‘chamada face perversa da
globalização da economia’ e a premissa do Direito do Trabalho em seu objetivo de proteção ao
trabalhador subordinado e criação de condições justas de trabalho e a perplexidade do mundo
jurídico em que os limites da razoabilidade se impõem à observância.
10

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

11

Manoel Carlos Toledo Filho, Desembargador do TRT 15ª Região escreve sobre ‘A
terceirização e a efetividade do processo trabalhista’ Radson Rangel e Sandra Helena analisam
a interface entre Direito do Trabalho, grupos societários e concentração econômica.
Na seção de jurisprudência, busca-se observar nos acórdãos o equilíbrio na
distribuição entre os prolatores, seguindo uma linha de matéria atual, relevante e de significativa
repercussão no mundo do trabalho, com ênfase no tema da discriminação que se apresenta
em diferentes situações.
Desejamos que a leitura seja instigante e proveitosa, sob a perspectiva de abertura
para as novas questões do mundo do trabalho, em sua complexidade, nas dimensões de uma
discussão plural.
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro
Vice-presidente e Ouvidora do TRT da 21ª Região

CAPÍTULO

1

[

Desenvolvimento Sustentável
em Instituições Inclusivas:
o Acesso à Justiça na Perspectiva
do Judiciário Trabalhista

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Diretor da Escola Nacional de Aperfeiçoamento
da Magistratura (ENAMAT) e Presidente da Comissão
de Documentação do TST.
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Desenvolvimento Sustentável
em Instituições Inclusivas:
o Acesso à Justiça na Perspectiva
do Judiciário Trabalhista
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho

1. Redefinição do conceito de desenvolvimento
sustentável pluridimensional

D

e inicio, é fundamental
destacar a profunda
e paradigmática alteração
do conceito do desenvolvimento sustentável
nos últimos anos. Do ponto de vista
histórico e, particularmente, após o fim
da Segunda Guerra, o desenvolvimento
era compreendido como sinônimo de mero
crescimento quantitativo da economia,
em que mais indústrias, mais comércio e mais
insumos seriam os motores da reconstrução
mundial. Entretanto, não era difícil imaginar
que o consumo em proporção geométrica
dos recursos naturais, em especial os não-renováveis,
assim como a poluição da água, do solo e do ar, iriam
cobrar um preço talvez impagável às gerações futuras.
A primeira ideia de sustentabilidade surge como um limite ambiental para
aquele crescimento econômico, e, com isso, não se poderia promover qualquer tipo de
“desenvolvimento”, mas sim o “sustentável”, no qual a dimensão econômica encontraria
teto na dimensão ambiental. Dentre as várias iniciativas acadêmicas e institucionais
internacionais, emergem a “Comissão da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”
(1983) e o visionário “Relatório Brundtland” (1987), que, sob o sugestivo nome de “Nosso
Futuro Comum”, sedimentou a referência expressa às “gerações futuras”.
Apesar da importância dessas iniciativas, muito mais era necessário.
Em paralelo, o desenvolvimento foi avançando na Academia e ganhando espaço
no Direito. Em 1948, o desenvolvimento ganhou status de Direito Humano na “Declaração
Universal dos Direitos do Homem”. Contudo, foi com a “Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento” (1986), que se operou a mais notável projeção: “o direito ao desenvolvimento
é um direito humano inalienável”, destinado à habilitação de todos para participar do
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para com ele contribuir e dele desfrutar,
com a finalidade de que todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser
plenamente realizados.
14
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Como Direito Humano, o desenvolvimento precisa buscar a sustentabilidade
em todas as dimensões do mundo da vida.Nas instituições internacionais, emergiram
a Rio-92 e a Agenda 21, que promovem a integração de mais de uma centena de chefes
de governo e de grandes setores da sociedade civil e do mercado em torno do futuro do
Planeta, em que o compartilhamento de responsabilidades e a parceria entre todos os
atores seriam decisivos.
Com essa nova abordagem, substitui-se, no Sistema ONU, a antiga “Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” pela nova “Comissão das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável” - o que não se tratou de mero jogo de palavras.
Na academia, paralelamente, foram dados vários passos na mesma direção, dentre
os quais cabe destacar o trabalho de Joaquim Spangenberg, que, na metade da década de 1990,
apresentou o “Triangulo da Sustentabilidade”, reformatando-o, em seguida, como “Prisma
da Sustentabilidade”. Em seu estudo, convergente com o que já havia dito a ONU, aponta-se
a intercomplementariedade de imperativos ou dimensões político-institucionais, sociais,
econômicas e ambientais.

ou o econômico sobre o social, ou vice-versa, por exemplo, rompe com esse ideal. Constitui,
assim, autêntico projeto civilizatório para a Humanidade.
Dessa forma, não podemos, como Agentes de Poder e como Diretores de Escolas,
ignorar esse chamado à responsabilidade da mais alta relevância para o futuro de
todos, e, claro, para o próprio futuro da Justiça como serviço público e como valor socialmente
relevante.Indaga-se, nesse momento, onde a Justiça e as Escolas entram nesse debate? Essa
discussão será tema do próximo tópico.
2. Inflexões desse conceito da Agenda 2030 da ONU sobre o Judiciário em geral e sobre
as Escolas em particular
A Agenda 2030 da ONU impacta o Poder Judiciário e as Escolas Judiciais em
vários pontos, mas cabe o destaque para sua atuação direta no Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável nº 16, que preconiza:
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, oferecer acesso a justiça para todos e construir instituições
efetivas, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
O Poder Judiciário, na era moderna, poucas vezes foi chamado de forma tão
eloquente para ocupar o seu lugar para garantir o acesso à Justiça, construir instituições sólidas
e promover a pacificação social. Nesse sentido,são ainda as principais Metas do Objetivo nº 16:
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional,
e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

Essas primeiras iniciativas inauguram um novo paradigma, que já vem sendo
denominado de “Desenvolvimento Sustentável Pluri ou Multidimensional”, cujo marco
inaugural é a Agenda 2030 da ONU (2015).No seu âmbito, a ONU demarcou 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODSs, e 169 Metas, as quais alcançam as mais
variadas áreas da vida humana e pretendem enfrentar suas mais significativas mazelas, como
a fome, a desigualdade, a indignidade, o analfabetismo, as doenças, a exclusão, a poluição,
a corrupção, dentre tantas outras.A grande novidade está no Preâmbulo do documento,
queafirma que todos esses objetivos e metas são: “(...) integrados e indivisíveis e equilibram
as três dimensões do desenvolvimento sustentável: o econômico, o social e o ambiental”.Por
certo, toda essa agenda se estrutura como objeto de governança, ou, em outras palavras, de
uma dimensão político-institucional, exatamente onde vão prosperar, mais adiante, as
próprias Escolas Judiciais.
É mais do que evidente que essa nova concepção constitui novo paradigma, em que
a sustentabilidade expressa, agora, significado duplo e diferenciado de equilíbrio dimensional
e de intergeracionalidade. Este estabelece que sua integração e projeção no tempo busca a
responsabilidade da geração atual perante as futuras; aquele, por sua vez, consiste em afirmar
que apenas o equilíbrio entre as dimensões social, econômica e ambiental pode receber
o atributo de “sustentável”, de modo que privilegiar o ambiente em detrimento do econômico,
16
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(...)
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes
em todos os níveis
16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa
e representativa em todos os níveis
(…)
16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para
o desenvolvimento sustentável
Envolve, nessa perspectiva, a difusão de diversos mecanismos mediados pelo
Judiciário para solução de conflitos, o que abrange muito mais do que adjudicação de sentenças
e do que também a facilitação do peticionamento com redução de despesas e de entraves
tecnológicos e procedimentais para que o cidadão chegue diretamente ao Judiciário, envolve
ainda a democratização interna e transparência dos Tribunais.
Além disso, a Justiça é chamada, pela sua missão de interesse público, a garantir
e a efetivar os diversos direitos humanos que integram esses objetivos, como a segurança
alimentar, a moradia, a saúde, a dignidade do trabalho,dentre tantos outros. Todos eles são
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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da cidadania na sua prática concreta
e cotidiana exercida nos Tribunais. No
próximo tópico, discute-se essa atuação
específica das Escolas Judiciais frente
à Agenda 2030 da ONU.

direitos alçados ao nível constitucional, e, apenas quando fazem prevalecer o império da
Constituição, os Magistrados brasileiros estão exercendo com fidelidade sua missão de efetivar
todos esses direitos, por meio dos Princípios Fundamentais da Carta Magna:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
(…)
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
O Judiciário é, e cada vez mais o será, o grande fiador do mínimo ético das sociedades
humanas, que precisam olhar não apenas para os conflitos do presente, mas também prevenir
os entraves do futuro, bem como garantir os meios e oportunidades para as gerações que virão.
Isto é, em síntese: para a sustentabilidade, a sociedade precisa cada vez mais do serviço público
da Justiça, dos Tribunais, dos Magistrados, e, claro, de suas Escolas Judiciais.
Frise-se, nesse sentido, que as Escolas Judiciais são centrais nessa questão. Apenas
as Escolas possuem, por atribuição institucional, o objetivo de promoverem a aquisição
e o desenvolvimento de competências profissionais dos Magistrados. A ENAMAT e a ENFAM
possuem assento constitucional para essa missão, incumbindo-lhes planejar e coordenar todo
um sistema de formação profissional dos Magistrados, ocupando lugar estratégico dentro de
todo o sistema de Justiça. Cumpre lembrar ainda que, junto à ENAMAT, devem caminhar as
24 Escolas Judiciais de todos os Tribunais, pois constituem o grande centro de inteligência
institucional e funcional do Judiciário como Poder.
Quando olhamos para as possibilidades de atuação das Escolas Judiciais, cabe
destacar a relevância do seu papel no marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da Agenda 2030 da ONU. Além do Objetivo nº 16, existe algo ainda mais específico para as
Escolas, como centros de produção, gestão e compartilhamento de saberes estratégicos do
Poder Judiciário, qual sejao Objetivo nº 4.Diz o Objetivo nº 4:“Assegurar educação de qualidade
inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos”.
As Escolas Judiciais exercem ainda um papel transformador continuado para todos
os Magistrados e a própria sociedade, o que se revela central no propósito das Escolas, que
são atores da educação profissional dos Agentes de Poder, e, nesse sentido, são protagonistas
18
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3. Incorporação da temática na
ENAMAT e na formação

O Judiciário é, e cada
vez mais o será, o grande
fiador do mínimo ético
das sociedades humanas,
que precisam olhar não
apenas para os conflitos
do presente, mas também
prevenir os entraves do
futuro, bem como garantir
os meios e oportunidades
para as gerações
que virão.

Ponto importante que se
mostra latente na atuação das Escolas
Judiciais atualmente é a própria
incorporação desses temas e debates nos
projetos das Escolas.Discorre-se, neste
ponto,especificamente da experiência da
ENAMAT.
A temática da sustentabilidade
ingressou formalmente no âmbito da
formação da ENAMAT em 2009, com
a elaboração do Programa Nacional de
Formação Continuada (PNFC), que
instituiuapolíticaeducacionalparatodosos
Magistrados Vitalícios (Juízes Substitutos,
Titulares e Desembargadores). Contudo,
ela ganhou ampla normatização com
a Resolução nº 4/2010, que implantou uma
Tabela de Competências Profissionais da
Magistratura do Trabalho, aplicável
a Magistrados de 1º e 2º Graus, ocupandoa
sustentabilidade, desde a sua edição,
papel de destaque como componente
nuclear da formação. Essa Tabela foi
sucessivamente atualizada e aperfeiçoada
e a vigente encontra-se na Resolução nº
18/2015, que mantém a sustentabilidade
na Formação dos Magistrados.
Desde 2010 foi definida a
competência profissional denominada
“Atuar no espaço judiciário com
responsabilidade social e ambiental”,
que compõe o Eixo Teórico-Prático de
Competências Gerais, e especificamente
o Subeixo Político-Institucional.Essa
competência profissional desdobra-se
em 3 dimensões:

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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(a) reconhecer a responsabilidade socioambiental do Poder Judiciário
e seus integrantes;

instituição com integridade, probidade e imparcialidade formal e material, tanto na vida pública
quanto na vida privada, no mundo real ou no mundo virtual.

(b) adotar postura proativa na implementação de novas práticas
profissionais compatíveis com as novas demandas e expectativas
socioambientais perante a instituição;

A Alteridade religa o cidadão-juiz com toda a sociedade e com cada um de seus
integrantes, sejam eles atores judiciários ou cidadãos comuns que buscam o serviço de Justiça,
ou, ainda mais longe, que simplesmente cruzem com o Magistrado nos muitos espaços do
mundo da vida - na rua, no supermercado, na farmácia ou na escola dos seus filhos. Ele precisa
aprender a reconhecer, no outro, o mesmo valor que deve reconhecer a si mesmo e fazer por
merecer esse reconhecimento.

(c) promover ações de conscientização de outros atores judiciários
sobre a importância da responsabilidade social e da sustentabilidade
ambiental.
Essa Tabela está atualmente em revisão e demonstra a profunda inserção do tema
no Sistema Trabalhista. Na plataforma virtual, o tema já havia sido incorporado no conteúdo do
1º Curso de Formação de Formadores em Administração Judiciária de Vara do Trabalho, ainda
no ano de 2009, e prosseguiu em suas sucessivas edições, até hoje, inclusive na modalidade de
Formação Continuada, com revisões e atualizações. No seu âmbito, debatem-se os temas da
sustentabilidade ambiental, do desenvolvimento e do consumo sustentáveis, por exemplo, na
perspectiva da gestão das Varas do Trabalho.
Nos Cursos presenciais, o tema integra módulos dos Cursos de Formação Inicial,
dentro das disciplinas de Administração Judiciária, que são obrigatórias em todas as formações,
e, em particular, nos Cursos de Formação Continuada.
Nesse ponto, é de suma importância destacar que a sustentabilidade, em sua
pluralidade de dimensões, está incorporada a um dos Cursos mais significativos e emblemáticos
já promovidos pela ENAMAT, o Curso de Formação Continuada em Administração Judiciária
de Tribunais, cujo público são os Presidentes, Vice-Presidentes e Corregedores dos 24 Tribunais
Regionais do Trabalho do país.Desde o final de 2018, o sistema de formação trabalhista deu um
salto quântico, ao redesenhar todo o seu modelo para contemplar a formação em torno de
quatro eixos:
(A) Eticidade;

A Resolução de Conflitos foca na dimensão instrumental da profissão, porém está
construída na efetividade e especialmente no conteúdo ético na condução desses instrumentos,
como a conciliação e a sentença, que devem ser meios de justiça e pacificação social, e não
meras ferramentas de extinção de processos de qualquer jeito e a qualquer custo, como se os
seres humanos fossem apenas números em uma plataforma eletrônica.
O tópico referente ao Direito e Sociedade reconecta o magistrado com a sociedade
como legitimadora das normas jurídicas e, ao mesmo tempo, destinatária dos seus comandos
de regulação social, sempre informadas pelos valores supremos da Carta Constitucional em
toda a sua principiologia articulada. O respeito à diversidade de gênero, de raça e de origem,
por exemplo, são valores jurídicos e, igualmente, valores sociais que devem ser protegidos
e promovidos na sociedade pelo direito e efetivados pela atuação do Magistrado.
4. Acesso à Justiça e instituições inclusivas: o desafio da realidade em um país
extremamente desigual
No último tópico, deve-se sair do debate meramente teórico-conceitual para
adentrar a fria e dura realidade que demonstra a necessidade de afirmação desseprincipio
do acesso à Justiça como instrumento de concretização dos inúmeros direitos humanos
conectados com o desenvolvimento pluridimensional, pois, frise-se, não há desenvolvimento
integral sem pleno acesso à Justiça.

(B) Alteridade;
(C) Resolução de Conflitos;
(D) Direito e Sociedade.
Esses quatro eixos vão além de apenas incorporar a sustentabilidade na formação,
porque, com a nova estrutura de dimensões integradas, os grandes temas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 estão aícontemplados direta ou indiretamente.
Em relação àEticidade, tem-se que ela constrói as pontes com o significado
mais profundo da profissão, como um conjunto de atitudes referenciais que sinalizam para
sociedade que o profissional é diferenciado, não apenas porque segue um código profissional
com comandos mais rígidos que os demais cidadãos, mas porque espelha valores de uma
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Alguns dados da pobreza, exclusão social e desigualdade mostram a realidade atual
brasileira. Em 2015, 3,8% da população brasileira, o equivalente a quase 7,8 milhões de pessoas,
vivia em situação de pobreza multidimensional, isto é, sofria privações no acesso a saúde,
educação, água e saneamento, eletricidade e padrões de habitação adequados. Em âmbito
mundial, o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Global 2019, divulgado em julho/2019,
avalia as formas como indivíduos têm condições de vida básicas negadas por causa da miséria.
Para calcular o índice, o PNUD utiliza dez indicadores, divididos em três categorias:
(a) Sob a classificação ‘Saúde’, a agência mede a nutrição e a mortalidade
infantil;
(b) No quesito ‘Educação’, são avaliados os anos de escolaridade
e a frequência escolar;
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(c) Em ‘Padrões de vida’, o organismo investiga dados sobre
a disponibilidade de (…) saneamento, agua potavel, eletricidade,
moradia e recursos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE apresenta dados atualizados
sobre os níveis de desemprego do país e sobre trabalho formal e informal, entre 2014 e 2018,
respectivamente:

O índice brasileiro é 0,016 (o mesmo da China). À frente do Brasil, na América
Latina, estão Trinidad e Tobago (0,002), Santa Lucia (0,007), Guiana (0,014) e República
Dominicana (0,015). (Fonte: https://nacoesunidas.org/pnud)
Sobre desigualdade econômica, dados apontam que em “2017, os 10% da população
com os maiores rendimentos detinham 43,3% da massa de rendimentos do país (....)”e, ainda,
que 26,5% da população vive com menos de R$ 406,00/mês. (Fonte: https://agenciadenoticias.
ibge.gov.br)

Em relação à Justiça do Trabalho, faz-se necessário apresentar os dados retirados
do Relatório do Tribunal Superior do Trabalho sobre o quantitativo de ações trabalhistas nos
últimos dez anos:
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haveria maior cumprimento da legislação trabalhista com regras mais “simples” e “claras”.
Por conseguinte, os conflitos persistem e na mesma natureza, mas são reprimidos e não são
levados ao sistema de Justiça.
O terceiro ponto diz respeito ao acesso à Justiça estar em queda, mas sua eficiência
redistributiva está mantida. Seguem os dados da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho:
DADOS ECONÔMICOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM 2018 –
APÓS A REFORMA
Valores pagos aos reclamantes: R$ 29.374.970.881,24
(Valores pagos por força de acordo: R$ 13.803.422.497,87)
Valores recolhidos à Previdência: R$ 2.768.230.481,67
Valores recolhidos à Receita Federal: R$ 417.903.518,65
A partir das informaçõescolacionadas, algumas constatações devem ser
ponderadas. Primeiramente,o número absoluto de demandas caiu, a despeito de haver aumento
do desemprego e aumento da informalidade (sem anotação da CTPS). Observa-se que
o acesso àJustiça foi reduzido, porque ocorreu a queda na proporção inversa do desemprego
e da informalidade, com o receio do trabalhador (ou ex-empregado) de demandar em juízo,
contrariando a linha histórica de que o aumento das demandas acompanhava o aumento do
desemprego. Isso contraria a tese difundida na reforma de que haveria geração de empregos
e menos conflitos. Dessa forma, conclui-se que os conflitos persistem, mas não estão sendo
levados ao sistema de Justiça.

Valores recolhidos a título de custas e multa: R$ 422.392.503,05
(Fonte: CGJT, 2018)
Esses dados e o que foi discutido até esse ponto levam à terceira constatação
evidenciada, a despeito da redução quantitativa do número de ações. A Justiça do Trabalho
permanece sendo a mais célere e também a com maior redistribuição de riqueza, tanto aos
trabalhadores quanto ao sistema de seguridade social.O acesso àJustiça foi reduzido, mas
ainda possui grande capacidade de efetivar direitos sociais violados. Dessa forma, constatase efetivamente que o desenvolvimento pluridimensional, nos parâmetros da agenda 2030 da
ONU, encontra na Justiça do Trabalho um ator institucional altamente operoso e eficiente.
Nessa perspectiva, cumpre lembrar sobre a “Doutrina do Choque”. O nome do
livro alude à própria terapia do choque, desenvolvida pelo Dr. Ewen Cameron, para curar
traumas e aflições psicológicas. A técnica, cujo nome decorre do fato de realmente se utilizar
de choques elétricos, partia da premissa de que, para curar os pacientes com grandes traumas,
era necessário primeiramente levá-los a um estado de confusão permanente e de apatia. Em
tais circunstâncias, os indivíduos estariam tão psicologicamente fragilizados e fisicamente
esgotados que se assemelhariam a uma folha de papel em branco, abertos à reconstrução de
uma nova e mais saudável identidade.

A segunda constatação evidenciada foi de que, a despeito da redução quantitativa
de ações, não houve alteração qualitativa em seus objetos, mantendo-se proporcionalmente
os mesmo pedidos. Assim, o acesso àJustiça foi reduzido, porque as violações do direito
laboral denunciadas pelos trabalhadores (ex-empregados) permanecem qualitativamente as
mesmas, em pedidos de verbas básicas da terminação do contrato (aviso-prévio, indenização
de 40% e multa do art. 477). Isso novamente contraria a tese difundida na reforma de que
24
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Naomi Klein parte desse exemplo para sustentar que crises e desastres econômicos
podem estar sendo explorados por uma rica minoria em seu próprio benefício. Em outras
palavras, há quem se aproveite dos problemas econômicos para, por meio de técnicas
equivalentes às da terapia do choque, submeter as pessoas a tal estado de confusão mental
e apatia que as impeça de reagir adequadamente a mudanças, mesmo quando trazem
consequências negativas para elas.
Segundo a autora, embora a ideia de que uma ordem nova pode surgir da
desintegração de uma civilização não seja nova, é recente a prática de intencionalmente
destruir economias para depois reestrutura-las em beneficio de uma elite econômica. Nesse
ponto, Naomi Klein refere-se especificamente ao poderoso grupo de economistas liderado
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por Friedman e seus colegas da “Chicago School”, afirmando que todos eles se inspiraram na
terapia do choque, passando a utilizar as suas técnicas para justificar as reformas dolorosas
que procuraram implementar.
Nesse sentido, a autora dá vários exemplos de ditaduras que, a exemplo do Chile,
foram utilizadas para a implementação dessa pauta econômica. Segundo Naomi, não se pode
imputar toda a brutalidade de tais regimes apenas aos ditadores, na medida em que se trata de
um terror planejado, desenhado para forçar a população a aceitar e obedecer às novas regras,
em estratégias que se associam igualmente à aniquilação de todos os que se coloquem como
opositores no plano político ou ideológico. Afinal, frise-se, o debate político rico cria um risco
exagerado para que a terapia do choque atinja seus objetivos.
Todas essas estratégias são implementadas, segundo Naomi, para a realização
exemplo do Chile é citado, onde as reformas em busca de austeridade foram acompanhadas
de aumento no desemprego e na desigualdade. É por essa razão que, em 2006, o país
sul-americano, que é considerado um modelo de economia das reformas de “Chicago”, era
considerado a oitava nação mais desigual do mundo.
Exsurge, assim, a advertência de Naomi Klein de que negócios e ideologia são
inseparáveis e de que, se realmente queremos entender o que motiva determinadas politicas,
precisamos tentar identificar quem são seus maiores beneficiários. O modelo de crescimento
do Chile, aliás, é até hoje extremamente questionado, considerando a pouca diversidade
da indústria, a dependência externa, problemas na saúde, educação e previdência, além da
manutenção da desigualdade.
Por fim, essas palavras são no sentido de destacar a extrema relevância e atualidade
do tema da sustentabilidade em todas as suas dimensões e o acesso à Justiça. Mais do que isso,
são no sentido de realçar a inserção da temática em um contexto global institucional muito
maior, no qual o Poder Judiciário e as Escolas Judiciais possuem um papel de centralidade.
Nós todos, integrantes do Poder Judiciário, não podemos permitir que
o ambicioso projeto civilizatório introduzido com a Agenda 2030 da ONU, de sustentabilidade
pluridimensional e de efeitos transgeracionais, seja reduzido a apenas uma bela “carta de boas
intenções”, o que se viabiliza, em especial, com a garantia do pleno acesso à Justiça!
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1 INTRODUÇÃO
O trabalho é uma parte extremamente importante na vida do indivíduo. É por
ele e através dele que são encontrados os recursos necessários para a sobrevivência do trabalhador e de sua família. Também é em busca de melhores condições de vida, conseguidas pelo
exercício de uma profissão, que a maioria das pessoas expende uma considerável parcela de
energia, com dedicação aos estudos e investimento em formação.
O exercício de uma profissão está ligado intrinsecamente à realização da pessoa como
indivíduo e cidadão, o que destaca a importância do trabalho no contexto da sociedade.
No mesmo sentido, o desemprego é fato que atinge tanto o trabalhador quanto
a sociedade e, diante das peculiaridades da relação de emprego, a sua cessação tem abordagens diversas, podendo ser entendida como direito potestativo do empregador, ou seja, um ato
somente da expressão volitiva do contratante, ou guardar sintonia com o anseio de segurança
no trabalho e estar limitada aos casos previstos de forma expressa em lei.
No caso específico da legislação portuguesa, tem-se que esta traça limites para
a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, haja vista a existência de normas específicas que garantem o emprego, de modo que, para que se ultrapasse tal garantia,
faz-se necessária a existência de motivação fundada, adstrita aos ditames legais.
Dentre as possibilidades de despedimento, ou seja, de rescisão do contrato por ato
do empregador, encontra-se o chamado despedimento por inadaptação, que tem contornos
delimitados, com enquadramento rigoroso e requisitos expressos nas normas que regulam
a matéria.
Alguns autores apontam a pouca utilização desta modalidade de rescisão, reportando-se à ausência de jurisprudência sobre o tema, como elemento demonstrativo de sua ineficácia no plano material, dados os limites fixados pelo legislador. Alguns doutrinadores até
mesmo falam de sua inocuidade, haja vista a possibilidade de manejo de outros instrumentos
para a consecução da mesma finalidade.
É de se ressaltar que a legislação protetiva do despedimento remonta à década de 1970,
com hipóteses exatas de possibilidade de rescisão contratual por parte do empregador.
A Comissão das Comunidades Europeias há algum tempo vem expressando sua
preocupação em relação à modernização do direito do trabalho das Nações membros,
com a justificativa de que o modelo tradicional então vigente poderia não se adaptar a todos
os trabalhadores, principalmente quando levadas em consideração as alterações ocorridas no
campo do trabalho e as oportunidades oferecidas pela globalização. Salienta que as condições
28
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de trabalho e emprego excessivamente protecionistas poderiam desencorajar a contratação
de empregados em períodos de crise econômica, motivo porque seriam necessários outros
modelos que denomina de alternativos para reger as relações de trabalho, de modo a incentivar a competitividade.
Em decorrência da alteração da conjuntura econômica e das diretrizes fixadas pela
União Europeia, várias modificações estão sendo realizadas pelos Estados membros, inclusive
Portugal, citando-se o despedimento em razão de inadaptação, hipótese legal razoavelmente
recente, mas já com previsão anterior no ordenamento jurídico nacional e que sofreu alterações substanciais com a reformulação do Código do Trabalho ocorrida em 2012.
Diante da modificação patente das condições de trabalho, decorrente mesmo da
evolução tecnológica, as severas restrições ao despedimento foram sendo abrandadas,
com a inclusão da possibilidade de tal ocorrência quando superveniente alteração no modus
operandi fosse adotada.
De acordo com a sistemática do trabalho proposto, a análise dos temas se dará com
o cotejo da contextualização da rescisão do contrato de trabalho no plano jurídico, tanto internacional quanto nacional, partindo-se da garantia de emprego prevista na Constituição da
República.
A partir daí, passa-se à abordagem da cessação do contrato de trabalho, especialmente seus limites, com ênfase no despedimento por inadaptação previsto como causa objetiva para
a ruptura da relação de trabalho, traçando a evolução da legislação respectiva e sua definição,
além da questão da constitucionalidade das normas contidas no Código do Trabalho.
2 GARANTIA DE EMPREGO
Como já mencionado, o sistema jurídico português abraçou o princípio da segurança no emprego, o que está expresso no artigo 53, da Constituição da República Portuguesa
(CRP), inserido no Capítulo III, denominado de direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. A norma constitucional em questão estabelece a proibição dos despedimentos sem justa
causa ou por motivos políticos ou ideológicos.
Também o artigo 58, da Constituição Portuguesa, regula o tema, ao expressar que
todos têm direito ao trabalho, cabendo ao Estado assegurá-lo, com a promoção de políticas de
pleno emprego, igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou gênero de trabalho,
não podendo haver sua vedação ou limitação de acesso, além de promover a formação cultural
e técnica, bem como a valorização profissional dos trabalhadores.
A professora Maria do Rosário Palma Ramalho (2012, p. 763-767) traça a evolução
histórica da garantia do emprego, pontuando que na época do chamado Código Seabra a dispensa de trabalhadores era livre, com possibilidade de sua denúncia por qualquer das partes,
à exceção do contrato por termo, que exigia a motivação quando rescindido antes da previsão
nele contida. Menciona que esta liberdade foi mantida pela LCT de 1937, que estabelecia a necessidade de prévio aviso quando da rescisão de contrato por prazo indeterminado, por prazo
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que dependia da duração da avença, exigindo justa causa para a cessação antecipada do contrato de trabalho a termo.
A LCT de 1969 previa a cessação do contrato de trabalho quando decorrente de
acordo entre as partes, caducidade e rescisão com justa causa, sendo que, em caso de contrato
por prazo indeterminado, poderia ser rescindido por denúncia tanto do empregado quanto do
empregador, também dependente de pré-aviso.
A partir da alteração constitucional ocorrida em 1974, o tema da garantia de emprego sofreu modificação considerável, com a edição do DL nº 372-A/75, de 16 de julho, quando passou a viger a proibição de dispensa sem justa causa, com a necessidade de instauração
de procedimento disciplinar para apuração de infração cometida pelo trabalhador, sendo exceção a este princípio o despedimento coletivo.
Posteriormente, algumas alterações foram efetivadas na legislação, com inovações
trazidas pela LCCT, com o intuito de flexibilizar a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho, o que vem ocorrendo inclusive nas últimas modificações no Código do Trabalho, que
traz inovações quanto a este aspecto da relação laboral.
O Código do Trabalho, com as modificações implementadas em 2012, trata da cessação do contrato de trabalho no seu Capítulo VII, estabelecendo o artigo 338 daquele diploma
legal a proibição do despedimento sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos, em
consonância com a disposição constitucional referida; ainda, expressa a imperatividade das
normas relativas à cessação do contrato (artigo 339).
A proibição de despedimento imotivado do empregado leva em consideração a valoração do trabalho, lembrando que se trata da própria sobrevivência do trabalhador
e sua família, o que, em razão da importância conferida, é objeto inclusive de Convenção da Organização Internacional do Trabalho – Convenção nº 158 – desde 1982, onde está fixado que
“não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isto uma
causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço”; demais disto, fixa esta
norma os parâmetros acerca da caracterização ou não do que seja causa justificada.
Neste aspecto também é relevante a menção ao que dispõe o artigo 30, da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia, que alberga a proteção contra os despedimentos sem
justa causa, reportando-se ao direito da União e às legislações e práticas nacionais.
Vê-se, portanto, a preocupação em nível mundial com a questão da segurança no
emprego, o que se justifica diante da relevância do trabalho na vida do indivíduo e da própria
sociedade, relação esta que propicia o desenvolvimento em todos os aspectos da sociedade
humana.
O Professor Pedro Romano Martinez (2004, p. 10), ao discorrer sobre o tema de
segurança no emprego e em análise ao artigo 58 da CRP, ensina:
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Na lição de Canotilho e Vital
Moreira (1993, p. 285/286), “trata-se de
uma expressão directa do direito ao trabalho (artigo 58º), o qual, em certo sentido,
consubstancia um aspecto do próprio direito à vida dos trabalhadores”.

Com base nesta disposição, desde logo, encontra-se banida a denúncia

discricionária, ad nutum, do contrato de trabalho por parte do empregador; o contrato de trabalho, não obstante ser de execução continuada, só pode cessar por vontade da entidade patronal se existir um motivo atendível.
O que se entenda por motivo atendível, ou na expressão da lei justa
causa, tem sido alvo de amplo debate, com tomadas de posição contraditórias por parte do Tribunal Constitucional. A justa causa a que se
alude no art. 53º da CRP não depende de um comportamento culposo
do trabalhador, como se determina no artigo 396º do CT, relacionandose, antes, com o conceito de Direito Civil de justa causa como motivo
atendível, o que legitima a não prossecução de uma relação jurídica
duradoura.
Também a professora Maria do Rosário Palma Ramalho (2012, p. 770) reporta-se
à natureza protetiva da norma, mencionando razões de feição econômica, como o fato de depender o empregado e seus familiares do rendimento do trabalho para sua subsistência e consequente sobrevivência; pontua que um ambiente de trabalho instável põe em perigo a paz
social e que, no aspecto jurídico, subsiste a debilidade negocial do trabalhador e a posição de
domínio do empregador, diante dos seus poderes na relação.
A autora, apesar de atribuir a importância devida ao princípio da segurança jurídica,
adverte que não se pode deixar de ter em mente que a manutenção do emprego a qualquer preço
tem como resultado a diminuição de postos de trabalho, com o aumento da chamada “prestação
de serviços”, de modo que tem como efeito negativo o afastamento do trabalhador do regime de
tutela. Aponta que a partir da adoção do modelo garantístico, houve um incremento significativo
nas contratações a termo, como forma de contornar a rigidez nos despedimentos.
Rafael Sastre Ibarreche (1996), ao tratar sobre o direito à ocupação efetiva, diz que
a defesa da dignidade pessoal do trabalhador, o direito ao seu respeito e a promoção através do
trabalho e do direito do trabalho, constitui-se na concretização especial da projeção dos direitos fundamentais, concluindo que a privação do trabalho, mesmo mediante o pagamento de
indenização, implica em um atentado à dignidade do trabalhador, tanto pessoal e moral, como
profissional e social.
Apesar da diversidade de opiniões sobre a questão da garantia de emprego, com
tratamento variado dado pela legislação dos diversos Estados, há que se ponderar que o trabalho ocupa o centro da vida da maioria dos indivíduos, não sendo aceitável que a sua mão
de obra seja utilizada somente para a satisfação dos interesses do empregador, com o único
intuito de gerar lucro.
A garantia da manutenção do emprego conferida pela legislação traduz-se em respeito à condição moral e social do trabalhador, porque retira a sensação de insegurança
que o despedimento imotivado pode propiciar, sentimento este que ultrapassa a mera dependência jurídica. Além disto, também deve ser considerado que o empregado que não usufrui de
tal garantia tem muito menos poder de negociação diante do empregador.
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Apesar da
diversidade
de opiniões sobre
a questão da garantia
de emprego, com
tratamento variado dado
pela legislação dos
diversos Estados, há que se
ponderar que o trabalho
ocupa o centro da vida da
maioria dos indivíduos,
não sendo aceitável que
a sua mão de obra seja
utilizada somente para
a satisfação dos interesses
do empregador, com
o único intuito
de gerar lucro.

Nesta linha, tem-se, da leitura
das normas que regem a dispensa de empregador, que o legislador português, ao estabelecer a garantia de emprego, torna viva
a dicção do artigo 1º, da Constituição da República, que estabelece que a Nação é baseada na dignidade da pessoa humana, privilegiando a sobrevivência do trabalhador, que
passa a ter protegido o seu trabalho e dele
não pode ser retirado senão por questões
a ele imputáveis ou outras circunstâncias,
necessariamente motivadas.
3 CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Como já visto, adotada a impossibilidade de rescisão do contrato de trabalho
por iniciativa do empregador, sem justo motivo, isto implica na consequência de que não
basta o elemento volitivo do contratante para
que o laço seja desfeito, com o condicionamento da validade do distrato à existência de
circunstância justificadora do desfazimento,
que deve ter previsão normativa.
Sobre a cessação do contrato
de trabalho, o professor João Leal Amado
(2013, p. 351) assim discorre:
Acontece que o tema da cessação do contrato de
trabalho é também um tema particularmente sensível, nele se entrecruzando aspectos sociais, humanos e econômicos da maior relevância. A extinção
do contrato significa, para o trabalhador, perder o
emprego. E é sabido que, quando a perda do emprego ocorre sem ou contra a vontade do trabalhador, as consequências dessa perda, a nível social e
humano, podem ser devastadoras, sobretudo quando se trate de trabalhadores pouco qualificados e já
não muito jovens.
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António Monteiro Fernandes (2012, p. 447) expressa que a questão da cessação
do contrato de trabalho é complexa, denominando-a como “socialmente sensível”, diante das
implicações na vida pessoal e familiar do trabalhador, chamando a atenção para o fato de que
as consequências são mais consideráveis no âmbito da vida do empregado, ligadas às necessidades fundamentais. Além disso, menciona outros aspectos, fora da estrita pessoalidade, como
a crise generalizada do emprego tradicional e obstáculos à empregabilidade, decorrentes de
aspectos como a idade e qualificação do trabalhador, dentre outros.
Justifica o autor o tratamento assimétrico do regime de cessação do contrato de
trabalho, diante da distinção de efeitos causados pela ruptura da relação no empregado
e empregador.
É esta extensão de efeitos que torna tão relevante a questão do despedimento do trabalhador, porque há que se levar em conta não somente as consequências na sua vida e dos seus
familiares, mas também o impacto em toda uma sociedade, já que o desemprego atinge a qualidade de vida de todos, na medida em que demanda a prestação do Estado e tira oportunidades
de melhoria de vida, o que é sentido em nível estrutural e não somente individual.
Partindo da garantia de emprego, depreende-se que no direito português a cessação do contrato de trabalho pode se vincular a diversas causas, tanto que guardem relação com
o comportamento das partes ou com as condições do empreendimento, desde que devidamente fundada em elemento concreto.
Tanto é assim que o legislador expressou sua preocupação na efetividade da garantia conferida, ao incluir norma que fixa a imperatividade do regime de cessação do contrato de
trabalho, vedando o afastamento das disposições legais respectivas, seja por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, seja por contrato de trabalho (artigo 339, 1), deixando livre
a negociação somente em relação aos critérios de definição de indenizações e prazos de procedimento e de aviso prévio, além dos valores das indenizações (artigo 339, 2 e 3).
O Código do Trabalho, no artigo 340, dispõe sobre as modalidades de cessação do
contrato de trabalho, ressaltando-se que tal enunciação é taxativa, não comportando dilação.
São as seguintes as formas de ruptura do contrato de trabalho: caducidade, revogação, despedimento por fato imputável ao trabalhador, despedimento coletivo, despedimento por extinção
do posto de trabalho, despedimento por inadaptação, resolução pelo trabalhador e denúncia
pelo trabalhador.
Da definição de cada um dos motivos previstos no dispositivo legal em questão, infere-se que, no que tange à rescisão por ato do empregador, necessariamente há que se fundar
em justa causa subjetiva, ou seja, decorrente de infração disciplinar praticada pelo trabalhador,
diante da garantia de emprego conferida pela Constituição. Outra hipótese que enseja a autorização da dispensa é quando existente motivação objetiva, calcada nas hipóteses legalmente
previstas, com necessidade de demonstração pelo empregador da ocorrência da condição
e adoção do procedimento previsto para a ultimação da ruptura do liame.
No rol previsto na norma mencionada, encontra-se a rescisão do contrato em razão
de inadaptação, que não guarda relação específica com o cometimento de ato do empregado,
tendo definição própria e que passará a ser analisada.
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4 DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
Em 17 de maio de 2011, o Governo Português, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional firmaram um Memorando de Entendimento,
com diversas justificativas.
No âmbito da proteção do trabalho, foi definida a necessidade de reformas, baseada no argumento de que seria necessário combater a segmentação do mercado de trabalho,
promover a criação de emprego e aumentar a competitividade das empresas; promover uma
evolução dos custos do trabalho consistente com a criação de emprego e a melhoria da competitividade; além de garantir boas práticas e recursos apropriados para Políticas Ativas do
Mercado de Trabalho, objetivando a melhora da empregabilidade dos jovens e das categorias
desfavorecidas e minorar os desajustamentos no mercado de trabalho.
Com a finalidade de cumprir os objetivos ali definidos, foi fixado o ponto 4.5, especificamente no tocante à definição dos despedimentos, onde restou acordado que o Governo
iria preparar proposta de alteração à legislação, constando do item i que a rescisão por inadaptação do trabalhador passaria a ser possível, mesmo sem a introdução de novas tecnologias ou
outras alterações no local do trabalho. Ainda, que poderia ser acrescentada uma nova causa
autorizadora do despedimento manejável naqueles casos em que o trabalhador tenha acordado com o empregador atingir determinados objetivos sem o correspondente cumprimento,
por razões que sejam da exclusiva responsabilidade do trabalhador.
Esta pactuação vem tornar concreta a prossecução de reformas no âmbito do mercado de trabalho e emprego, que foi denominada de flexigurança – considerada como a estratégia integrada que visa aumentar, em simultâneo, a flexibilidade e segurança no mercado de
trabalho - com esteio na necessidade de adaptar a legislação que rege esta matéria, no intuito
de promover a flexibilidade em articulação com a segurança no emprego (cf. Livro Verde da
Flexigurança).
Esta visão, nas palavras de João Leal Amado (2013, p. 352), “procura desdramatizar
essa perda de emprego. A tônica é colocada na ideia de transição, o trabalhador que é despedido
não fica propriamente desempregado, fica como que num intervalo entre empregos”. (grifo nosso) O autor faz a crítica sobre a situação transitória, tanto do emprego como do desemprego, com
a ponderação de que o despedimento, para o trabalhador, pode ainda ter como consequência um
sentimento de insucesso ou falha pessoal, com a consequente perda de autoestima.
Portanto, com base no compromisso firmado e nos termos da proposição constante
do Memorando de Entendimento, a crítica ao seu conteúdo é que, partindo-se da acepção
de que o despedimento com supedâneo em causas objetivas tem sua justificação em motivos
econômicos e de gestão empresarial, o fato concreto a desencadear a hipótese de inadaptação é exatamente a alteração tecnológica, com vistas a modernizar o processo produtivo do
empreendimento.
Em tal linha de raciocínio, o argumento inicial – ou seja, a inadaptação – não estaria
presente, porque também ausente o fato desencadeador, remanescendo somente os elemenRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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tos fáticos que a legislação então vigente previa como decorrentes das alterações das condições
de trabalho, constituindo a reforma proposta em criação de nova hipótese de despedimento,
em atrito com o comando constitucional que garante o emprego.
5 INADAPTAÇÃO
5.1 Evolução Legislativa
O conceito de justa causa abrangente dado pela Lei 1.952 (LCT) já naquela época
permitia o despedimento com base em inadaptação, diante dos termos do parágrafo único, do
artigo 11, que definia: “Considera-se justa causa qualquer facto ou circunstância grave que torne
prática e imediatamente impossível a subsistência das relações que o contrato de trabalho supõe...”. Frisa-se que aquela norma remetia ao arbítrio do juiz a apreciação da existência de justa
causa para a rescisão contratual. Tratava-se, portanto, de um conceito amplo de justa causa,
que permitia o enquadramento e adequação de fatos diversos, sem enfeixar situações de forma
restritiva. Esta mesma acepção permaneceu nos Decretos-Leis 47.032 e 49.408.
O Decreto-Lei 372-A/75, de 16 de julho, alterou a sistemática dos despedimentos,
com fundamento no atendimento dos “mais legítimos anseios das organizações sindicais e
da generalidade do povo trabalhador”; justifica que o despedimento deveria atender todas as
cautelas, somente sendo possível em situações muito especiais e que havia necessidade de
institucionalizar o controle da produção pelas organizações representativas dos trabalhadores,
inclusive na defesa dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente do seu direito fundamental,
o direito ao trabalho.
O artigo 14, daquela norma, criou nova classificação de justa motivação para
rescisão do contrato de trabalho, com o conceito de “motivo atendível”, conforme transcrição a seguir:
Art. 14.º - 1. Considera-se motivo atendível o facto, situação ou circunstância objectiva, ligado à pessoa do trabalhador ou à empresa, que, dentro dos condicionalismos da economia da empresa, torne contrária aos
interesses desta e aos interesses globais da economia a manutenção da
relação de trabalho.
2. Na apreciação da existência de motivo atendível deve ser sempre
tida em conta a gravidade das consequências que para o trabalhador representa a perda do emprego, nomeadamente face às condições do mercado do trabalho e às características pessoais do trabalhador, ponderando tais factores com o motivo invocado e com as
possibilidades de a empresa resolver a situação de modo não prejudicial ao trabalhador, nomeadamente através da sua reclassificação
ou aproveitamento.
3. Nos termos do n.º 1 deste artigo, e de harmonia com o critério indicado no n.º 2, poderão ser considerados motivos atendíveis:
a) A necessidade de extinção do posto de trabalho;
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b) A manifesta inaptidão e impossibilidade de preparação
do trabalhador para as modificações tecnológicas que afectem o posto de trabalho.
Extrai-se da dicção legal, que
o motivo atendível estava adstrito a fato,
situação ou circunstância objetiva que
implicasse contrariedade aos interesses
da empresa, levando em consideração
também a possibilidade de resolução
do problema de modo a não prejudicar
o trabalhador, o que redunda, no caso específico da inadaptação (3, b), na hipótese
de realocação do empregado para outro
posto de trabalho.
A norma em comento foi revista pelo Decreto-Lei 84/76, de 28 de
janeiro, sob a justificativa de que a prática teria demonstrado que o despedimento por motivo atendível seria inadequado
à defesa da estabilidade do emprego, inclusive com contestação generalizada dos
trabalhadores.
Deixou de existir, a partir de
então, a possibilidade de dispensa de trabalhadores com base em inadaptação, o que somente foi reintroduzido no
sistema legislativo português pelo DL nº
400/91, de 16 de outubro, que possibilitou a cessação do contrato de trabalho em
caso de modificação relevante do posto de
trabalho, que tornasse impossível a subsistência da relação de trabalho.

A norma trouxe
o enquadramento
das situações que
poderiam ocasionar
o rompimento do
vínculo, referindo-se
expressamente
à redução reiterada
de produtividade
ou de qualidade;
avarias reiteradas
nos meios afetos
ao posto de trabalho;
e riscos para a segurança
e saúde do próprio
ou dos restantes
trabalhadores
ou de terceiros.

A norma trouxe o enquadramento das situações que poderiam ocasionar o rompimento do vínculo, referindo-se expressamente à redução reiterada
de produtividade ou de qualidade; avarias
reiteradas nos meios afetos ao posto
de trabalho; e riscos para a segurança e saúde do próprio ou dos restantes
trabalhadores ou de terceiros.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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Outro aspecto regulamentado foi a inadaptação quando o trabalhador fosse ocupante de cargo de complexidade técnica ou direção e não cumprisse objetivos
fixados e aceitos previamente.
A norma em análise estabeleceu ainda requisitos para a cessação do contrato nesta hipótese, de natureza cumulativa, consistentes na introdução de modificações no posto de
trabalho que decorressem de novos processos de fabrico, novas tecnologias ou equipamentos
baseados em diferente ou mais complexa tecnologia, nos seis meses anteriores à comunicação a que se refere o artigo 4.º; exigiu que fosse fornecida formação profissional adequada às
modificações introduzidas no posto de trabalho e facultado ao trabalhador, após a formação,
período suficiente de adaptação no posto de trabalho ou fora deste, caso o exercício de funções
naquele posto fosse suscetível de causar prejuízos ou riscos para a segurança e saúde do trabalhador ou dos demais trabalhadores ou terceiros.
Ainda, a dispensa estava condicionada à inexistência de outro posto de trabalho
compatível com a qualificação profissional do trabalhador ou, em caso de existência, à discordância do trabalhador em relação à alteração do contrato de trabalho.
Também a situação de inadaptação não poderia ser determinada pela falta de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho imputável à entidade empregadora e era exigido que fosse posta à disposição do trabalhador a compensação devida.
As mesmas disposições foram mantidas pelo Código do Trabalho de 2003 e 2009,
sendo que, a partir da edição da Lei nº 23/2012, a matéria sofreu modificações substanciais, estando atualmente tratada na Divisão IV do Código do Trabalho, que conceitua esta modalidade
de rescisão como a “cessação de contrato de trabalho promovida pelo empregador e fundamentada em inadaptação superveniente do trabalhador ao posto de trabalho” (artigo 373).
O artigo 374 do Código do Trabalho fixa as situações de inadaptação nos seguintes
termos:
1. A inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas nas alíneas
seguintes, quando, sendo determinada pelo modo de exercício de funções
do trabalhador, torne praticamente impossível a subsistência da relação de
trabalho:
a) Redução continuada de produtividade ou de qualidade;
b) Avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho;
c) Riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de outros trabalhadores
ou de terceiros.
2. Verifica-se ainda a inadaptação de trabalhador afeto a cargo de complexidade
técnica ou de direção quando não se cumpram os objetivos previamente acordados, por escrito, em consequência do seu modo de exercício de funções e seja
praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho.
3. O disposto nos números anteriores não prejudica a proteção conferida
aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou
doença crônica.
4. A situação de inadaptação referida nos números anteriores não deve decorrer de falta de condições de segurança e saúde no trabalho imputável ao
empregador.
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Por sua vez, o artigo 375 estabelece os requisitos para o despedimento por inadaptação, fixados de maneira cumulativa, e consistentes na introdução de modificações no posto
de trabalho resultantes de alterações nos processos de fabrico ou de comercialização, de novas
tecnologias ou equipamentos baseados em diferente ou mais complexa tecnologia, nos seis
meses anteriores ao início do procedimento; no fornecimento de formação profissional adequada às modificações do posto de trabalho, por autoridade competente ou entidade formadora certificada; e na faculdade conferida ao trabalhador de, após a formação, ter um período
de adaptação de, pelo menos, 30 dias, no posto de trabalho ou fora dele sempre que o exercício
de funções naquele posto seja suscetível de causar prejuízos ou riscos para a segurança e saúde
do trabalhador, de outros trabalhadores e de terceiros.
Há ainda previsão de despedimento por inadaptação mesmo quando ausentes
modificações no posto de trabalho, quando ocorrida modificação substancial da prestação
realizada pelo trabalhador, de que resulte a redução continuada de produtividade ou de qualidade, avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho ou riscos para a segurança
e saúde do trabalhador, de outros trabalhadores ou de terceiros, determinados pelo modo
do exercício das funções e que, em face das circunstâncias, seja razoável prever que tenham caráter definitivo. Em tal hipótese, faz-se necessário que o empregador informe
o trabalhador a constatação da modificação, com a apresentação de documentos relevantes
que comprovem a alegação, com prazo para manifestação sobre tais documentos, sendo que,
depois do prazo conferido para tanto, haja a comunicação, por escrito, das ordens e instruções adequadas necessárias à execução do trabalho.
5.2 Definição
O artigo 373 do Código do Trabalho conceitua o despedimento por inadaptação
como “a cessação do contrato de trabalho promovida pelo empregador e fundamentada em
inadaptação superveniente do trabalhador ao posto de trabalho”.
Dessume-se da norma a concepção de que não se confunde a inadaptação com
a inaptidão, porque a primeira é constatada durante a vigência do contrato de trabalho, implicando em uma modificação superveniente de desempenho e desembaraço do trabalhador no
exercício de suas funções. A inaptidão, de sua parte, poderia ser constatada imediatamente,
porque decorrente da falta de habilitação do trabalhador para o desvencilhamento na execução das tarefas que lhe são conferidas, circunstância que pode ser detectada no próprio período de prova ou mesmo se configurar justo motivo para a dispensa em razão do incumprimento
das obrigações do contrato.
O artigo 374 reporta-se à impossibilidade de subsistência da relação de trabalho,
com a citação dos sintomas da inadaptação, especificamente a redução continuada de produtividade ou de qualidade, a constatação e avarias repetidas nos meios afetos ao posto de
trabalho e a existência de riscos à segurança e saúde do trabalhador, de outros trabalhadores
ou de terceiros (1).
Já em relação aos trabalhadores que exerçam cargo de complexidade técnica ou de
direção, a inadaptação está vinculada ao não cumprimento dos objetivos previamente acordaRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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dos, por escrito, em consequência do seu modo de exercício de funções, com a mesma variável
de impossibilidade de subsistência da relação (2).

modificação, seja considerado pelo empregador que os objetivos acordados não tenham sido
atingidos, condicionando à adoção do procedimento previsto no artigo 375,2.

João Leal Amado (2013) chama a atenção que a inadaptação não se funda em
comportamento culposo do trabalho, mas de circunstância que decorre de um fator externo, consistente nas alterações do posto de trabalho deflagradas pelo empregador, o que
autoriza o entendimento de que se trata de modalidade de despedimento baseado em causas
objetivas, o que o aproxima das outras modalidades desta natureza, como o despedimento coletivo e por extinção do posto de trabalho. Acrescenta ainda:

Neste ponto específico, entende a autora que o condicionamento à modificação
do posto de trabalho é excessivo, porque o contrato já traz a fixação de objetivos que, não cumpridos, implicariam por si só no reconhecimento da inadaptação; quanto ao segundo ponto,
desvinculado da alteração nas condições de trabalho, entende justificada, porque baseada em
acordo firmado pelas partes sobre os objetivos a atingir, levando em conta a peculiaridade da
função exercida.

Tal como se encontra recortada na lei, a inadaptação do trabalhador não se reconduz, pois, a qualquer situação de inaptidão superveniente do trabalhador,
resultando da perda de faculdades profissionais deste. Pelo contrário: no caso
da inadaptação, o trabalhador permanece apto (porventura tão apto como
sempre) para o desempenho das suas funções habituais; ele não deixa de ser
capaz de as realizar, de forma segura e competente; acontece, apenas, que as
funções inerentes ao seu posto de trabalho foram modificadas, máxime através da introdução de novas tecnologias ou de equipamentos baseados em diferente tecnologia; e, neste novo e alterado contexto produtivo, o trabalhador
não logra adaptar-se (reduz a produtividade, baixa a qualidade da sua prestação, provoca avarias, cria riscos para si e para os outros); ele não consegue
responder, com êxito, ao desafio colocado pelas inovações tecnológicas; ele,
repete-se, não perdeu as faculdades, mas as exigências produtivas mudaram
e aumentaram – e ele, aí, sucumbiu. É sabido: quem não acompanha as mudanças, fica, inapelavelmente, para trás. E as mudanças, nos dias que correm,
sucedem-se a um ritmo vertiginoso. Em suma: quem não se adapta, morre!
(AMADO, 2013, p. 393).

O mesmo artigo 375 regula o despedimento por inadaptação, mesmo não existindo modificação no posto de trabalho, desde que haja modificação substancial da prestação
realizada pelo trabalho, tendo como consequência a redução continuada de produtividade ou
qualidade, avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho ou riscos para a segurança
e saúde do trabalhador, de outros trabalhadores ou de terceiros, determinados pelo modo do
exercício das funções e que, em face das circunstâncias, seja razoável prever que tenham caráter definitivo (2, a).

A extensão das hipóteses de despedimento por inadaptação se consolidou, nos termos da proposição contida no Memorando de Entendimento, como se pode aferir da redação
do artigo 375 do Código do Trabalho.

Note-se que na legislação anterior, o despedimento por inadaptação estava estritamente vinculado à modificação no posto de trabalho, o que significa dizer que dependia de
fator externo para a sua configuração, do que poderia decorrer a falta de adaptação do trabalhador para o desempenho de suas tarefas.

O estabelecimento dos requisitos do despedimento por inadaptação estão contidos
no inciso 1, “a” a “c”, consistindo na introdução de modificações no posto de trabalho resultantes de
alterações nos processos de fabrico ou de comercialização, de novas tecnologias ou equipamentos baseados em diferente ou mais complexa tecnologia, nos seis meses anteriores ao início do
procedimento (a); seja ministrada formação profissional adequada aos trabalhadores por autoridade competente ou entidade formadora certificada, para permitir a adequação daqueles ao posto de trabalho (b); e que, depois do período de formação, haja um período de adaptação de pelo
menos 30 dias no posto de trabalho ou, caso haja prejuízos ou riscos para a segurança e saúde
do trabalhador, de outros trabalhadores ou de terceiros, fora do posto de trabalho (c).
No que tange àqueles trabalhadores que exercem cargos de complexidade técnica e
direção, o tratamento dado é diferenciado, reportando-se a Professora Maria do Rosário Palma
Ramalho (2012) à constatação de menos rigor para o reconhecimento da situação de inadaptação, haja vista a possibilidade de cessação do contrato quando verificada qualquer uma das
hipóteses do artigo 375, 3, ou seja, caso tenham sido introduzidos novos processos de fabrico ou
novas tecnologias e equipamentos, com modificação das funções; ou, em caso de não ter havido
40
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A norma também estabelece o procedimento a ser adotado em tais casos, exigindo que haja a informação ao trabalhador, com a apresentação de documentos relevantes, a apreciação da atividade antes prestada, com a descrição circunstanciada dos fatos, que demonstrem a modificação substancial ocorrida, com prazo para manifestação (c); findo o prazo
conferido ao empregado para manifestação, deverá o empregador expedir ordens e instruções
adequadas relativas à execução do trabalho, com a finalidade de correção (e) e, somente depois de tal iter, sem êxito, é que pode ser ultimado o despedimento do trabalhador.

Partindo dessa premissa, é de se ponderar se a adoção de possibilidade de rescisão contratual, sem a base fática para a configuração da hipótese de inadaptação, não se traduziria em desvirtuamento de sua própria razão de existir, implicando mesmo em configuração de nova motivação
para despedimento, que extrapolaria o conceito de justa causa objetiva e passaria ao campo do subjetivismo, em manifesta agressão à legislação constitucional garantidora do emprego.
Nesse sentido, António Monteiro Fernandes (2012) pontua que as situações abrangidas pela inadaptação diziam respeito às consequências advindas de modificações supervenientes no posto de trabalho que decorressem da adoção de alterações de equipamentos,
processos de fabricação ou tecnologia utilizada, o que se justifica, diante das exigências de desenvolvimento tecnológico necessário à manutenção da competitividade das empresas. E em
análise às alterações ocorridas em 2012 prossegue:
Após a entrada em vigor das alterações introduzidas no CT pela L.
23/2012, a inadaptação superveniente do trabalhador é considerada em duas
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modalidades dotadas de regimes parcialmente diversos: havendo ou não havendo “modificações no posto de trabalho”.

do o manifesto desequilíbrio entre os poderes da entidade patronal e do trabalhador,
o que está na base da relevância constitucional dada a estes direitos.

Na primeira modalidade, o despedimento é justificado pela dificuldade de
ajustamento do trabalhador às modificações verificadas; na segunda, pela
perda de qualidade no rendimento do trabalho (“modificação substancial da
prestação”, diz a lei) que eventualmente se constate e que em face das circunstâncias, seja razoável prever que tenha carácter definitivo”. Não é difícil descortinar neste enunciado o propósito de abrir caminho à exclusão de trabalhadores mais desgastados, de idade mais avançada e com condições físicas
ou psíquicas diminuídas (FERNANDES, 2012, p. 514-515).

Partindo de tal premissa, defendem que as alterações perpetradas fragilizam a proteção do trabalhador, trazendo desequilíbrio às relações de trabalho, porque desvirtuam
a matriz constitucional do direito do trabalho.

Em análise ao mencionado artigo 375, o Professor Pedro Romano Martinez (2013)
realça a existência de dois tipos de inadaptação, aquela tradicional, decorrente da alteração no
posto de trabalho, e uma nova, que está vinculada à modificação substancial da prestação do
trabalhador, traduzida na redução de produtividade ou qualidade, e desvinculada de qualquer
alteração havida no posto de trabalho. Adverte que se traduz em “conceito indeterminado, cujo
preenchimento pode ser feito pela indicação exemplificativa de situações constantes da alínea
a) do nº 2” (MARTINEZ, 2013, p. 793).
É relevante ressaltar que a modificação ocorrida em 2012 revogou as disposições
que previam como requisito para o despedimento por inadaptação a não existência na empresa de outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do trabalhador, o que resulta no fato de que a dispensa, constatada a inaptidão, poderia ser efetivada,
sem a preocupação de realocação do empregado.
5.3 Constitucionalidade do Artigo 375
Em um primeiro aspecto, releva pontuar que a constitucionalidade do despedimento por inadaptação foi discutida anteriormente, quando da reintrodução do tipo legal no
ordenamento jurídico (Acórdão nº 64/91, de 04 de abril de 1991).

Especificamente em relação ao artigo 375, que trata do despedimento por inadaptação, afirmam que houve a criação de um novo tipo legal de despedimento, baseado na
constatação de redução continuada da produtividade ou da qualidade, em avarias repetidas
nos meios afetos ao posto de trabalho e na existência de riscos para a segurança e saúde do
trabalhador, de outros trabalhadores ou de terceiros, sem que se tenha introduzido qualquer
modificação no posto de trabalho, nos seis meses anteriores, o que é contrário ao conceito previsto anteriormente.
Manejam o argumento de que a legislação em vigor dispensa a necessidade de verificação da impossibilidade de subsistência do vínculo laboral pela inexistência na empresa de
um outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do trabalhador, bem como a exigência da situação de inadaptação não decorrer da falta de condições
de segurança e saúde no trabalho imputável à entidade patronal.
Defendem que a situação plasmada na hipótese legal é de inaptidão e não inadaptação e que está patente a desproporcionalidade nesta relação entre entidade patronal e trabalhador que, com base somente nesta nova forma de despedimento, pode fazer cessar uma
relação laboral, alicerçada em critérios não sindicáveis, porque delimitada exclusivamente em
critérios discricionários, subjetivos e unilaterais.
Pelo Acórdão nº 602/20131, de 20 de setembro de 2013, o Tribunal Constitucional,
em apreciação ao requerimento formulado, assim definiu:
h) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do
artigo 9.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, na parte em que procedeu
à revogação da alínea d) do n.º 1 do artigo 375.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, por violação da proibição de despedimentos sem justa causa consagrada no artigo 53.º da Constituição;
i) Não declarar a inconstitucionalidade da norma do artigo 9.º, n.º 2, da Lei n.º
23/2012, de 25 de junho, na parte em que procedeu à revogação da alínea e)
do n.º 1 do artigo 375.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009,
de 12 de fevereiro;
j) Não declarar a inconstitucionalidade da norma do artigo 375.º, n.º 2, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com
a redação dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho.

As diversas modificações no Código do Trabalho realizadas por último foram
objeto de ação perante o Tribunal Constitucional, onde um grupo de deputados à Assembleia
da República requereu a declaração de inconstitucionalidade do seu artigo 375, dentre outros,
sob o argumento de que a Constituição da República Portuguesa
atribui aos trabalhadores um conjunto de direitos fundamentais, individuais
e coletivos, garantes da sua dignidade como seres humanos, quer como cidadãos, quer como trabalhadores. Estes direitos fundamentais, nos termos do
artigo 18.º da Constituição, impõem-se às entidades públicas e privadas, não
podendo a extensão e o alcance do seu conteúdo ser diminuídos pela lei ordinária.

Mencionam que os princípios fundamentais do direito do trabalho contidos na
Constituição
acolhem um conceito de direito do trabalho como direito de compensação e proteção
do trabalhador enquanto contraente mais fraco na relação de trabalho, reconhecen42
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Das razões da decisão, verifica-se que o Tribunal Constitucional faz um relato da
evolução histórica do despedimento por inadaptação, ressaltando que a principal finalidade
subjacente à sua adoção foi a de “acautelar a eficácia da reestruturação das empresas como
instrumento essencial de competitividade no mercado e, nessa medida, de segurança do em1

Disponível em: www.tribunalconstitucional.pt. Acesso em: 25 out. 2019.
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prego dos respectivos trabalhadores”, com apreciação de sua constitucionalidade no Acórdão
n.º 64/91, e passa a expender a seguinte fundamentação, no que diz respeito à supressão da
norma que previa a realocação do empregado para outro posto de trabalho, quando constatada a inadaptação:
34. Esta segunda ordem de questões relativas aos requisitos de despedimento
por inadaptação quando tenham ocorrido modificações no posto de trabalho
tem conexões com o problema paralelo tratado a propósito do artigo 368.º, n.º
4, do Código do Trabalho (requisitos de despedimento por extinção de posto
de trabalho – cfr. supra o n.º 32). Está em causa, portanto, a conformidade
constitucional da revogação das alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 375.º, operada pelo n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2012.

A citada alínea d) prescrevia, como requisito do despedimento, que não existisse
na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do
trabalhador. Essa exigência estava ligada ao requisito da impossibilidade prática da subsistência
da relação de trabalho, que continua a constar da parte final do n.º 1 do artigo 374.º do Código do
Trabalho. O novo regime, ao deixar de relacionar a impossibilidade com a inexistência de posto
compatível, parece significar que a impossibilidade será aferida apenas em função da quebra de
atividade do trabalhador e da sua justificação de subsistência na empresa. Neste sentido, refere
Martinez, Monteiro, Vasconcelos, Brito, Dray e Silva, o seguinte (2013, p. 789-790):
A impossibilidade de subsistência da relação de trabalho, a que se refere a parte final dos n.os 1 e 2 [do artigo 374.º], numa interpretação sistemática, tem
agora de ser entendida de modo diverso. No regime anterior a 2012 poder-se
-ia entender que a impossibilidade deveria ser vista no sentido prescrito no n.º
4 do artigo 368.º, do CT; ou seja, como inviabilidade de o empregador manter
aquele trabalhador inadaptado, para o qual não tinha posto de trabalho compatível (artigo 375.º, n.º 1, alínea d), do CT). Mas no novo regime (2012) deixa de fazer sentido relacionar a impossibilidade com a inexistência de posto
compatível, pelo que deve ser aferida em função da quebra de atividade do
trabalhador e da sua justificação de subsistência na empresa.
Esta é, sem dúvida, uma das alterações mais significativas da reforma de
2012.

As razões que conduziram ao juízo de inconstitucionalidade, a propósito de idêntica supressão no âmbito do regime do despedimento por extinção de posto de trabalho são
aqui inteiramente aplicáveis (cfr. supra o n.º 32), pelo que sobre a norma agora em análise deve
recair idêntico juízo de inconstitucionalidade.
Como então se referiu, o despedimento por causas objetivas deve ser configurado
como ultima ratio, o que não é compatível com a dispensa do dever de integrar o trabalhador
em posto de trabalho alternativo, quando este exista. A mesma exigência pode extrair-se do
princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição do excesso.
No âmbito da modalidade de despedimento por justa causa objetiva, agora em
apreço, impõe-se igualmente o cumprimento destes princípios, não se permitindo que o
44
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No âmbito da
modalidade de
despedimento por justa
causa objetiva, agora em
apreço, impõe-se
igualmente o cumprimento
destes princípios,
não se permitindo que
o trabalhador
inadaptado a um
determinado posto de
trabalho que sofreu
modificações, seja
despedido quando haja
outro posto de trabalho
disponível e compatível
com a sua qualificação e
aptidão profissional.
A revogação do preceito
em análise é, em razão do
exposto, inconstitucional,
uma vez que viola
a proibição de
despedimentos sem
justa causa consagrada
no artigo 53.º da
Constituição.

trabalhador inadaptado a um determinado posto de trabalho que sofreu modificações, seja despedido quando haja outro
posto de trabalho disponível e compatível
com a sua qualificação e aptidão profissional. A revogação do preceito em análise é,
em razão do exposto, inconstitucional, uma
vez que viola a proibição de despedimentos
sem justa causa consagrada no artigo 53.º da
Constituição.
A supressão da possibilidade de
readequação do empregado ou realocação
em função que possa ser desempenhada colide frontalmente com o direito à segurança
no emprego, porque, se verificada a possibilidade de seu aproveitamento pelo empregador, não se justifica o despedimento pela
constatação simples de que não se adaptou
às mudanças ocorridas no posto de trabalho anteriormente ocupado.
No que tange à inadaptação
quando configurada tão somente a modificação substancial no desempenho das funções, prevista no artigo 375, 2, aquela Corte
Constitucional fundamenta que, embora
seja fato objetivo e definitivo relativo ao trabalhador, não corresponde à hipótese configuradora da caducidade do contrato, mas
sim de um minus, relevante a ponto de dar
suporte à resolução do contrato por parte
do empregador, reportando-se aos ensinamentos da Professora Palma Ramalho e António Monteiro Fernandes.
Expressa o acórdão que, não
decorrendo a inadaptação de alterações
no posto de trabalho ou no contexto das
condições da prestação de trabalho, mas
de fatos do próprio trabalhador, poderiam
existir dúvidas se a norma não será contraditória nos seus termos, com questionamentos sobre a existência de previsão da
hipótese em outros institutos do Código
do Trabalho, com a transfiguração da ina-
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daptação, que passaria a corresponder a modalidade de despedimento com causa subjetiva,
como alegado pelos requerentes.
Conclui, entretanto, que, apesar da existência de diferenciação em razão da desnecessidade de modificação no posto de trabalho, a ausência de culpa exclui a justa causa disciplinar, e a inaptidão pode não ser consequência de qualquer modificação técnica ou organizacional, sendo a causa subjacente objetiva, porque assentada em fatos comportamentais não
culposos do empregado.
Citam-se os fundamentos que levaram à decisão sobre a constitucionalidade da
alteração:
No caso agora em apreço, a causa do despedimento refere-se exclusivamente
ao próprio trabalhador e ao modo de exercício das suas funções, exigindo-se
tão-somente que a inadaptação revelada pelos maus resultados da sua prestação laboral – a aludida redução continuada da produtividade ou de qualidade da prestação - não lhe seja imputável a título de culpa e que ‘seja razoável
prever que [tal inadaptação tenha] caráter definitivo’.
A verdade, porém, é que a mencionada diferença em nada altera nem a objetividade inerente aos maus resultados conjugados com uma ausência de
culpa ou de censurabilidade do trabalhador nem, consequentemente, o juízo
de inexigibilidade relativamente ao beneficiário da prestação laboral de menor qualidade, ou seja, o empregador. E, deste último ponto de vista, a ótica
correta é a da ponderação adequada entre direitos fundamentais em conflito
– o direito à segurança no emprego, por um lado, e o direito à livre iniciativa
económica, por outro.
E, à luz desse conflito, a aludida diferença é irrelevante, pois, mesmo na ausência de modificações introduzidas no posto de trabalho, continua a não ser
exigível ao empregador a manutenção do vínculo laboral com um trabalhador
que, reconhecidamente, não consegue trabalhar com o equipamento disponibilizado, que põe em risco a sua segurança ou a de outros pelo modo como
realiza a sua prestação ou cuja produtividade diminuiu drástica e definitivamente (RAMALHO, 2012, p. 917).
Cumpre, por isso, concluir pela não inconstitucionalidade, em especial pela não
violação da proibição de despedimentos sem justa causa consagrada no artigo
53.º da Constituição, do despedimento por inadaptação fundado exclusivamente
numa diminuição da qualidade da prestação laboral que se traduza em alguma
das situações referidas no artigo 374.º, n.º 1, do Código do Trabalho e que seja
razoável prever que tenha caráter definitivo. Com efeito, tal fundamento ainda se
integra na margem de concretização do critério de justa causa deixado pelo legislador constituinte ao legislador ordinário.

Outro ponto tratado no acórdão diz respeito à idoneidade do procedimento previsto pelo artigo 375,2, para assegurar o respeito à proibição constitucional de despedimento imotivado, dado que permite a objetivação da conduta, assegurando ao trabalhador o seu direito
de defesa e a possibilidade de corrigir a sua prestação do trabalho.

46
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E mais, argumenta que, sendo necessária a verificação de inexistência de outro
posto de trabalho para o despedimento por inadaptação de trabalhador, quando introduzidas
modificações, igual tratamento deve ser dado no caso de despedimento por modificação na
prestação do trabalho, fazendo a ponderação entre o direito à segurança no emprego e o direito
à livre iniciativa, para concluir que, “existindo na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do trabalhador e com a capacidade prestativa
que o mesmo mantenha, tal posto seja oferecido ao trabalhador em causa”.
Do extrato da decisão, verifica-se que não houve unanimidade de votos em relação
ao tema do despedimento por inadaptação, com o manejo de argumentos relevantes pelos
integrantes da Corte que restaram vencidos, especificamente de que, mesmo se considerando
a natureza objetiva da causa prevista na norma, é de se levar em consideração que se relaciona
com o indivíduo e na diminuição de suas capacidades intrínsecas, ou seja, não se funda em
fatos ou necessidades impostas pelo funcionamento da entidade empregadora, nem deriva de
processo de modernização ou modificação tecnológica, que
permitam sustentar a cedência do direito à segurança no emprego, perante
o direito à livre iniciativa económica, por inexigibilidade do prosseguimento da relação de trabalho. Corresponde, em suma, a uma facilitação do título
de imputação de factos ao trabalhador, que não se mostra compatível
com a garantia constitucional da proibição do despedimento sem justa causa, constante do artigo 53.º da Constituição (CONSELHEIRO FERNANDO
VAZ VENTURA).

De sua parte, o Conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro pronunciou-se pela inconstitucionalidade do artigo 375,2, por entender que este dispositivo introduz causa não prevista
de despedimento individual não disciplinar ao autorizar a rescisão do contrato por inadaptação sem a necessária conexão de modificações no posto de trabalho. E fundamenta nos seguintes termos:
A conclusão inevitável é a de que a modificação substancial (leia-se, abaixamento significativo da qualidade) da prestação realizada pelo trabalhador,
só ganha espaço próprio de operatividade, como justa causa objetiva de despedimento, em especial no que concerne à redução de produtividade, se,
paradoxalmente, utilizarmos um termo de comparação subjetivo, ou
seja, a performance laborativa de que o mesmo trabalhador anteriormente
se mostrara capaz. Ainda que a sua produtividade não esteja, no presente,
abaixo da média, pode ser-lhe imputada inadaptação superveniente, se ele
for substancialmente menos produtivo do que no passado.
Por ‘insólito que assim seja, […] não há arrimo na letra da lei para outro entendimento […]’ (GOMES, 2012, p. 595).
Mas, se assim é, esta extensão aplicativa do conceito de inadaptação não se
mostra compatível com a garantia de segurança no emprego, por não se conter dentro dos limites de uma justa causa de despedimento. Na medida em
que seja de lhe atribuir um âmbito próprio de atuação, a previsão é, na verdade, contrária a exigências constitucionais elementares, de tratamento do
trabalhador como pessoa e como cidadão, encarando-o, numa ótica crassamente produtivista, exclusivamente como fator de produção.
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Penalizadora dos que, no passado, melhor cumpriram, a solução abre
caminho ‘à exclusão dos trabalhadores mais desgastados, de idade mais
avançada ou com condições físicas e/ou psíquicas diminuídas’ (FERNANDES, 2012, p. 515).
As pessoas – e os trabalhadores não são exceção – perdem naturalmente
capacidades à medida que envelhecem. Não é justo, não corresponde aos
critérios de justiça plasmados numa constituição de um Estado social
e, muito especificamente, aos que dão corpo ao artigo 53.º, n.º 1, da nossa Lei Fundamental, que algo de tão inelutavelmente preso à condição
humana possa servir de justificação para o empregador ‘se descartar’ de
um trabalhador que anteriormente desempenhou bem as suas funções
(e continua a desempenhá-las, dentro de padrões médios).

Na mesma esteira de argumentação é o voto da Conselheira Catarina Sarmento
e Castro, ao expressar que a inadaptação prevista na norma em análise é do trabalhador em si
mesmo, embora não decorrente de culpa, que se evidencia pela redução de produtividade ou
qualidade na prestação. Exemplifica com o decréscimo da capacidade laboral em razão da idade
do trabalhador, ou de atribulação na vida familiar que possa afetar a produtividade.
Ressalta ainda a circunstância de que a aferição da inaptidão ensejadora do despedimento depende do juízo de valor do empregador acerca da redução da produtividade e da
qualidade da prestação de trabalho; acrescenta que a lei não delimitou com precisão
a margem subtraída ao empregador, tornando difícil a determinação dos critérios relevantes para aferir, com objetividade, da alteração na produtividade
ou qualidade da prestação de trabalho, assim como da existência de modificação substancial e tendencialmente definitiva da prestação e, sendo, igualmente, delicada a verificação da real impossibilidade da subsistência da relação laboral. Razões pelas quais entendo não existir possibilidade de suficiente
controlo dos critérios que possam conduzir ao despedimento (CONSELHEIRA CATARINA SARMENTO E CASTRO).

Por fim, aponta que a ausência de previsão de obrigação do empregador em
oferecer posto de trabalho alternativo agrava ainda mais a situação do trabalhador, o que,
na sua percepção, seria suficiente para conduzir à inconstitucionalidade da norma do artigo 375,2.
É especialmente relevante a alusão, tanto doutrinária, quanto contida no teor das
declarações de voto vencido, de que a figura criada na alteração legislativa de despedimento
por inadaptação quando não configurada a modificação do posto de trabalho implicaria em
conferir à discricionariedade do empregador o enquadramento do trabalhador, com base em
avaliação unilateral e sem critérios anteriormente definidos.
Também não se pode deixar de ter em mente que o dispositivo modificado pode
vir a ser aplicado em prejuízo de empregados com mais tempo de serviço e, consequente, com
mais idade, em caso de redução de produtividade decorrente do próprio desgaste natural,
o que implica até mesmo em existência de tratamento discriminatório e contrário às normas
de proteção do trabalho.
48
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Outro aspecto a considerar, que não foi trazido à discussão para resolução pelo
Tribunal Constitucional é a hipótese tratada no artigo 374,2, que fixa como inadaptação o não
cumprimento de objetivos previamente acordados por ocupantes de cargo de complexidade
técnica ou de direção.
Novamente não se está diante da possibilidade de despedimento decorrente de
modificação no posto de trabalho, mas sim diante de uma nova motivação para a rescisão contratual, por acordo entre as partes, vinculada ao descumprimento de objetivos, o que também
contraria a legislação que protege o emprego.
6 CONCLUSÃO
A necessidade de proteção ao emprego não se coaduna com a flexibilização
indiscriminada do regime de despedimento dos trabalhadores, motivo porque, quando da modificação das regras atinentes à ruptura do contrato de trabalho, há que se ter em mente, em
primeiro lugar, a sua compatibilidade com as normas superiores, principalmente quando
a Constituição veda a dispensa arbitrária.
No caso específico da legislação portuguesa, tem-se que existem hipóteses de despedimento de trabalhadores com fundamento em motivação econômica, ligada estritamente
ao empreendimento.
Relativamente à inadaptação, a justificação para a prossecução de desligamento
de empregados é a modernização das empresas, com base na necessidade de incrementar sua
competitividade, em homenagem ao princípio da livre iniciativa, o que, em juízo de ponderação com o direito ao trabalho, mostra-se razoável, máxime quando resguardada a oportunidade ao trabalhador de se adaptar às inovações adotadas.
Partindo-se da ratio que funda o conceito de inadaptação, repita-se, a alteração do
posto de trabalho por modificação superveniente em decorrência de modernização tecnológica ou dos processos de produção, o alargamento da hipótese legal que justifica a rescisão do
contrato de trabalho não se mostra consentâneo com o teor do comando constitucional que
veda a dispensa sem justa causa (PORTUGAL, 1976).
Tanto é assim que o Acórdão nº 602/2013, que apreciou a arguição de inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código de Trabalho, inclusive aquele que trata do
despedimento por inadaptação, deixa expresso que não se trata a hipótese contemplada no
artigo 375,2, de inadaptação propriamente dita, aproximando-se mais da inaptidão, ou, como
menciona, “menor capacidade profissional”.
Frisa-se que a decisão assenta a declaração de constitucionalidade na causa subjacente objetiva, realçando que “apresenta, em todo o caso, uma diferença relativamente às
demais modalidades de despedimento por justa causa objetiva, incluindo a da inadaptação
proprio sensu”.
Há que se ponderar, portanto, que, não ocorrendo qualquer modificação no posto
de trabalho e constando o decréscimo produtivo do trabalhador, resta somente íntegro o arguRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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A necessidade de proteção
ao emprego não
se coaduna com
a flexibilização
indiscriminada do regime
de despedimento dos
trabalhadores, motivo
porque, quando da
modificação das regras
atinentes à ruptura do
contrato de trabalho,
há que se ter em mente,
em primeiro lugar, a sua
compatibilidade com
as normas superiores,
principalmente quando
a Constituição veda
a dispensa arbitrária.

mento econômico, ligado à atenuação dos
custos do empreendimento por parte do
empregador e consequente incremento
da produtividade, não vinculado ao princípio da livre iniciativa a ser tutelado em
confronto com o direito à segurança no
emprego, evidenciando-se a precarização
das relações de trabalho e da segurança
no emprego.

MARTINEZ, Pedro Romano. Direito do Trabalho. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2013.
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1 - Introdução
Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a dignidade do
homem é o centro dos ordenamentos jurídicos nacionais, princípio fulgurante nas Constituições
dos países democráticos do mundo.
Na Declaração ficou assentado no art. I que todos os homens nasciam livres e iguais
em dignidade e direitos. E afirmada a necessidade de que agissem uns para com os outros com
espírito de fraternidade.
A fraternidade, exaltada pela Declaração Universal, deve ser compreendida como
união, harmonia, aliança pela realização das mesmas causas, dos mesmos ideais. E esse
pensamento traduz solidariedade, a saber: compromisso entre os indivíduos e as instituições,
colaboração mútua, responsabilidade coletiva e recíproca, identidade e correspondência de
interesses, idéias e projetos.
Nunca foi tão importante, como hoje, invocar o princípio da solidariedade, quer na
esfera pública, quer na esfera privada. Trata-se, ademais, de um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, estampado no art. 3º I da Constituição, referindo à construção
de uma sociedade livre, justa e solidária.
E solidariedade e dignidade humana, no campo das relações de trabalho, têm,
entre outros significados, o referente ao dever do Estado de assegurar o reconhecimento da
importância social do trabalho e da livre iniciativa. E traz oportunidade aos contratantes para
atuação com razoável equilíbrio, sem perda do intervencionismo estatal que é suporte da
justiça contratual.
A natureza do Direito do Trabalho, provida de uma forte carga ética, acompanhou
a lenta e gradual evolução histórica de reconhecimento da posição dos direitos do homem e do
trabalhador no interior dos ordenamentos jurídicos democráticos.
Explica-se, portanto, que, no Direito Internacional, a Organização Internacional
do Trabalho (OIT) trace como algumas de suas metas: a preservação e ampliação da
proteção social dos trabalhadores, o respeito aos direitos no trabalho, a promoção
do emprego e o fortalecimento do diálogo social. Para alcançá-las, entre outros
fatores, é indispensável o respeito ao compromisso de revigorar o papel dos sindicatos nas
negociações coletivas.
54
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Em documentos internacionais (Convenção n. 87, 98 e 154 da OIT) acha-se
enunciado que os Estados membros fomentem e promovam o pleno desenvolvimento e utilização
da negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações
de trabalhadores. A OIT entende que as negociações coletivas representam um instrumento
indispensável ao Direito do Trabalho, do qual se devem valer todos os empregadores e todas
as categorias de trabalhadores para estabelecer os termos e condições de emprego.
Desta forma, o olhar do juiz ao analisar, compreender, interpretar e aplicar as
disposições inseridas ao ordenamento jurídico pela Lei n. 13.467/2017, a respeito do instituto da
negociação coletiva, precisa repousar nos princípios constitucionais, nas normas internacionais
sobre direitos humanos e nas Convenções e Recomendações oriundas da OIT referentes aos
acordos e às convenções coletivas. Assim, será possível emprestar-lhes interpretação conforme
a Constituição, os Tratados e Pactos Internacionais, efetivando os objetivos fundamentais da
República do Brasil.
2 - Breves reflexões sobre o papel da negociação coletiva do trabalho.
O Direito do Trabalho, diante da desigualdade entre empregado e empregador,
constrói mecanismos jurídicos que permitem ao trabalhador alcançar um razoável equilíbrio
contratual.
E a relação de emprego se plasma neste quadro de necessário intervencionismo
estatal, pois corresponde a uma das modalidades mais abrangentes de prestação de serviços,
sobretudo em face da tendência de o trabalho assumir natureza proletária nas relações de
produção, bem como da supremacia política do capital.
Explica-se ainda essa função do Estado no fato de ser a subordinação
jurídica o elemento de maior relevância para a caracterização do contrato de
trabalho. Ela se revela - no plano da subordinação subjetiva - mediante uma posição
de dependência em que o empregado é colocado na relação de emprego, e que lhe impõe
obediência às determinações do empregador. Corresponde à sujeição típica daquele que
trabalha desprovido de autonomia e independência na execução das tarefas, submetendo-o ao
poder diretivo do empregador. E também enseja a participação integrativa do trabalhador na
atividade empresarial, como realça Alice Monteiro de Barros, ao aludir à subordinação objetiva
1
.
O reconhecimento da assimetria dessa relação jurídica – o contrato de trabalho acha-se nas raízes do Direito do Trabalho, dando ensejo à construção de normas jurídicas que
se sustentam em princípios próprios.
Pode-se ter como marco da formulação dos princípios do Direito do Trabalho,
a criação da OIT, em 1919, com a elaboração dos 9 (nove) princípios. Neste momento, como
lembra Arnaldo Süssekind, ocorre “a consagração do Direito do Trabalho” como ciência2. E
o contrato de trabalho passa a se organizar a luz desse novo ramo do Direito, norteado por
normas próprias, sustentadas em princípios específicos.
1
2
25.
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Neste ponto, é interessante referir à percepção de Henri Capitant e Paul Cuche
acerca do aspecto inovador trazido pela Conferência da Paz, realizada no Palácio de Versailles
e celebrada após a Primeira Guerra Mundial. Lembram que o Tratado de Versailles foi
o primeiro tratado de paz mundial em matéria trabalhista 3.
Em realidade, a partir da formulação do Tratado de Versailles reconhece-se
juridicamente que injustiças, privações e um índice alarmante de miséria que atingia um
grande número de pessoas, precisavam ser erradicados, a fim de se poder alcançar
a paz e a harmonia mundial.
Como se vê, antecede à edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de
10 de dezembro de 1948 o propósito expresso na Constituição da OIT de promover parâmetros
internacionais referentes às condições de trabalho e bem estar. Daí porque, a efetivação desses
direitos não seria apenas uma obrigação moral, mas, igualmente, jurídica, haja vista que se
fundamenta em tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e instrumentos da
OIT, como lembra Flávia Piovesan 4.
Na Parte XIII do Tratado de Versailles, concluído em 6 de maio de 1919, o Direito do
Trabalho foi reconhecido como o novo ramo da ciência jurídica; e no art. 427 enunciou, entre
os princípios e normas fundamentais, o alusivo ao direito de associação para os patrões e para
os assalariados, a fim de alcançar qualquer objetivo não contrário às leis 5.
É importante que se observe que a Declaração de Filadélfia, fruto da Conferência
de São Francisco, de 10 de maio de 1944, continuou a asseverar o caráter universal dos
direitos sociais e dos princípios que orientaram a formulação do Tratado de Paz de 1919.
Foram ampliados alguns dos preceitos contidos no Tratado, sustentando-se em postulados
que apontam para a liberdade dos homens; o bem-estar e a segurança econômica dos
povos; o desenvolvimento espiritual dos indivíduos e a igualdade de oportunidades para todos
os seres humanos, independentemente de sexo, raça, religião ou crença de qualquer natureza.
A Declaração de Filadélfia, também denominada de “Declaração relativa aos fins
e objetivos da Organização Internacional do Trabalho”, foi fruto da Conferência Geral da OIT,
reunida em Filadélfia. Esse documento ratificou os princípios nos quais os Estados deveriam
inspirar a sua política. No art. 1º reafirmou os princípios fundamentais daquele organismo,
especificando-os:

3
CAPITANT, Henri & CUCHE, Paul. Précis de Législation Industrielle. 5ª ed., Paris: Dalloz, 1939, p. 2123. Esse documento foi especialmente favorável ao desenvolvimento de uma regulamentação internacional do
trabalho. Propiciou o surgimento de um organismo oficial permanente, trazendo à luz o enunciado de vários
princípios gerais destinados a servir de diretriz à elaboração de normas internacionais e que influenciaram o
legislador dos diversos sistemas jurídicos. E realçam que, quando o Tratado de Versailles manifesta-se sobre a
necessidade de criar um organismo oficial para cuidar das questões trabalhistas, alerta os povos para o fato de que
a paz universal só poderia alicerçar-se sobre uma base de justiça social
4
PIOVESAN, Flávia. Direito ao Trabalho Decente e a Proteção Internacional dos Direitos Sociais. In
Cadernos da Amatra IV – 16º Caderno de Estudos sobre Processo e Direito do Trabalho. Porto Alegre: H S Editora,
ano VI, n.16, nov. 2011, p. 31.
5
SÜSSEKIND, Arnaldo. Cit., p. 26.
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“a) o trabalho não é uma mercadoria;
b) a liberdade de expressão e de associação é uma condição
indispensável para um progresso constante;
c) a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo
para a prosperidade de todos;
d) a luta contra o estado de necessidade dos povos, a ser
conduzida com uma energia inesgotável por cada nação e por meio de
esforço internacional contínuo e organizado, para que os representantes
dos trabalhadores e dos empregadores, colaborando com os governos,
participem em discussões livres e em decisões de caráter democrático
tendo em vista promover o bem comum” 6.
O reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva e da cooperação entre
os empregadores e os trabalhadores para a melhoria contínua da organização e da produção,
assim como da colaboração dos trabalhadores e empregadores para elaborarem e aplicarem
a política social e econômica é um dos objetivos a ser alcançado por todas as nações.
Ainda consta na Declaração de Filadélfia que os princípios enunciados eram
plenamente aplicáveis a todos os povos do mundo, ainda que de forma progressiva em relação
aos Estados dependentes, embora entendendo que esse assunto diz respeito ao conjunto
do mundo civilizado. Ao asseverar os princípios de liberdade, igualdade de oportunidades,
segurança social e desenvolvimento, a Declaração de Filadélfia enfatizou que seriam aplicáveis
a todos os homens em todos os países, com o que deixou expressa a característica universal dos
postulados que irão sustentar os vários sistemas jurídicos dos Estados democráticos.
De acordo com Mário de la Cueva, a Declaração de Filadélfia contém as balizas
fundamentais do Direito Internacional do Trabalho. Daí porque na Conferência consignaram
que os princípios contidos na Declaração eram dirigidos a todos os povos, por interessar ao
conjunto do mundo civilizado 7.
Na linha evolutiva e de consolidação dos direitos humanos e do reconhecimento
do Direito Internacional dos Direitos Humanos surge a Declaração Universal dos Direitos
Humanos de dezembro de 1948. Nesse documento também se combinam direitos de índoles
liberal e social: os direitos políticos e civis (arts. 3º a 21), econômicos, culturais e sociais (arts. 22
a 28), como afirma Flávia Piovesan 8.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. XXIII – 1, afirma que toda
pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias
6
Declaração de Filadélfia.
7
CUEVA, Mario de la. Derecho Mexicano del Trabajo, v. 1. cit., p. 326. De acordo com o relato do autor,
a Declaração de Filadélfia reconhece que as modalidades daqueles postulados e a extensão de sua observância
podem considerar o desenvolvimento social e econômico de cada país, mas o seu cumprimento progressivo por
todos os povos é um dado essencial.
8
PIOVESAN, Flávia. Cit., pp. 158-159.

58

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

de trabalho e à proteção contra o desemprego. Essa disposição normativa permite que nela
se identifique a essência da proteção à dignidade humana. E no item 4 assegura que “ todo
homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses”.
O propósito da Declaração de 1948 foi o de promover o reconhecimento universal
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e os países deveriam inseri-los em seus
textos jurídicos, fiscalizando a aplicação e conferindo-lhes eficácia.
No campo do Direito do Trabalho, a partir do momento em que esses organismos
internacionais elaboram normas para garantir os direitos básicos do trabalhador, todos
indispensáveis à sua sobrevivência e a dos seus familiares, redefine-se o Direito Internacional
do Trabalho. E ele tem o condão de influenciar os vários sistemas jurídicos dos Estados
integrantes da OIT.
Não obstante a grandiosidade humanística da Declaração Universal discussões
sobre a força jurídica vinculante desse documento e a respeito da maneira mais eficaz para
assegurar o reconhecimento e a observância dos direitos nele previstos foram travadas, dando
ensejo a um processo de juridicização desse documento a partir de 1949.
Para tentar superar esses obstáculos jurídicos, a Comissão de Direitos Humanos,
inicialmente, pretendia redigir um único instrumento. Todavia, esse documento único não
foi elaborado. É que países do Leste e do Oeste se confrontaram sobre questões conceituais
e ideológicas: os do Oeste dedicaram-se principalmente aos direitos civis e políticos, e os do
Leste, aos direitos sociais e econômicos 9.
Em 1966 findou esse processo de discussão, com a elaboração de dois
tratados sobre direitos humanos. Foram eles: o Pacto Internacional dos Direitos Civis
e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos
incorporaram os direitos constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde
então, estas normas são referência jurídica do regime de proteção dos direitos humanos.
Forma-se, assim, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, integrada por estes Pactos e pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inaugurou-se, desta maneira, o sistema global de
proteção desses direitos 10.
Em específico, no que diz respeito ao estudo dos direitos sociais e coletivos do
trabalho, no art. 8º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais consta:
“Art. 8º - I – Os Estados-partes deste Pacto comprometem-se a garantir:
O direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos e de filiar-se
ao sindicato de sua escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da
organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus
interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá
ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em
9
MARQUES, Eduardo Lorenzetti. Direitos Humanos no Mercosul. In Mercosul: Integração Regional e
Globalização. Coord. Paulo Borba Casella. Colaboradores: Nádia de Araújo, Guilherme Figueiredo Nascimento e
Paulo Henrique Vargas. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2000, p. 531.
10
PIOVESAN, Flávia. Cit. p. 176-177.
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uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional ou da
ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias;
a)
O direito dos sindicatos de formar federação ou confederações
nacionais e o direito destas de formar organizações internacionais ou
de filiar-se às mesmas;
b)
O direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades,
sem quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que
sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da
segurança nacional ou da ordem publica, ou para proteger os direitos e
as liberdades das demais pessoas;
c)
O direito de greve, a ser exercido em conformidade com as leis
de cada país”.
E, no art. 3º declara que:
“Nenhuma das disposições deste artigo permitirá que os Estadospartes na Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa
à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas
legislativas que restrinjam – ou a aplicar a lei de maneira a restringir – as garantias
previstas na referida Convenção”.
A Convenção de 1948, a que refere o Pacto Internacional dos Direitos
Sociais, Econômicos e Culturais, é a Convenção n. 87 da OIT. Ela afirma o princípio da
liberdade sindical, já assegurado no Tratado de Versailles, na Declaração de Filadélfia e na
Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil, contudo, até hoje, não subscreveu
essa Convenção.
Outro documento fundamental sobre liberdade sindical, no qual fica
explícito o papel da negociação coletiva é a Convenção nº. 98 da OIT, de 1949, que o Brasil
ratificou e tem vigência no território brasileiro desde 1953. Além de estar expresso o direito de
sindicalização e o de proteção adequada aos trabalhadores contra atos atentatórios a liberdade
sindical em matéria de emprego, estabelece, com ênfase:
“Art. 4º - Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às
condições nacionais, para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização
dos meios de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de
empregadores e organizações de trabalhadores com o objetivo de regular, por
meio de convenções, os termos e condições de emprego”.
Por sua vez, a Convenção n. 154 da OIT datada de 1981, denominada de “Fomento
à Negociação Coletiva”, também ratificada e com vigência no território nacional desde 1993,
realça o papel importante do sindicato como criador do direito em qualquer atividade
econômica.
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O art. 2 da Convenção n. 154 define a negociação coletiva como todas as negociações
entre empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações de
empregadores e, do outro lado, uma ou várias organizações de trabalhadores. E especifica que
são fins desse negócio jurídico: a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou b) regular as
relações entre empregadores e trabalhadores; ou c) regular as relações entre os empregadores
ou suas organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes
objetivos de uma só vez.
Na Convenção n. 154 da OIT a Parte III é dedicada ao que denomina de “Estímulo
à Negociação Coletiva”:
“Art. 5 – 1. Deverão ser adotadas medidas adequadas às condições
nacionais no estímulo à negociação coletiva.
2. As medidas a que se refere o parágrafo 1º deste artigo devem prover que:
a) a negociação coletiva seja possibilitada a todos os empregadores
e a todas as categorias de trabalhadores dos ramos de atividade a que
se aplique esta Convenção;
b) a negociação coletiva seja progressivamente estendida a todas as
matérias a que se referem os anexos a, b e c do artigo 2 desta Convenção;
c) seja estimulado o estabelecimento de normas de procedimentos
acordadas entre as organizações de empregadores e as organizações
de trabalhadores;
d) a negociação coletiva não seja impedida devido à inexistência ou ao
caráter impróprio de tais normas;
e) os órgãos e procedimentos de resolução dos conflitos trabalhistas
sejam concebidos de tal maneira que possam contribuir para o estímulo
da negociação coletiva.
Art.7– As medidas adotadas pelas autoridades públicas para estimular
o desenvolvimento da negociação coletiva deverão ser objeto de
consultas prévias e, quando possível, de acordos entre as autoridades
públicas e as organizações patronais e as de trabalhadores”.
Art. 8 – As medidas previstas com o fito de estimular a negociação
coletiva não deverão ser concebidas ou aplicadas de modo a obstruir
a liberdade de negociação coletiva.
Mediante sucessivos documentos que revelam evolução histórica considerável,
foram firmados tratados, declarações e pactos que asseguram direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, com realce ao papel da negociação coletiva e da liberdade sindical como
fonte autônoma de criação do Direito do Trabalho.
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Também no mesmo sentido, foi editada a Recomendação n. 163, de 1981, com
o objetivo de estimular os sindicatos e as empresas à negociação coletiva a fim de alcançarem
solução para os conflitos trabalhistas. Nela consta:

Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos
e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para
a formulação das normas que regerão a sua própria vida.

“Se necessárias, devem ser tomadas medidas condizentes com as
condições nacionais para que os procedimentos para a solução de conflitos
trabalhistas ajudem as partes a encontrar elas próprias a solução da disputa, quer
o conflito tenha surgido durante a negociação de acordos, quer tenha surgido
com relação à interpretação e à aplicação de acordos ou esteja coberto pela
Recomendação sobre o Exame de Queixas, de 1967”.

5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as
repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por
seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas
do que aquelas que decorrem do mero desligamento por decisão do
empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais
planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular
o seu uso.

No campo da jurisprudência constitucional trabalhista, reforçando as proposições
da Convenção n. 98, de 1949, e da Convenção n. 154, de 1981 da OIT, o STF tem afirmado
o prestígio à autonomia coletiva da vontade e da autocomposição dos conflitos trabalhistas.
De acordo com a Corte Superior Brasileira trata-se de tendência mundial admitir a negociação
coletiva como expressão da vontade dos trabalhadores na formulação das normas que regerão
suas vidas.

6. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em
repercussão geral da seguinte tese: “A transação extrajudicial que
importa rescisão do contrato de trabalho, em razão da adesão voluntária
do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla
e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso
essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que
aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com
o empregado”.

Neste sentido, acha-se a ementa da decisão do Plenário do STF, cujo relator foi
o Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 590.415, de Santa Catarina:

3 - A Reforma Trabalhista: seguindo os mandamentos da globalização?

“DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA.
VALIDADE E EFEITOS.
1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo
coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão
de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer
parcela decorrente da relação de emprego. Faculdade do empregado
de optar ou não pelo plano.
2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese,
do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe
a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas
no termo de rescisão exclusivamente.
3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica
a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações
individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da
vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia
individual.
4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI,
prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição
dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao
crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva,
retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da
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A análise sobre o instituto da negociação coletiva não prescinde de uma rápida
retrospectiva sobre a globalização e seu papel no mundo econômico e nas relações de trabalho.
Tal sucede porque, no curso da história, pressionando em direção inversa à traçada
pelos inúmeros documentos internacionais sobre direitos humanos, cidadania e direitos
sociais, a globalização trouxe para os países, ao final da década de 70, novos padrões
tecnológicos e de direção, capazes de interferir na autonomia dos estados nacionais no que
diz respeito à sua política macroeconômica. E esse fenômeno tem ocasionado diminuição das
malhas de proteção social pelo Estado.
Orlando Gomes e Élson Gottschalk lembram que, com a crise dos setores de
automóveis e aço, no início da década de 1980, a convenção coletiva, nos Estados Unidos,
passou a ter uma função inversa da tradicional, ou seja, serviu para reduzir salário e outros
benefícios em troca de maior garantia de emprego e melhorias previdenciárias. Entendem os
autores que, desde então, a chamada flexibilização do Direito do Trabalho ganhou amplitude
11
.
Os autores já mencionados destacam ainda que a iniciativa dos sindicatos nos
Estados Unidos, ao passarem a flexibilizar direitos nas negociações coletivas, estendeu-se pela
Europa. Essa atitude oriunda da crise da indústria automobilística em face da concorrência
japonesa deu ensejo ao denominado Direito do Trabalho Flexível. Citam como direitos sociais,
entre outros, que foram objeto de tratamento maleável, em face de problemas economicos:
11

Cit., p. 659.
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a perda da estabilidade no emprego, a redução do tempo de trabalho com a diminuição
proporcional do salário, o trabalho temporário, o trabalho a tempo parcial 12.

Em decorrência desses aspectos, no plano das relações de produção, em vários
países, emergem normas que modificam os paradigmas da legislação do trabalho.

Arnaldo Sussekind, por seu turno, associa a revolução tecnológica, ocorrida ao final
da guerra fria, com a implosão do império soviético, como fator que possibilitou a globalização
da economia, com realce a alguns países mais desenvolvidos que pregavam a liberalização do
comércio mundial. Essa liberação favorece os países economicamente mais desenvolvidos, na
medida em que podem opor barreiras à importação de produtos que concorram vantajosamente
com os similares nacionais. Destaca os êxitos trazidos pela informática e telecomunicação,
computadores de circuitos integrados, a telemática e a robótica, com expressivas inovações no
campo da estrutura das empresas e nas relações de trabalho 13.

Em face do desenvolvimento da concorrência comercial fruto da globalização,
as empresas são compelidas a ter maior produtividade empresarial, melhor qualidade dos
produtos e serviços e redução de custos. Tais aspectos dão ensejo, sobretudo, à produção
horizontal de bens ou serviços, mediante a contratação de empresas especializadas em
determinados segmentos do respectivo empreendimento (terceirização). E ampliam-se os
modelos de flexibilização de normas de proteção ao trabalho com a finalidade de impedir que
a crise econômica gerada pelo segundo choque petrolífero acarretasse a extinção de muitas
empresas, com reflexo na elevação da taxa de desemprego e no desequilíbrio da economia 16.

Os paradigmas mais evidentes da globalização são: concentração de riquezas;
redução de investimentos educacionais; diminuição da rede de seguridade social; restrição do
número de empregos; privatização das atividades fundamentais normalmente conferidas ao
Estado; declínio de participação democrática nas decisões do país pelos indivíduos
e à soberania nacional.

No Brasil, esse processo de desregulamentação e de flexibilização pode ser
demarcado a partir da Lei n. 5.107/66, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
movimento que se consolidou com a extinção da estabilidade decenária. E, na década de
1970, o processo de flexibilização avança, com a legislação sobre contrato por safra rural (Lei
n. 5.889/73), e a referente ao trabalho temporário (Lei n. 6.019/74). Admite-se a terceirização
de serviços.

Como consequência, os Estados nacionais são impelidos a transformar sua política
macroeconômica para atender ao perfil imposto pela globalização. Seu objetivo é o de que
o Estado interfira o mínimo possível na atividade econômica e política.
Robert Kurz observa que o processo de mundialização não faz desaparecer
os Estados nacionais, nem o cidadão deixa de ser o cidadão do Estado, ligado a uma esfera
nacional. A globalização transforma em únicas apenas as formas econômicas de circulação do
dinheiro e do mercado, asfixiando as economias nacionais. Permanece o Estado nacional com
a missão de promover suas políticas distributivas para atender fins sanitários, justiça, educação,
habitação, ciência, entre outros, na sua órbita interna 14.
Paralelamente, até mesmo as regras da livre concorrência e da iniciativa privada
que regem o mercado, sequer são exercitadas dentro de uma perspectiva de equilíbrio. Em face
da pressão da grande massa concentradora de capitais, homens, empresas, grupos e nações
são desiguais.
Lester C. Thurow, ao analisar os desafios que a economia global traz aos países,
diz que este modelo cria uma separação expressiva entre as instituições públicas nacionais
e suas políticas para controlar acontecimentos e forças econômicas internacionais. E, assim,
os governos nacionais ficam despojados de muitos dos seus tradicionais poderes de controle
economico. Conclui que são as pressões geoeconomicas extranacionais que ditam as políticas
nacionais, em vez de as diversas políticas nacionais orientarem as forças econômicas globais 15.
12
Cit., p.659.
13
SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 3ª ed., rev. e atual., Rio: Renovar, 2010, p.51.
14
KURZ, Robert. Os últimos Combates. Coleção Zero à Esquerda. Coord. Paulo Eduardo Arantes e Iná
Camargo Costa. Rio de Janeiro – Petrópolis: Vozes, 1997, p.59-60.
15
THUROW, Lester C. O Futuro do Capitalismo. Como as forças econômicas de hoje moldam o mundo de
amanhã. Trad. Nivaldo Montingelli Jr., Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 168.
64

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

Após a redemocratização do país, não obstante a Constituição Republicana de 1988
consagre direitos trabalhistas que têm correspondência com outros existentes em diversas
nações democráticas ocidentais, amparados por normas internacionais - e que conferem,
portanto, alta carga de proteção ao trabalhador -, a composição política dos constituintes,
contudo, permitiu a flexibilização de alguns desses direitos.
José Martins Catharino diz que, desde então foi “... aberto o caminho para
“desregulação” 17.
Registra-se, por exemplo, a autorização constitucional de redução de salário,
mediante convenção e acordo coletivo (art. 7º, VI), a compensação de horários e redução de
jornada, também mediante negociação coletiva (art. 7º, XIII) e quanto ao turno de revezamento,
fixado em seis horas por dia, poderia ser alterado por intermédio de acordo e convenção
coletiva (art. 7º, XIV).
No plano infraconstitucional, ingressam na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) disposições normativas que regulam o contrato por prazo determinado, instituído
por acordos e convenções coletivas (Lei n. 9.601/98), independentemente das condições
estabelecidas no artigo 443, § 2º da CLT, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa,
para admissões que traduzam aumento do número de empregados. Traçam-se regras sobre
o contrato a tempo parcial (art. 58-A da CLT, instituído pela Medida Provisória n. 2.164-41).
É necessário que se afirme que o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho ao ocupar posição de norma fundamental na Constituição de 1988,
formalmente atende os postulados internacionais da OIT (Convenção n. 98 e Recomendação
n. 154 da OIT).
16
17

SUSSEKIND, Arnaldo. Cit., p. 52.
CATHARINO, José Martins. Neoliberalismo e Seqüela. São Paulo: LTr, 1997, p. 58.
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Prosseguindo nessa trajetória de flexibilizar direitos sociais, são editadas a Lei n.
13.429/2017 e a Lei n. 13.467/2017. A primeira, regulamentando a terceirização de serviços. A
segunda, na área do Direito Individual e Direito Coletivo do Trabalho.
No campo do Direito Coletivo do Trabalho, com expressiva implicação no conjunto
do Direito do Trabalho, a Lei n. 13.467/2017 traz a supremacia da negociação coletiva sobre
a lei, conforme regra contida no art. 611-A. E também a prevalência do acordo coletivo sobre
a convenção coletiva, conforme nova redação do art. 620. E traça limites à atuação do Poder
Judiciário ao apreciar negócios jurídicos firmados pelos sindicatos ou entre sindicatos
e empresas, consoante prescrição contida no § 1º do art. 611-A, que reporta expressamente ao
§ 3º do art. 8º.
Por sua vez, quanto ao prazo de validade da convenção ou acordo coletivo de
trabalho, reafirma aquele anteriormente fixado na CLT e, de forma expressa, veda a ultratividade,
de acordo com a redação conferida ao § 3º do art. 614.
Diante desse quadro, é oportuno realçar que a OIT tem demonstrado preocupação
com a chamada face perversa da globalização da economia, a qual dividiu o mundo em
países que globalizam e países globalizados, elevando a situação de extrema pobreza em todo
mundo. Tais aspectos, entre outros, deu ensejo a que o Diretor Geral da OIT, Michel Hansenne,
no relatório apresentado à Conferência de 1997 advertisse que era indispensável um freio
no custo social das transformações econômicas resultantes da mundialização e da evolução
tecnológica, a fim de evitar graves instabilidades políticas e sociais 18.
Essas ponderações da OIT realçam a premissa de que o Direito do Trabalho surgiu
e se desenvolveu com o objetivo claro de proteger o trabalhador subordinado, em face de sua
hipossuficiência, dos riscos que lhe adviriam na hipótese de deixar ao empregador a fixação de
todo o conteúdo contratual.
Sendo assim, há necessidade de propiciar aos trabalhadores condições justas
de trabalho, respondendo ao pressuposto de dignidade e de cidadania de que se
reveste o indivíduo. E esse objetivo deve ser efetivado quer pelo legislador, ao criar as normas
jurídicas, quer pelos sindicatos, ao celebrarem acordos e convenções coletivas.
A propósito, adverte Arnaldo Sussekind que nesta fase da história socioeconômica,
a redução da intervenção da lei nas relações de trabalho deveria se realizar apenas para atingir
os seguintes objetivos: “ 1º) os sistemas se constituam de diversas regras indisponíveis, que
estabeleçam um mínimo de proteção a todos os trabalhadores, abaixo do qual não se concebe
a dignidade do ser humano; 2º) esses sistemas abram espaço para a complementação do piso
protetor irrenunciável ou para flexibilizar a aplicação das normas gerais de nível superior,
mediante negociação coletiva, isto é, com a participação dos correspondentes sindicatos, aos
quais cumpre assegurar a liberdade sindical, tal como prevista na Convenção da OIT nº 87;
3º) a flexibilização serviria para : a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresarias ou
profissionais; b) a implementação de nova tecnologia ou de novos métodos de trabalho; c)
18
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preservação da saúde econômica da empresa e dos respectivos empregos” 19.
Dentro dessa compreensão, a qual Arnaldo Sussekind alude ser “... a da
economia a serviço da humanidade”, pois não é possível conceber a civilização à margem do
Direito, nem entender como civilizado um mundo ou um país em que o Direito seja iníquo 20, é
interessante aludir a dois documentos fundamentais editados pela OIT. Trata-se da Declaração
de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, de 1998 e da Declaração sobre Justiça
Social para uma Globalização Equitativa, de 2008. Em ambos evidencia-se a necessidade de
criar uma ordem econômica internacional mais justa, com fundamento na democracia, na
diversidade de cultura dos povos e no respeito aos aspectos ecológicos.
Nesta linha, sempre é oportuno lembrar Celso Furtado para quem, não se deve
entender a dinâmica da globalização como fruto de forças difusas e alheias ao contexto
histórico, nem como decorrente unicamente das emanações da tecnologia dominante. Tal
compreensão levaria a se considerar o homem como simples joguete do destino, incapaz de
modificar a sua existência 21.
E, com efeito, não há um determinismo nesse processo de globalização econômica,
pois se deve ter em conta a história dos homens, e sua capacidade de redimensionar suas vidas.
4 - Traços sobre a negociação coletiva
A preocupação em se conferir a verdadeira dimensão aos princípios em que se
alicerça o Estado brasileiro pode ser explicada seguindo o raciocínio de J. J. Canotilho.
Para o autor, os princípios que se encontram na Constituição detêm a natureza de princípios
jurídicos fundamentais. Revelam-se como “... princípios historicamente objectivados
e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que encontram uma recepção
expressa ou implícita no texto constitucional” 22.
Essas constatações indicam que o Estado deve erigir as leis que reputa fundamentais
à consecução dos seus objetivos, dotadas dos mais variados matizes, incluindo aqueles ligados
à produção de bens, de serviços e riqueza no geral. Interessa-lhe, portanto, manter este conjunto
normativo em equilíbrio e, para tanto, no campo das relações de trabalho, reveste as normas,
prevalentemente, de um caráter de ordem pública.
Sendo assim, qualquer política pública em um Estado social de direito deve
assentar-se na perspectiva de igualdade social assecuratória dos direitos do homem em sua
múltipla dimensão: combate à violência urbana e rural; diminuição dos níveis de exclusão
social; melhor divisão de renda e aumento dos níveis de participação política do indivíduo.
No campo do Direito Individual do Trabalho a premissa é a de erigir normas que
possam minimizar a assimetria existente entre os que celebram o contrato individual do trabalho.
Na Constituição da República, e nela banhando-se as demais normas
infraconstitucionais, existem institutos e preceitos elaborados com o intuito de proteger
19
SUSSEKIND, Arnaldo. Cit. p. 55.
20
SUSSEKIND, Arnaldo. Cit., p. 57.
21
FURTADO, Celso. De onde vem a utopia? In Jornal Folha de São Paulo. São Paulo: 9 ago. 1997, Jornal de
Resenhas, p. 1.
22
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 6ª ed., 1993, p.171.
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o empregado. Essa posição de inferioridade jurídica, peculiar ao contrato individual de trabalho,
indica que o exercício livre de vontade do empregado restaria comprometido, caso o princípio
da proteção não orientasse a elaboração das normas jurídicas trabalhistas. E, no campo da
interpretação do direito posto pelo legislador, a regra da norma mais favorável ao trabalhador
explica a construção de uma jurisprudência trabalhista impregnada de proteção social.
Observe-se que a regra clássica, contida no art. 444 da CLT sobre a autonomia
individual da vontade afirma que as partes podem negociar livremente as condições de trabalho,
mas sem que contrariem as disposições de proteção ao trabalho, os contratos coletivos que
lhes sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes.

24 de março de 1970. Essa comunhão de objetivos também foi assimilada na Constituição da
República, como se vê do caput do art. 7º: “ são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social”.
A Convenção n. 122 da OIT pugna por criar incentivos nas várias nações do
mundo, a fim de que viabilizem programas dirigidos ao pleno emprego, que deve ser produtivo
e livremente escolhido, a par de clamar pela elevação dos níveis de vida dos povos. Estabelece
que a política a ser adotada pelas nações garanta trabalho para todas as pessoas disponíveis
e que desejem trabalhar, devendo fazê-lo da maneira mais produtiva possível, com livre escolha
do trabalhador, sempre lhe assegurando o direito de obter as qualificações necessárias.

Essa interferência do legislador na autonomia da vontade, inerente ao campo do
direito individual do trabalho, é afastada, ao menos relativamente, quando se trata do direito
coletivo do trabalho. Nele, o pressuposto é o de que existe equivalência entre os contratantes,
que são pessoas jurídicas de direito privado: sindicatos e empresas.

Compreender a extensão e possibilidades jurídicas, sociais e econômicas de que se
reveste o instituto da negociação coletiva permite que se assevere como verdadeira a assertiva
de que:

Desde o surgimento do Direito Coletivo do Trabalho o estudo da negociação
coletiva e dos acordos e convenções é objeto de atração dos estudiosos do Direito do Trabalho.
Esse interesse mundial pelo papel a ser desempenhado pelos entes coletivos levou
a que a OIT em 1951, emitisse a Recomendação n. 91 com diretivas para as negociações
coletivas do trabalho 23.

“O fenômeno convencional coletivo pertence a um mundo jurídico
mais extenso do que o do Direito do Trabalho, embora fosse nele
que surgiu, historicamente, com características próprias e como
instrumento inconfundível da autonomia coletiva dos agrupamentos
profissionais operários” 27.

Fruto da concepção de existência do princípio da liberdade sindical, a ordem
jurídica admite como fonte de direito não apenas a oriunda da vontade do legislador, mas
também a manifestação dos sindicatos e dos empregadores. Assim, ao lado do ente público
(legislador), desenha-se a função dos particulares (sindicatos e empregadores) aos quais
também compete criar o direito a ser aplicado às categorias que representam. E esses agentes
privados podem prescrever condições gerais de trabalho, mediante cláusulas que regulem os
contratos de trabalho em curso ou futuros 24.

E, efetivamente, a tradicional limitação à autonomia da vontade, que impregna
o campo das relações individuais, não é recebida na mesma extensão pela ordem constitucional
de 1988 quando se trata do Direito Coletivo do Trabalho. Homenagem real é consagrada
à autonomia coletiva dos grupos sociais, conforme dispõem os arts. 7º, VI, XII, XIV e XXVI e 114,
§ 2º da Constituição Republicana.

Com propriedade, Orlando Gomes e Élson Gottschalk afirmam que o poder que
o Sindicato detém é delegado do Estado, que lhe confere prerrogativas para o exercício de
funções públicas. Essas prerrogativas são destinadas ao sindicato em face de sua representação
de interesses coletivos de grupos e de profissões considerados pelo legislador como dignos de
tutela. Em outras palavras, o Estado “... reconhece no sindicato maior capacidade para
o desempenho dessas funções, que, originariamente, lhe pertencem” 25.
Entre as prerrogativas que a ordem jurídica confere ao sindicato acha-se a de
celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho, como lembra Alice Monteiro de Barros 26.
Sem perda da referência da comunhão de objetivos do Estado legislador e dos
sindicatos, autorizado pela ordem jurídica a criar direito, a OIT tem posição firme no sentido
de efetivar a dignidade que envolve o trabalho humano. É o que se extraí da Convenção n.
122, de 1965, “Convenção sobre política do emprego”, ratificada pelo Brasil e em vigor desde
23
GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., rev. e atual por José
Augusto Rodrigues Pinto e Otávio Augusto Reis de Sousa. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 651-652.
24
Cit., p. 652.
25
Cit., 635.
26
BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. ver. e atual., São Paulo: LTr, 2010, p. 1242.
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Ensinam ainda Orlando Gomes e Élson Gottschalk, ao reforçarem a idéia da
pluralidade do Direito do Trabalho, que podem apresentar-se como elementos inerentes
à negociação coletiva:
“a) a existência de um bem pessoal digno de proteção; b) a necessidade
de eliminar a concorrência entre os seus titulares; c) um estado de dependência
dos indivíduos em face de outro grupo; d) a utilidade que o bem comum pode
oferecer à coletividade em geral” 28.
Esclarecem os autores supramencionados que “... o bem digno de proteção pode ser
a força de trabalho, o produto da atividade econômica, os bens de consumo, o direito autoral,
seguros, os direitos de personalidade, etc” 29.
Por sua vez, no Brasil, a Constituição da República de 1988 atribui valor expressivo
aos temas pertinentes ao trabalho, à cidadania e à dignidade da pessoa humana. Na mesma
linha da maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo ocidental que admitem a pluralidade
27
28
29

GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Élson. Cit., p. 653.
Cit., p. 653.
Cit., p.654.
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das fontes do Direito, sem perda do papel fundamental do Estado na preservação da justiça
social, a ordem jurídica interna passou a conferir relevância ao Direito Coletivo do Trabalho.
O ordenamento nacional insere os direitos sociais nas garantias fundamentais,
com o inequívoco compromisso, na área das relações de produção, de resguardar a dignidade
do homem, o valor social do trabalho e da cidadania. Daí ser indispensável que o Estado
garanta um patamar de direitos indisponíveis. E entre esses direitos fundamentais, está o de
associação, sindicalização, negociação coletiva. E a ordem jurídica confere aos sindicatos
e empresas, no bojo da Constituição, o poder de criador de normas jurídicas a serem aplicáveis
a suas categorias ou no âmbito mais restrito das empresas.
De acordo com Maurício Godinho Delgado, a Constituição da República atribuiu
o mais expressivo avanço legislativo em matéria de Direito Coletivo do Trabalho, desde
a década de 30. E cita a proibição de interferência e intervenção do Estado na organização
sindical (art. 8º, I), o crescimento dos instrumentos de atuação dos sindicatos (art. 8º, III)
e a ampliação do direito de greve (art. 9º). E como conseqüência, reconheceu os instrumentos
jurídicos tradicionais da negociação coletiva, a saber, acordos e convenções (art. 7º XXVI),
conferindo-lhes amplos poderes (art. 7º, VI, XII e XIV), resguardada a participação obrigatória
dos sindicatos dos trabalhadores na celebração desses negócios jurídicos 30.
Com efeito, observa-se, a partir da nova ordem jurídica demarcada pela Constituição
de 1988 que o modelo de relações de trabalho, ainda com ênfase ao direito criado pelo legislador,
passa a compartilhar com aquele fruto da elaboração pelos sindicatos e empresas a regulação
dos contratos de trabalho. Os acordos e convenções coletivas vêm a ocupar um lugar relevante
na criação de direitos sociais e de prevenção de conflitos trabalhistas.
4. 1 - Princípios da negociação coletiva
Maurício Godinho Delgado alude à “essencialidade da noção de ser
coletivo”, a relevância de sua representatividade e consistência para assegurar condições de
equivalência entre os sujeitos do Direito Coletivo. E a negociação coletiva, como “... modalidade
de autocomposição de conflitos advinda do entendimento entre os interlocutores sociais”,
orienta-se por princípios 31.
Na negociação coletiva devem ser observados alguns princípios, os quais
impregnam todo o Direito Coletivo do Trabalho. É que os representantes das partes (sindicato
dos empregados e empresa ou empresas, ou sindicato dos trabalhadores e sindicato dos
empregadores) devem atuar de acordo com alguns pressupostos indispensáveis, muitos dos
quais inerentes a sua própria legitimação.
Alfredo J. Ruprecht alude a quatro princípios fundamentais que devem
reger a negociação coletiva: boa-fé, informação, razoabilidade e paz social. O primeiro deles
diz respeito aos atos jurídicos em geral, acompanhando toda a fase de negociação, desde a
celebração até o cumprimento. As partes devem proceder com lealdade, evitando soluções
ambíguas, confusas. Quanto à informação, é essencial para o sindicato dos trabalhadores; ao
30
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discutir condições de trabalho e salário deve conhecer as condições da outra parte. O princípio
da razoabilidade funciona de igual maneira para as partes, no sentido de que não devem exigir
uma da outra mais do que o correto, nem negar o justo e factível, evitando-se posições que
impeçam o acordo. E a paz social é o que se busca na negociação, cabendo às partes
o cumprimento do pactuado, fazendo com que, durante a vigência da convenção ou acordo
coletivo reine a harmonia, em respeito ao pactuado 32.
Maurício Godinho Delgado enumera os princípios do Direito Coletivo do Trabalho
em três grupos, segundo a matéria e objetivos neles enfocados. Alude aos que asseguram as
condições de emergência e afirmação do sindicato obreiro: liberdade associativa e sindical
e autonomia sindical. No segundo rol estariam os que tratam das relações entre os seres
coletivos patronais e profissionais no contexto da negociação coletiva: o da interveniência dos
contratantes coletivos, da equivalência dos contratantes coletivos, o da lealdade e transparência
nas negociações coletivas. E, no terceiro grupo, estariam os princípios que tratam das
relações e efeitos perante o universo e comunidade jurídicas da produção dos sindicatos: o da
criatividade jurídica da negociação coletiva, e o da adequação setorial negociada 33.
Fiel a esses princípios é que deve ser promovida a negociação coletiva ao criar
a norma jurídica que regerá os contratos de trabalho dos integrantes das respectivas categorias.
Neste estudo, importa destacar um dos princípios regentes do Direito do Trabalho,
e que, sem sobra de dúvidas, justifica a importância conferida no plano internacional e no
nacional ao papel de criador do direito dos grupos sociais organizados. Trata-se do princípio
da equivalência dos contratantes coletivos, a que alude Maurício Godinho Delgado. De
acordo com esse princípio, um “estatuto sociojurídico semelhante a ambos os contratantes
coletivos”, é admitido, em face da natureza e processos característicos desses sujeitos. Ambos
são seres coletivos, dotados, portanto, de igual natureza, possuindo instrumentos eficazes
de atuação e pressão, e, consequentemente, de negociação. Ao sindicato dos trabalhadores, a
ordem jurídica assegura: garantia de emprego aos dirigentes prerrogativas de atuação sindical,
possibilidades de mobilização e pressão sobre a sociedade civil e sobre os empregadores, greve
etc. Esses aspectos reduziriam a disparidade entre as partes 34.
A equivalência dos contratantes, embora ainda não inteiramente efetivada no Brasil,
em face da existência de instrumentos limitadores à liberdade sindical, tal como a unicidade
sindical, não afasta a presença do princípio no ordenamento jurídico.
Outro princípio alusivo às relações que se estabelecem entre os contratantes na
negociação coletiva é o da boa fé ou lealdade na negociação coletiva. A boa-fé ou lealdade na
negociação coletiva se traduz no dever que as partes têm de negociar - aspecto realçado na
Constituição da República do Brasil -, e, ainda, na obrigação de ofertarem propostas dotadas
de razoabilidade, que alcancem interesses recíprocos (art. 7º, XXVI e art. 114, § 2º). Esses
elementos devem considerar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e a harmonia
nas relações de trabalho entre empregados e empregadores. E dele decorre a idéia de que os
acordos e convenções coletivas devem ser cumpridos.
32
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O princípio da boa-fé, portanto, está ligado à lealdade nos ajustes. E pode-se
compreender como nele se integrando a transparência e informação que devem orientar os
sujeitos coletivos na negociação coletiva.

temporária dos interesses antagônicos.
Assim, é possível a criação de benefícios
não previstos em lei, a supressão destes
mesmos benefícios ou sua modificação” 38.

Neste sentido, o STF, em acórdão, apreciando o tema 152 da repercussão geral,
assevera, nos fundamentos, ao referir ao princípio da lealdade na negociação coletiva:

4.2 - Elementos essenciais
à validade da Convenção e do Acordo
Coletivo

“Segundo esse princípio os acordos devem ser negociados e cumpridos
com boa-fé e transparência. Não se pode invocar o princípio tutelar, próprio do
direito individual, para negar validade a certo dispositivo ou diploma objeto de
negociação coletiva, uma vez que as partes são equivalentes, ao contrário do que
ocorre no ramo individual. Quando os acordos resultantes de negociações coletivas
são descumpridos ou anulados, as relações por eles reguladas são desestabilizadas
e a confiança no mecanismo da negociação coletiva é sacrificada (RE590415/SC,
Rel. Ministro Roberto Barroso).

De toda sorte
tratando-se de
negociação coletiva
deve ser ressaltado
que os acordos
e convenções coletivas
do trabalho não são
instrumentos para
estabelecer renúncia
de direitos. Trata-se de
processo negocial
que visa a promover
despojamento bilateral
ou multilateral de direito
dos agentes envolvidos,
na lição de Maurício
Godinho Delgado

Ao referir aos princípios da negociação coletiva Maurício Godinho Delgado
alude ao da adequação setorial negociada. Explica que diz respeito às possibilidades e limites
jurídicos da negociação coletiva. Trata-se dos critérios de harmonização entre normas jurídicas
decorrentes da sua criatividade jurídica e das oriundas do legislador. Mediante esse princípio,
se analisa em que medida é lícito às normas oriundas da negociação coletiva se contrapor às
estatais existentes. O autor estabelece os seguintes critérios para que as normas autônomas
prevaleçam sobre a lei: a) quando estabeleçam um padrão setorial de direitos superior ao
padrão geral fruto da lei; b) quando transacionem setorialmente parcelas de indisponibilidade
apenas relativa (e não de indisponibilidade absoluta) 35.
A propósito, devem ser realçados os ensinamentos de Maurício Godinho Delgado
ao aludir à necessidade de ser mantido um patamar mínimo de civilização, respeitando-se três
grupos de normas: as normas constitucionais em geral; os tratados e convenções internacionais
vigorantes no plano interno brasileiro (referidas pelo art. 5º, § 2º da Constituição); 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.) 36.
De toda sorte tratando-se de negociação coletiva deve ser ressaltado que os acordos
e convenções coletivas do trabalho não são instrumentos para estabelecer renúncia de direitos.
Trata-se de processo negocial que visa a promover despojamento bilateral ou multilateral de
direito dos agentes envolvidos, na lição de Maurício Godinho Delgado 37.

O objetivo da negociação coletiva, ademais, como lembra Vólia Bomfim Cassar
é o de adaptar as relações de trabalho à realidade das partes interessadas. “Busca a harmonia
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A capacidade jurídica para
celebrar convenção e acordo coletivo é um
pressuposto legal específico para o negócio.
Não se trata, portanto, da capacidade
jurídica geral; ela está intimamente ligada
à legitimação dos sujeitos contratantes.
Maurício Godinho Delgado
afirma que, do ponto de vista dos
empregados, os sindicatos de categoria
profissional são os sujeitos legitimados
pela ordem jurídica brasileira para celebrar
negociação coletiva. Sob a ótica dos
empregadores, a legitimação pode residir
neles próprios, isoladamente considerados,
quando celebram acordo coletivo de
trabalho, ou no sindicato representativo
da atividade econômica, ao criar uma
convenção coletiva 40.
O TST, por sua Seção de
Dissídios Coletivos, editou a Orientação
Jurisprudencial a respeito da legitimidade
sindical:
“OJ. 22. É necessária a
correspondência entre as atividades
exercidas pelos setores profissional e
econômico, a fim de legitimar os envolvidos
no conflito a ser solucionado pela via do
dissídio coletivo”.

Deve ser considerado, neste novo quadro legal, que a doutrina nacional
e internacional, bem como as Convenções da OIT defende com propriedade, que são amplas as
possibilidades relativas à validade e eficácia das normas criadas em negociação coletiva.

35
36
37

A doutrina trabalhista considera
como elementos essenciais das convenções
coletivas de trabalho: a capacidade, o
consentimento e o objeto. E como princípios
de validade: a forma e o registro 39.
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“OJ. 23. A representação sindical abrange toda a categoria, não
comportando separação fundada na maior ou menor dimensão de cada ramo ou
empresa”.
A Constituição da República, no art. 8º, I alude à necessidade do registro do órgão
sindical. Trata-se de aspecto de relevância, pois está ligado à legitimidade do ente, sobretudo
para garantir o respeito à unicidade sindical. E o STF, interpretando a Constituição da República,
definiu na Súmula n. 677 que esse órgão é o Ministério do Trabalho e Emprego.

A propósito, dispõe o Código Civil Brasileiro (CCB):
“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.
No caso dos acordos e convenção coletivos de trabalho, a forma é elemento
essencial à validade do negócio. A propósito leciona Maria Helena Diniz:
“Forma especial. A forma especial ou solene é o conjunto de solenidades
que a lei estabelece como requisito para a validade de determinados negócios
jurídicos; tem por escopo garantir a autenticidade dos negócios, facilitar sua prova
e assegurar a livre manifestação da vontade das partes” 46.

Por sua vez, deve existir o mútuo consentimento das partes para a celebração
e aprovação final da convenção coletiva. Trata-se da aceitação recíproca do resultado das
deliberações comuns. Esse consentimento deve ser expresso, geralmente escrito, de forma clara 41.
Alfredo Ruprecht diz que existe discussão sobre a aplicação da doutrina do Direito
Civil ao Direito Coletivo do Trabalho quanto ao consentimento livremente expresso, sem
vícios que possam prejudicá-lo. O autor, contudo, admite a aplicação dessa doutrina no Direito
Coletivo do Trabalho. Destaca que todo ato jurídico implica uma manifestação de vontade,
o real consentimento dos agentes, dando ensejo a que qualquer alteração não autorizada pela
outra parte, possa anular essa vontade, tornando o ato inócuo. Assevera que essa teoria aplicase amplamente às convenções coletivas, de modo que os vícios do consentimento tornam
a convenção desprovida de eficácia 42.
E a respeito do objeto, Ruprecht afirma que as convenções coletivas de trabalho
podem criar obrigações de natureza econômica, mas seu principal objetivo é estabelecer um
sistema de normas que sirva de guia para as relações individuais de trabalho. Esse objeto deve
ser sempre lícito, e a licitude residiria não só no conteúdo da convenção coletiva, mas também
no fim a que se vai destinar o trabalho objeto da convenção 43.
Maurício Godinho Delgado diz que o conteúdo é integrado por regras jurídicas
e cláusulas contratuais, ou seja, disposições normativas e disposições obrigacionais. As primeiras,
de maneira geral, são aquelas que geram direitos e obrigações que irão se inserir nos contratos
individuais de trabalho das respectivas bases representadas. Trata-se da essência da negociação
coletiva, revelando-se como mecanismo criador de fontes normativas autônomas do Direito
do Trabalho. As regras jurídicas compõem a maior extensão desses negócios convencionais.
Por sua vez, as cláusulas contratuais criam os direitos e obrigações para as respectivas partes
convenentes: sindicato dos trabalhadores e empresa, ou sindicato dos empregados e sindicato
dos empregadores, conforme se trate de acordo ou convenção coletiva 44.
E quanto à forma, Alfredo Ruprecht destaca que, em face do caráter normativo
da convenção coletiva de trabalho e seus efeitos, é preciso que a negociação seja dotada de
garantias de firmeza e estabilidade, cercando-se de solenidade de valor constitutivo, cuja
ausência a tornaria nula. Daí a importância de que seja celebrada por escrito. “A forma escrita
tem validade para a existência da convenção em si mesma e para sua aplicação a terceiros
estranhos a sua celebração” 45.
41
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E, ainda, da mesma autora: “Preterição da solenidade e nulidade do negócio. O ato
negocial que deixar de revestir a forma especial, determinada por lei, será nulo (CC, art. 104,
III), exceto se a lei impuser outra sanção” 47.
Também a doutrina nacional, com realce ao nome de Maurício Godinho Delgado,
afirma que o acordo e a convenção coletiva são negócios jurídicos formais, solenes, exigindo
a escrita, sem rasuras ou emendas, conforme estabelece a lei. Estão submetidos à divulgação
pública razoável, começado o rito negocial com a convocação da assembléia específica,
a ser feita conforme os estatutos sindicais (art. 612, CLT). Os procedimentos para a sua
concepção e concretização estão subordinados a ritos e exigências de relativa complexidade.
Essa exigência se justifica na medida em que é mecanismo de criação de regras jurídicas. Assim,
por exemplo, a negociação para ser válida precisa cumprir requisitos e formalidades fixados no
estatuto sindical (convocação ampla, pauta pública, “quorum” razoável para instalação e
deliberação da assembléia, lançamento a termo escrito das regras e cláusulas estipuladas etc).
Os arts. 612, 613 e 614, “caput” e § 2º da CLT referem a esses requisitos 48.
Quanto ao registro, ele corresponde à necessidade de apresentar a convenção
coletiva à autoridade competente. Não obstante a convenção coletiva exista desde a celebração
entre as partes, sua validade erga omnes se perfaz com esse registro. O parágrafo único do art.
613 da CLT alude ao registro, ao afirmar que as Convenções e Acordos Coletivos tenham as
vias necessárias a cada sindicato convenente ou as empresas contratantes, “... além de uma
destinada ao registro”.
A CLT estabelece no art. 614, § 1º que a vigência do acordo e da convenção coletiva
inicia-se 3 (três) dias após o depósito administrativo no órgão correspondente ao Ministério
do Trabalho (regional ou nacional, conforme o caso). Em 5 (cinco) dias desse depósito, deverá
também ser afixado o instrumento nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas
compreendidas no âmbito de aplicação do instrumento coletivo celebrado (art. 614, “caput”
e § 2º, CLT).
Não obstante essas exigências legais alusivas ao depósito administrativo da
convenção ou do acordo coletivo, eles preservam seu caráter de documentos comuns às
46
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partes (sejam as partes coletivas, sejam apenas empregado e empregador, individualmente
considerados). Daí porque sua prova em juízo pode ser feita até mesmo em fotocópia simples,
cabendo àquele que alegar a irregularidade administrativa, comprová-la com a respectiva
certidão negativa do órgão público depositário49. Neste sentido acha-se a OJ n. 36 da Seção de
Dissídios Individuais I do Tribunal (SDI I).
4.3 - Aspectos peculiares da negociação coletiva trazidos pela Lei n. 13.467/2017.
A lei n. 13.467/2017 deu aos esses elementos essenciais do negócio jurídico,
abraçando a corrente doutrinária, inclusive apregoada por Alfredo Ruprecht, ao expressamente
afirmar que são aqueles elementos consagrados tradicionalmente pelo Direito Civil. Tanto
é assim que, ao fixar limites para o exame pela Justiça do Trabalho das convenções e acordos
coletivos de trabalho referiu à conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico,
respeitado o disposto no art. 104 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), a saber: agente capaz, objeto
lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Trata-se dos
elementos essenciais, imprescindíveis, portanto, à existência e validade do negócio jurídico.
No que diz respeito à capacidade do agente, na negociação coletiva esta é indicada
pela representação dos sindicatos e ou das empresas na celebração do acordo ou convenção
coletiva. Acha-se vinculada à legitimação das partes, que decorre de lei, para firmar o negócio
jurídico.
Sobre o objeto, ou conteúdo da convenção ou acordo coletivo, o legislador traçou,
exemplificativamente, as matérias que poderiam constar desse negócio jurídico. E o fez, com as
notas de determinação ou de possibilidade de ser determinado (determinado ou determinável).
O legislador, ao reconhecer a dificuldade de se estabelecer quais os direitos de
indisponibilidade absoluta, em face dos quais as regras autônomas juscoletivas não são
superiores àquelas contidas no padrão geral heterônomo, ofereceu uma demarcação objetiva.
A Lei n. 13.467/2017 enumerou uma série de direitos criados pelo legislador sobre os quais as
normas oriundas dos entes coletivos poderiam prevalecer.
Sendo assim, o denominado princípio da adequação setorial negociada a que alude
Maurício Godinho Delgado tem na nova legislação trabalhista traços definidos ou, ao menos,
razoavelmente definidos. E isto ocorre quando o legislador estabelece o que configuraria
objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo (art. 611-B da CLT), bem como quando afirma
a prevalência sobre a lei desses instrumentos em determinadas matérias (art. 611-A da CLT).
No primeiro caso estariam normas de indisponibilidade absoluta, de ordem pública, de padrão
civilizatório mínimo, pois diriam respeito aos direitos fundamentais e direitos humanos. No
segundo, as normas teriam notas de indisponibilidade relativa.
Ao vedar a negociação coletiva sobre um núcleo de direitos de natureza
constitucional e legal, de interesse público, indisponíveis de forma absoluta, portanto, no
art. 611-B da CLT, o legislador de 2017 parece ter seguido o princípio da adequação setorial
negociada, tão caro à negociação coletiva.
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O legislador infraconstitucional, no art. 611-B afirmou que seriam objeto ilícito de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, a supressão ou redução de um catálogo de direitos.
Esses direitos são precisamente aqueles dotados de natureza de ordem pública, a maior parte
expressos na Constituição da República, bem como os constantes dos arts. 373-A, 390, 392,
392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 da CLT. Essas normas infraconstitucionais são direcionadas
à proteção à mulher, ao ingresso e permanência no mercado de trabalho, à maternidade, ao
licenciamento, à amamentação, ao limite do esforço físico.
Seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o legislador estabeleceu
no parágrafo único do art. 611-B que regras sobre duração do trabalho e intervalos não eram
consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins de vedação,
de redução ou supressão mediante negociação coletiva.
Ressalto que a Constituição da República, no art. 7º, XIII já autorizava a negociação
coletiva sobre as normas constitucionais e legais referentes à duração do trabalho. Prescreve
a duração do trabalho normal em oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, mas
permite a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção
coletiva. E, no inciso XIV assegura, para os turnos ininterruptos de revezamento, a jornada de
seis horas diárias, facultando, contudo, a negociação coletiva sobre essa matéria.
Sendo assim, a interpretação a ser conferida ao parágrafo único do art. 611-B da
CLT deve ser precisamente nos limites já traçados pela Constituição Republicana.
No que diz respeito aos intervalos intrajornada e interjornada a doutrina
e a jurisprudência sempre os consideraram normas dotadas de ordem pública, referentes à
medicina e segurança do trabalho. Daí porque o intervalo mínimo de 1 (uma) hora para repouso
e alimentação, fixado em norma infraconstitucional, deveria ser respeitado, não podendo ser
suprimido e afastado para o trabalhador que estivesse submetido à jornada superior a 6 (seis)
horas diárias. Vedava-se, portanto, a redução e a supressão.
A permissão do legislador de 2017, no sentido de autorizar a prevalência de acordo
coletivo e convenção coletiva de trabalho sobre a lei que fixa o intervalo intrajornada mínimo de
1 (uma hora), quando a negociação estabeleça o limite mínimo de trinta minutos de intervalo
intrajornada trouxe perplexidade ao mundo jurídico.
Não se nega que as convenções e acordos coletivos são instrumentos legítimos de
prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. A Constituição permite aos sindicatos
dos trabalhadores mediante negociação coletiva reduzir direitos trabalhistas, tais como salário
e duração do trabalho (art. 7º, incisos VI, XIII e XIV). E no capítulo da CLT, que cuida da duração
de trabalho se insere norma sobre o intervalo para repouso ou alimentação (art.71).
Impõe-se, todavia, aos sindicatos dos trabalhadores e às empresas ponderarem as
situações em que negociem essa redução, não obstante a lei afirmar que não considera como
norma de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins de negociação coletiva lícita.
Os limites da razoabilidade devem ser observados pelos entes que celebram
a negociação, sobretudo em situações referentes a trabalhadores que exerçam serviços
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insalubres, perigosos e atividades penosas e de risco. Não obstante seja norma autônoma
possível de ser transacionada, em face da previsão constitucional sobre duração de trabalho,
não se pode cogitar de renúncia e desprezo às normas de proteção ao trabalho.

Com a edição da Constituição Republicana foi realçado o aspecto jurídico que deu
ensejo se compreender que o poder de criação de normas jurídicas não seria comparável ao
do autor de cláusula contratual.

Ademais, na esfera infraconstitucional, a CLT, no § 3º do art. 71 já autorizava
a redução, observados o atendimento pelo estabelecimento em que trabalhava o empregado
das exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados
não estivessem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Esse artigo exige
que seja ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, cabendo ao Ministério do
Trabalho a expedição de ato autorizador. Desta forma, o pressuposto a ser realçado é o de que
tais aspectos legais, de natureza de ordem pública, sejam observados na negociação coletiva.

Em outras palavras, a nova ordem constitucional instaurada em 1988 reafirmou
para o instituto da negociação coletiva do trabalho a pujança de fonte criativa de direito, posição
que já ocupava no plano internacional, notadamente em face das Convenções n. 87, 98 e 154
da OIT. Fez, assim, ressaltar o papel dos sindicatos e das empresas na ordem constitucional.

A validade da votação pela Assembleia Geral promovida pelo sindicato para
deliberar sobre a pertinência dessa redução em negociação coletiva é importante elemento
para legitimar a autonomia coletiva de vontade. Essa resolução da Categoria trará a presunção
de que houve legítima manifestação de vontade da entidade sindical na celebração do negócio
jurídico, atendendo ao interesse da maioria dos trabalhadores.
Em suma, configura-se objeto ilícito de convenção ou de acordo coletivo de
trabalho a supressão ou redução dos direitos assegurados na Constituição da República bem
como daqueles especificados na CLT, por serem dotados de natureza de ordem pública,
indisponíveis pela vontade dos particulares.
Importa reafirmar que aqueles direitos decorrentes de tratados e convenções
internacionais ratificados pelo Brasil, devem ser compreendidos como não possíveis
de supressão ou redução. É a exegese que se extrai em face do que dispõe o art. 5º, § 2º da
Constituição da República.
No que se refere ao objeto lícito da convenção e do acordo coletivo de trabalho,
o art. 611-A da CLT estabeleceu um vasto elenco de direitos trabalhistas previstos em norma
infraconstitucional que podem ser transacionados.

Por seu turno, a ordem jurídica brasileira estabelece no inciso IV do art. 613 da
CLT que as condições ajustadas nas convenções e acordos regem as relações individuais
durante a sua vigência. E no § 3º do art. 614 dispõe não ser permitido estipular duração de
Convenção ou Acordo superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.
A natureza peculiar e especial dos acordos e convenções coletivas do trabalho
explicava essa posição. É que se trata de normas jurídicas provisórias, pactuadas a termo, com
prazo de duração previamente estabelecido. Acrescente-se que essas normas buscam adequar os
interesses coletivos à realidade econômica e social das partes em determinada época e localidade.
Vólia Bomfim Cassar realça que as normas coletivas criam direitos de caráter
privado, precário, com natureza distinta daqueles direitos decorrentes da vontade da lei. E
refere a que um dos princípios do direito coletivo seria o da adaptabilidade das vantagens
trabalhistas à realidade econômica das empresas, considerando momentos de dificuldade
financeira e de crise. Acresce que as condições mais favoráveis ao trabalhador se incorporam
ao contrato de trabalho, quando concedidas de forma habitual, incondicionalmente, o que não
corresponde aos direitos constantes de negociação, estabelecidos mediante termo: a vigência
da norma. Sendo assim, não se justificaria a incorporação definitiva das cláusulas normativas
aos contratos de trabalho. E afirma que findo o prazo demarcado no acordo ou na convenção
coletiva de trabalho, mesmo que outro negócio jurídico não seja celebrado, as vantagens
concedidas são suprimidas, salvo quanto ao reajuste de salário, pois esse não pode sofrer
redução (art. 7º, VI da Constituição da República), a menos que outra norma coletiva o faça. E
cita em reforço aos seus argumentos o inciso IV art. 613 da CLT 50.

4.4 - Duração. Validade Temporal. Ultratividade da Convenção e do Acordo
Coletivo
Matéria polêmica, que sempre dividiu a doutrina, quer antes, quer após a vigência
da Constituição da República, é a que diz respeito à adesão do conteúdo dos
acordos e convenções coletivas aos contratos individuais do trabalho. Trata-se da doutrina
que defende adesão permanente; daquela que advoga a adesão limitada ao prazo assinalado
na negociação coletiva; e da que entende pela adesão até a celebração de nova negociação
coletiva do trabalho do conteúdo dos acordos e convenções coletivas.
A questão acha-se ligada, portanto, à duração ou prazo de vigência da norma
jurídica criada de forma autônoma pelos sujeitos do Direito Coletivo: sindicatos
de trabalhadores e empresa ou empresas e sindicatos dos empregados e sindicatos dos
empregadores.
78
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Ressalte-se que em 2016, no pronunciamento do STF, em Medida Cautelar na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 323 Distrito Federal (decisão liminar,
da lavra do Ministro Gilmar Mendes), foi afirmada a interpretação restrita, gramatical do § 3º do
art. 614 da CLT. Assentou ali o Relator entendimento no sentido de que, tendo a negociação
prazo de duração para reger os contratos individuais do trabalho esse deve ser respeitado.
Desautorizou, portanto, a aderência limitada por revogação do conteúdo constante dos acordos
e convenções coletivas, ou seja, a ultratividade. Essa decisão detém caráter vinculante.
No acórdão, o Relator, entre outros fundamentos, afirmou que o § 2º do art. 114,
estaria voltado à delimitação do poder normativo da Justiça do Trabalho. Esclarecia que, na
hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo, ou não firmado novo negócio jurídico,
50
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a convenção automaticamente estaria extinta. Acrescentava que, se havia norma convencional
anterior ao julgamento do Dissídio Coletivo, a Justiça do Trabalho não poderia estabelecer,
por seu poder normativo, ao julgar esse dissídio, condição mais favorável ao trabalhador do
que aquela prevista no acordo ou convenção coletiva que findara, e que seria substituído
por sentença normativa. E reafirmou que a questão da duração do prazo de validade dos
acordos e convenções coletivas já havia sido definida, anteriormente, também pelo STF,
como afeta à legislação infraconstitucional.
Afastando qualquer discussão na esfera infraconstitucional, a Lei n. 13.467/2017,
conferiu nova redação ao § 3º do art. 614 e nele expressamente dispôs: “Não será permitido
estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos,
sendo vedada a ultratividade”.
Com essa disposição normativa, dotada de duas regras claras, uma quanto a prazo
de duração e outra sobre a possibilidade persistirem as condições pactuadas até a celebração
de novo instrumento negocial, o legislador de 2017 afastou a permissão legal de se conferir
efeitos de ultratividade ao acordo e convenção coletiva.
O legislador de 2017, em respeito à vontade das partes que celebram a negociação
coletiva, ou seja, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, poderia ter inserido
uma regra jurídica no art. 614 da CLT que deixasse a critério dos pactuantes estabelecerem
quais as cláusulas normativas continuariam em vigor até que firmassem novo negócio jurídico.
Sendo assim, afastar-se-ia a ultratividade, sem o expresso desejo das partes convenentes.
Considero que em face da natureza da negociação coletiva, os sujeitos do negócio
jurídico convencional podem conferir caráter de ultratividade quer a algumas cláusulas do
acordo e da convenção, quer a todo o instrumento, se assim o desejarem.
A propósito, lembram Orlando Gomes e Élson Gottschalk que o Projeto de
Lei de Relações Sindicais, no art. 105, § 3º previa que na negociação coletiva poderiam ser
estabelecidas regras para que os efeitos de suas cláusulas subsistissem após o término de sua
vigência. Explicam que “ ... essa dilação automática serviria para preencher o eventual vazio
normativo durante o tempo de negociação de novo contrato” 51.
Em igual linha, Alfredo J. Ruprech afirma que o tempo de vigência dos termos não
é elemento essencial à negociação coletiva, Entende que passa a ter efeito até o momento
estabelecido como limite de duração. E admite que essa fixação do termo final não deva ser
compreendida em sentido absoluto, pois “... a convenção pode ter efeitos retroativos e pode
prolongar-se para além de seu vencimento como, por exemplo, quando se estabelece que suas
cláusulas normativas continuarão em vigor até a celebração de uma nova convenção” 52.
E, na Lei 13.467, ao reportar no art. 8º ao que estabelece o art. 104 do CC,
está a indicar à essencialidade da questão alusiva ao termo.
51
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5 - Poderes e Limites da atuação jurisdicional da Justiça do Trabalho, traçados
pela Lei n. 13.467/2017, no julgamento de demandas sustentadas em negociação coletiva.
A nova legislação do trabalho também estabeleceu poderes e limites de atuação
do Poder Judiciário Trabalhista no exame de demandas judiciais fundadas em negociação
coletiva. O art. 611-A, da CLT prescreve que:
§ 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho,
a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação.
§ 2º A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas
em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade
por não caracterizar um vício do negócio jurídico.
§ 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada,
a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever
a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de
vigência do instrumento coletivo.
§ 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de
convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula
compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.
§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo
coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação
individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses
instrumentos”.
A propósito deve ser destacado o § 2º do art. 611-A ao dispor que: “a inexistência de
expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico”.
Com efeito, a negociação coletiva do trabalho é transação, ajuste e não mera
renúncia de direito. Daí, a interpretação que se pode atribuir a essa norma como aceitável é a de
que permanece válido o negócio jurídico, mas não aquela cláusula. O legislador expressamente
reconhece a natureza negocial do instituto ao referir à contrapartidas ou compensações. E
mais: no § 3º do art. 611 prevê cláusula compensatória na negociação, quando reduza salário
ou jornada, o que realça a nota desse negócio jurídico.
É importante que se observe que, se não há qualquer cláusula de compensação
àquela que suprime ou restringe direito, o acordo e a convenção coletiva não será considerado
nulo. Todavia será nula aquela cláusula que fere o princípio da transação, não operando efeitos.
Trata-se de cláusula viciada, passível de ser reputada nula, ainda que o conjunto do negócio
jurídico mantenha-se válido. A propósito, é a interpretação que se extrai da Teoria Geral dos
Contratos, em específico, no art. 184 do CCB que dispõe:
“Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um
negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade
da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz
a da obrigação principal”.
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Maria Helena Diniz ensina, ao analisar a nulidade parcial do negócio jurídico
que: “a nulidade parcial de um ato não o atingirá na parte válida, se esta puder subsistir
autonomamente, devido ao princípio utile per inutile non vitiatu” 53.
Entendo que se recorre à mesma interpretação com relação ao § 4º do art. 611 da
CLT. Se a ação anulatória de cláusula de convenção ou acordo coletivo de trabalho é procedente,
com relação à determinada cláusula que estabelece cláusula compensatória esta deverá ser
igualmente anulada, sem repetição do indébito. Trata-se de disposição vinculada, que somente
existe em face de outra que foi reputada nula. Seria cláusula que complementa outra, acessória,
portanto. Configurando uma compensação, somente existiria a compensação se a outra norma
pudesse subsistir.
Sempre é válido realçar que o Poder Judiciário, ao interpretar e aplicar a legislação
trabalhista deve procurar consonância com o que prevê os arts. 1º, II, III e IV, 3º, I, III e IV, 7º,
“caput”, 8º, 114 e 170 da Constituição da República, e os arts. 8º, 9º e 444 da CLT. E mais: manter
a sintonia com os fundamentos da República Federativa e com os tratados internacionais em
que o Brasil seja parte.
A propósito, realça Alice Monteiro de Barros que:
“Na negociação coletiva nenhum interesse de classe prevalecerá sobre
o interesse público, não podendo, entretanto, serem transacionados preceitos que
resguardam a saúde do obreiro, como os relativos à higiene e segurança do trabalho,
e também os que se referem à integridade moral, situando-se aqui o direito à honra,
à intimidade, à boa fama, à privacidade” 54.
Sendo assim, o magistrado, legitimado que é pela ordem constitucional
para interpretar e aplicar a norma jurídica deve conferir eficácia aos direitos
internacionais e constitucionais que se assentam na dignidade, nos valores sociais
do trabalho e da cidadania.
Ao lado desses parâmetros que são observados pelo aplicador do direito,
a Lei n. 13.467/2017 introduziu algumas alterações na parte geral da CLT, notadamente nas
disposições dirigidas a colmatar lacuna da lei.
De início, importa destacar que há o reconhecimento expresso do legislador, não
somente no Direito do Trabalho, mas, igualmente, no Direito Civil e no Direito Processual do
Trabalho sobre não poder o legislador prevê todas as situações que o mundo dos fatos lhe oferece.

Dispunha anteriormente o legislador, no parágrafo único do art. 8º que: “o direito
comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com
os princípios fundamentais deste”. Com a mudança operada em 2017, o art. 8º passou a prever
no § 1º que: “O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho”.
Tratando-se de complemento ao caput do art. 8º da CLT, o § 1º o segue, sem,
contudo, dele se distanciar, ou ignorar, nem, tampouco, ultrapassar. Assim, no primeiro
momento, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho ao decidirem, constatarão
se o ordenamento jurídico contém lei trabalhista, ou disposição contratual. Não havendo lei,
recorrerá às fontes supletivas: a jurisprudência, a analogia, a equidade e outros princípios
e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, os usos e costumes,
e o direito comparado.
Observe-se que existe um ramo próprio e específico de direito que regula as
relações de trabalho: o Direito do Trabalho. Ausente lei trabalhista para reger determinada
hipótese, a ordem jurídica autoriza a que se decida aplicando as disposições contratuais, ou
seja, o contrato de trabalho individual ou coletivo. Em caso de não existirem tais prescrições, as
autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho prosseguem em sua tarefa, autorizadas que
estão pelo legislador a aplicar as demais fontes, que são supletivas. E não conseguindo valer-se
de nenhuma dessas fontes, busca a fonte subsidiária, aquela que auxilia: o direito comum.
Oportuno lembrar que elemento ou fonte subsidiária corresponde ao que ajuda,
socorre, presta contribuição, reforça, apoia. Sendo assim, supor que o direito comum poderia
ser aplicado sem essa nota de apoio, de contribuição, impondo-se a todo custo, sem ponderação
com o que está no “caput” da norma jurídica, seria ignorar o papel integrativo do direito.
Merece destaque aludir ao fato de que a norma jurídica, anteriormente existente
na Consolidação, também considerava o direito comum fonte subsidiária, ainda que
expressamente, advertisse que somente seria aplicável naquilo em fosse compatível com os
princípios fundamentais do direito do trabalho.
Em outras palavras, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho
procuravam, no sistema, as disposições legais trabalhistas ou o próprio contrato de
trabalho e, de forma subsidiária, a legislação comum. Assim, a omissão da referência, trazida
pela reforma trabalhista, à ausência de incompatibilidade com os princípios fundamentais do
direito do trabalho (anteriormente existente) não altera o quadro geral, traçado no “caput” do
art. 8º que foi mantido.

O sistema jurídico positivo não pode ser compreendido como dotado de
completude, pleno, acabado. Completo, contudo, é o ordenamento jurídico, pois, admitindo
que ao legislador não é possível editar lei para todos os casos, a própria lei autoriza as
autoridades a que se utilizem de fontes supletivas. É da natureza do Direito, como
ciência normativa e histórica, esse caráter aberto, ávido em aglutinar outras fontes de direito.

Ademais, observe-se que as disposições do art. 8º da CLT revelam harmonia com
outras normas existentes no Direito Civil e no Direito Processual Civil. No art. 4º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro consta que se a lei (legislação civil) for omissa,
o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do Direito. São
traçadas as fontes supletivas pelo legislador a fim de permitir ao aplicador do direito o recurso
a elas. No Direito Processual Civil a regra contida no art. 140 dispõe que o juiz não se exime de
decidir alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.

53
54

Deve-se compreender, portanto, que a mudança trazida pelo legislador de 2017, ao
não fazer constar do § 1º do art. 8º da CLT a expressão “naquilo em que não for incompatível
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com os princípios fundamentais deste” não altera a posição a ser ocupada pelas fontes
supletivas trabalhistas expressas no “caput” desse artigo. Este, o “caput”, regula a matéria da
lacuna, completando-se com as demais disposições.
Acrescente-se que entender o significado da lei criada pelo legislador no plano
estritamente gramatical, sem referi-lo ao conjunto da própria norma (art. 8º, “caput” e §§ 1º
e 2º) se traduziria em conferir uma dimensão excludente do sistema de interpretação como
um todo: lógico, sistemático e teleológico. Afinal, os litígios submetidos às autoridades
administrativas e à Justiça do Trabalho devem ser analisados e decididos à luz das normas
constantes do Direito do Trabalho e daquelas contratuais também trabalhistas. Utilizam-se,
em seguida, as fontes trazidas no “caput” do art. 8º da CLT e, finalmente, o direito comum,
destacado no § 1º. Ainda como limites ou parâmetros para o exame e aplicação da convenção
e do acordo coletivo, a Lei n. 13.467/2017 inseriu expressiva modificação.
Essa alteração não foi apenas de forma, mas também de fundo, em especial, com
claro objetivo de que a Justiça do Trabalho limitasse a sua intervenção jurisdicional ao objeto
ou conteúdo desses negócios jurídicos. Esses parâmetros decorreram da opção em conferir
prevalência ao negociado pelas partes em acordos e convenções coletivas sobre a legislação.
Oportuno lembrar que consta no “caput” do art. 611-A da CLT que: “A convenção
e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem
sobre ...”. E ali referiu alguns dos objetos lícitos da negociação coletiva.

teria supremacia sobre o acordo, desde que as condições nele estabelecidas fossem mais
favoráveis: “As condições estabelecidas em Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão
sobre as estipuladas em Acordo”. Tratava-se do respeito ao que as partes mais intimamente
acordaram, na suposição de que o Sindicato e determinada empresa, pelas condições
econômicas e financeiras que possui, estabeleceriam as cláusulas que lhes fossem adequadas.
Todavia, o legislador, fiel ao princípio da proteção e da regra da norma mais favorável, afastava
a regência do quanto estabelecido no acordo, caso fosse celebrada uma convenção coletiva entre
o sindicato e a respectiva categoria econômica com condições de trabalho mais benéficas aos
trabalhadores. E o magistrado, por sua vez, aplicava a norma jurídica pretendida pelo trabalhador
em homenagem à regra da norma mais favorável, decorrente do princípio de proteção.
Com a reforma trabalhista, parte-se do pressuposto de que as partes ao celebrarem o
acordo coletivo conhecem as condições recíprocas a serem oferecidas e essas é que atenderiam
ao espírito da proteção ao trabalhador. Como forma de autocomposição democrática regularia
os interesses profissionais e econômicos de significativa relevância social 55.
6 - Considerações finais
Tendo em vista a natureza dos direitos sociais fundamentais, que atendem ao
postulado dos direitos humanos, o papel dos estudiosos e intérpretes do Direito do Trabalho deve
ser o de procurar conferir à Lei n. 13.467/ 2017 interpretação que atenda aos princípios desse
ramo jurídico e àqueles estampados na Constituição da República: solidariedade, dignidade
humana, promoção do bem de todos os cidadãos, justiça social e cidadania bem como às normas
internacionais sobre direitos humanos e Convenções e Recomendações da OIT.

Sendo assim, completou essa nova filosofia jurídica com as balizas a serem
observadas pelo magistrado que repousariam na conformidade dos elementos essenciais do
negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 do Código Civil. E ainda, determinando que
a atuação do Poder Judiciário Trabalhista fosse de acordo com o “princípio da intervenção
mínima na autonomia da vontade coletiva” (art. 8º, § 3º da CLT).

Os direitos sociais, como direitos mínimos de sobrevivência e da dignidade do
homem, são direitos humanos, pois se banharam nos princípios constantes da Declaração
Universal dos Direitos Humanos: igualdade substancial, proteção ao cidadão, reconhecimento
da dignidade de todos os homens, como pressupostos da liberdade, justiça e paz no mundo.

Igualmente como um parâmetro para que a Justiça do Trabalho se posicione segundo
“o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva”, ao examinar o conteúdo
dos acordos e convenções coletivas, surge nova regência da Lei n. 13.467/2017, conferida ao art.
620 da CLT. Nesse dispositivo, é declarada a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção
coletiva. Na norma consta que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho
sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

É necessário realçar que, filosoficamente, foi consagrado pelo Direito do Trabalho
o primado do trabalho sobre o capital. Neste sentido, acham-se s disposições do art. 193 da
Constituição da República. E compreender que o capital é um simples instrumento do trabalho,
pois este é fonte primária de sobrevivência do homem e de desencadeamento do processo
produtivo de uma nação, da formação de riquezas e de desenvolvimento da sociedade. Assim,
é possível que a sociedade assegure equilíbrio, solidariedade, paz, justiça, cidadania
e democracia às relações de trabalho.

Fica claro o objetivo do legislador em não autorizar o magistrado a que, diante da
existência de duas normas jurídicas autônomas (convenção e acordo coletivo), faça opção por
aplicar aquela que considere mais favorável ao trabalhador ou ao conjunto de trabalhadores
da empresa ou empresas que firmaram com o sindicato dos empregados o acordo coletivo
de trabalho. Desde que atendidos os elementos essenciais previstos no art. 104 do Código
Civil, é dever do juiz fazer incidir ao caso concreto que lhe foi apresentado o acordo coletivo
celebrado entre as partes.
Observa-se que na redação anterior existia também a prevalência do acordo coletivo
sobre a convenção coletiva. Tanto é assim, que o legislador dispunha que a convenção coletiva
84

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

55

DELGADO, Maurício Godinho. Cit., p. 1369.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

85

7 - Referências bibliográficas
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2010.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 6ª ed., 1993.
CAPITANT, Henri & CUCHE, Paul. Précis de Législation Industrielle. 5ª ed., Paris: Dalloz, 1939.

CAPÍTULO

4

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 13ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Método.
CATHARINO, José Martins. Neoliberalismo e Seqüela. São Paulo: LTr, 1997.
CUEVA, Mario de la. Derecho Mexicano del Trabajo, v. 1.
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2004.
DINIZ. Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2003.
FURTADO, Celso. De onde vem a utopia? In Jornal Folha de São Paulo. São Paulo: 9 ago., 1997,
Jornal de Resenhas.
GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., rev. e atual por
José Augusto Rodrigues Pinto e Otávio Augusto Reis de Sousa. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

[

A Terceirização e a Efetividade
do Processo Trabalhista

KURZ, Robert. Os últimos Combates. Coleção Zero à Esquerda. Coord. Paulo Eduardo Arantes
e Iná Camargo Costa. Rio de Janeiro – Petrópolis: Vozes, 1997.
MARQUES, Eduardo Lorenzetti. Direitos Humanos no Mercosul. In Mercosul: Integração
Regional e Globalização. Coord. Paulo Borba Casella. Colaboradores: Nádia de Araújo,
Guilherme Figueiredo Nascimento e Paulo Henrique Vargas. Rio de Janeiro – São Paulo:
Renovar, 2000.
PIOVESAN, Flávia. Direito ao Trabalho Decente e a Proteção Internacional dos Direitos Sociais.
In Cadernos da Amatra IV – 16º Caderno de Estudos sobre Processo e Direito do Trabalho. Porto
Alegre: H S Editora, ano VI, n.16, nov. 2011.
RUPRECHT, Alfredo. J. Relações Coletivas de Trabalho. São Paulo: LTr, 1995.

Manoel Carlos Toledo Filho
Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, com
área de concentração no Direito do Trabalho. Professor em cursos
de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho.
Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
(TRT-Campinas).

SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 3ª ed., ed., rev. e atual., São Paulo: Renovar,
2010.
THUROW, Lester. C. O Futuro do Capitalismo. Como as forças econômicas de hoje moldam
o mundo de amanhã. Trad. Nivaldo Montingelli Jr., Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

86

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

87

Resumo: Este artigo objetiva identificar as principais dificuldades ou impactos
causados pelo fenômeno da intermediação de mão de obra assalariada – mais conhecida como
terceirização - na efetividade dos processos judiciais referentes aos direitos dos trabalhadores
envolvidos na intermediação.
Abstract: Palavras-chave: Direito do Trabalho; Justiça do Trabalho; Terceirização;
Processo Judicial; Efetividade.
Key words: Labor Law; Labor Justice; Outsourcing; Judicialprocess; Effectiveness.
Sumário: Introdução. 1. Direito material vigente. 2. Jurisprudência predominante.3. Consequências práticas processuais. 3.1. Quem processar? 3.2. Como processar?. 3.3.
Como decidir? 4. Conclusão. 5. Bibliografia
Introdução
Parece claro que, no mundo contemporâneo das relações de trabalho de caráter
dependente, o fenômeno da intermediação de mão de obra é um dos maiores desafios a ser
enfrentado.
A complexidade do tema já se revela na própria nomenclatura a ser face a ele adotada:
terceirização, subcontratação, externalização, outsorcing, delegação, descentralização. São
rótulos que não necessariamente espelham ou se reportam a um mesmo tipo de transferência,
total ou parcial, da atividade empresarial. Em alguns casos, a ideia ou a conceituação que os
envolve restringe-se à prestação de serviços, sem vinculação a um resultado específico; em
outros, abrange total ou parcialmente a consecução de uma obra; e, em ambas perspectivas,
se poderá estar tratando de aspectos permanentes ou meramente temporários do negócio
desenvolvido pelo empreendedor contratante.
Quando se examina esse assunto desde a ótica do direito comparado, o que via de
regra se encontra é uma razoável dose de insegurança jurídica, a qual se desdobra, precisamente,
da multiplicidade de efeitos práticos que a delegação de atividades ordinariamente ocasiona. A
assim denominada “relação de emprego” ou o seu equivalente formal – o contrato de trabalho
– tornam-se verdadeiros reféns da figura em exame.
De fato: conquanto seu maior impacto seja, indiscutivelmente, no plano do direito
individual do trabalho, o direito coletivo e o direito processual também são fortemente afetados.
Assim, como a categoria ou a condição profissional do trabalhador se define
a partir de quem seja seu empregador, a figura do intermediário poderá deslocar – como de
fato desloca – a posição jurídica do empregado para um universo completamente distinto
daquele em que presta habitualmente seus serviços, onde o sindicato que irá negociar em seu
nome poderá não ter identidade alguma com a sua realidade laboral específica.
De outro lado, em havendo um conflito de interesses, sua configuração envolverá,
sempre, uma identidade tríplice: trabalhador, empresa intermediária, empresa ou empresas
tomadoras dos serviços, o que, no plano processual, ocasionará, quase sempre, a configuração
88
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de litisconsórcio passivo, que sendo ou não reputado necessário, trará de qualquer modo maior
complexidade para a resolução judicial do impasse nestes termos concretizado.

ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas
dependências da tomadora, as mesmas condições”(...)

Significa isto dizer que a efetividade do processo trabalhista será diretamente
impactada pela insegurança ou imprecisão verificada no plano do direito material, podendo
mesmo, não raro, ser anulada completamente, sempre e quando esteja ela centrada exclusiva
ou preponderantemente em devedores sem idoneidade ou capacidade econômica para saldar
os créditos perseguidos em juízo.

“Art. 5o-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com
empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades,
inclusive sua atividade principal”.

É quanto a este aspecto, assim, que pretendemos identificar problemas e as
correlativas possibilidades para a sua resolução, não sem antes, porém, bem posicionar
o estado atual do direito material positivo e da jurisprudência nacional quanto a este tema.
1. Direito material vigente
No Brasil, o trato desse aspecto particular do gerenciamento empresarial tem se
revelado, ao longo das últimas décadas, particularmente polêmico e dificultoso. Na medida em
que a legislação não enfrentava o tema de modo global, mas apenas desde uma abordagem
setorizada ou meramente pontual, coube à jurisprudência a tarefa de buscar estabelecer
limites ou parâmetros mínimos para a sua consecução, com resultados insatisfatórios. E nestes
termos o assunto se manteve até o ano de 2017, quando, em um clima de verdadeiro tumulto
institucional e aguda polarização política, o legislador interveio diretamente no assunto, através
de duas normativas publicadas com poucos meses de distância uma da outra: a Lei 13.429, de
31 de março de 2017, e a Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, ambas voltadas a transformar ou
acrescentar preceitos no âmbito da Lei 6.019, de 03 de janeiro de 1974.
A Lei 13.467, almejando complementar ou aprimorar as modificações que foram
previamente realizadas na Lei 6.019 através da Lei 13.429, buscou, à partida, deixar bastante
claro que a terceirização da mão de obra assalariada poderia realizar-se em qualquer parte ou
setor da atividade empresarial. É o que facilmente se observa da redação atribuída aos artigos
4-A, 4°-C e 5-A, da Lei 6.019 (destaques nossos):
“Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal,
à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica
compatível com a sua execução”.
§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho
realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para
realização desses serviços
§ 2o Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das
empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa
contratante”.
“Art. 4o-C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços
a que se refere o art. 4o-A desta Lei, quando e enquanto os serviços, que podem
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Os dispositivos em questão, ao menos, tiveram a virtude de deixar para trás um
estrambótico imbróglio técnico instaurado pela Lei 13.429, que, a pretexto de tudo permitir,
acabara, na verdade, tudo proibindo (TOLEDO FILHO, 2017: Internet).
O modelo brasileiro, nesse passo, equiparou-seaos modelos uruguaio (Lei 18.251,
art. 1°, “A”) e chileno (Código do Trabalho, artigo 183-A), os quais tampouco estabelecem
restrições ou distinções quanto à terceirização por conta do setor ou parte da atividade
empresarial que seja pela mesma atingida. Aliás, com exceção do Equador, onde a Constituição
do ano 2008 estabeleceu, em seu artigo 327, uma vedação explícita à terceirização da atividade
empresarial principal1, o que se verifica, de um modo geral, no âmbito do direito comparado,
é mesmo a ausência de vedação a tal respeito, servindo aqui de exemplo, ademais dos dois
países já citados, a legislação da Argentina, da Espanha, da Colômbia, da Itália e do México
(TOLEDO FILHO, 2018: 4/10).
Sob a ótica da responsabilização do tomador de serviços, as Leis 13.429 e 13.467,
em síntese, estabeleceram:
a)
Como regra geral, a responsabilidade subsidiária da empresa
principal quanto às “obrigações trabalhistas referentes ao período em
que ocorrer a prestação de serviços” (art. 5-A, parágrafo 5°, e art. 10, parágrafo 7°, da Lei 6.019). Segue existindo, para o trabalhador temporário, a responsabilidade solidária da tomadora no tocante à remuneração e a indenização rescisória, no caso de falência de sua empregadora
(que poderíamos, sem dificuldade, mediante interpretação extensiva,
remeter para toda hipótese de inadimplemento evidente ou contumaz
de quaisquer direitos salariais ou rescisórios, de pura insolvência, enfim
- DELGADO, 2017: 535). Neste aspecto, a legislação brasileira apartouse dos citados modelos uruguaio (Lei 18.251, art. 6°) e chileno (Código
do Trabalho, artigos 183-B e 183-D), em que a regra geral é a responsabilidade solidária da empresa principal, a qual, sem embargo, se converterá em responsabilidade subsidiária caso a tomadora comprove ter
exercido regularmente seu direito de fiscalização da atividade da empresa intermediária.
1
“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 5415 será bilateral y directa.
5416 5417 Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y 5418 la tercerización en las
actividades propias y habituales de la empresa o 5419 persona empleadora, la contratación laboral por horas, o
cualquiera otra 5420 que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 5421 colectiva. El
incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 5422 enriquecimiento injusto en materia laboral se
penalizarán y sancionarán 5423 de acuerdo con la ley”.In: https://issuu.com/direccion.comunicacion/docs/constitucion_reformada Acesso realizado em 13/04/2019.
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b)
A equiparação obrigatória entre as condições gerais de trabalho
(de alimentação, de transporte, médicas e ambulatoriais) entre os empregados das empresas intermediária e os empregados da empresa
principal (art. 4-C, e art. 9°, parágrafo segundo - embora, no caso específico do trabalhador temporário, não se faça menção a “transporte”,
parece lógico inferir que não haveria tal exclusão, até porque seria ela
obviamente discriminatória). No concernente ao delicado aspecto da
remuneração, a Lei 13.467 introduziu uma inócua ‘equiparação facultativa” que dificilmente se tornará realidade na prática (art. 4-C, p. 1°).
Porém, segue vigente o direito à igual remuneração no caso específico
do trabalhador temporário (Lei 6.019, artigo 12, “a”);
c)
A responsabilidade principal da empresa tomadora no tocante à
segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados (artigos 5-A, parágrafo terceiro, e 9°, parágrafo primeiro). Isso significa que
todos aqueles direitos relacionados a tais temas poderão, se necessário,
ser judicialmente exigidos diretamente da tomadora, sem prejuízo da
natural responsabilidade solidária da empresa intermediária (Código
Civil, art. 942).
d)
Não sendo hipótese de trabalho temporário, oempregado terceirizado, ademais de ser contratado e remunerado pela empresa intermediária, deverá igualmente ter o seu trabalho dirigido por ela. Isto
significa que o poder diretivo ou de comando a que ele rotineiramente
haverá de se sujeitar será, necessária e exclusivamente, aquele derivado da empresa prestadora de serviços. A empresa tomadora ou contratante, assim, não poderá interferir na sua rotina laboral cotidiana. Não
lhe poderá dar ordens, fiscalizar suas tarefas, controlar seus horários,
examinar sua apresentação ou asseio pessoal, aplicar-lhe sanções disciplinares, ou mesmo promovê-lo ou premiá-lo. Se o fizer, assumindo
habitualmente a direção de seu labor, a empresa principal se colocará
na condição de empregadora real ou material do trabalhador terceirizado, cujo vínculo com a empresa intermediária, então, será de natureza meramente formal, ou, em outros termos, materialmente fictício ou
fraudulento.
Jurisprudência predominante
Como é sabido, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou duas Súmulas
referentes aos limites e à responsabilidade no tema da intermediação de mão de obra: a de
número 256 (publicada em 1986 e revogada em 2003) e a de número 331 (publicada em 2003
e modificada em 2000 e 2011).
A Súmula 256 estabelecia a contratação direta como regra geral e peremptóriaa
ser seguida, tirante apenas aquelas exceções expressamente previstas em Lei, a saber, serviços
de vigilância e de trabalho temporário, sob pena de configuração de vínculo com o tomador
dos serviços do trabalhador. A Súmula 331, a seu turno, abriu o leque de possibilidades para a
prática da intermediação de mão de obra, buscando, porém, preservar o núcleo da atividade
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empresarial, ademais de prever a responsabilidade subsidiária da tomadora como efeito
necessárionos casos das terceirizações lícitas.
Sem embargo, fato é que, em 30/08/2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário n° 958252 e da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n° 324, em que se questionava a adequação jurídica ou constitucionalidade da
Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente naquilo que se refere à possibilidade
de terceirização da atividade fim do tomador de serviços.
A tese a tal respeito adotada, por maioria de 07 votos contra 4, conforme consta no
sítio do STF, foi a seguinte:
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade
econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das
normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da
Lei 8.212/1993”.2
Não foi esse, seguramente, um dos momentos mais gloriosos de nossa Suprema
Corte. Os fundamentos externados nos votos vencedores centraram-se mais em considerações
reducionistas de cunho economicista do que propriamente jurídicas, em nome de uma suposta
preservação da competitividade e do lucro das empresas. Aparentemente, ao trabalhador
restaria mesmo somente agradecer pela circunstância de possuir alguma fonte de renda.3
De todo modo, em termos práticos, o resultado do julgamento mais não fez que
consolidar o paradigma estabelecido pelas Leis 13.429 e 13.467. Ou seja, não cabe doravante
argumentar com uma suposta inconstitucionalidade da terceirização da atividade-fim. Esta
prática é agora, indiscutivelmente, em tese e a priori, constitucional. Caberá sim analisar se, nos
casos concretos externados ou nas situações específicas examinadas, estariam devidamente
atendidas as premissas estabelecidas pela legislação infraconstitucional, em especial aquele
referente à delegação da direção do trabalho (rectius: poder de comando) da empresa tomadora
para a empresa intermediária. 4
2
In: portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584. Acesso em 13/04/2019.
3
A bem da verdade, o Supremo Tribunal Federal mais não fez que, consciente ou inconscientemente,
reproduzir uma ideia matricial da sociedade brasileira, cujas origens remontam ao nosso passado escravocrata,
segundo a qual ter uma ocupação – e, melhor ainda, uma ocupação remunerada – já deveria, por si só, ser motivo
de júbilo para o trabalhador, pouco ou nada importando, assim, o modo ou as circunstâncias em que o seu labor
se venha a desenvolver: jornadas amplas, condições precárias, segurança frágil, ritmo intenso. Neste diapasão, até
o salário poderá ser baixo ou indigno, pois, afinal, para quem até pouco tempo atrás trabalhava à força para nada
receber, prestar agora serviços voluntariamente ganhando algo já seria um considerável avanço. A Suprema Corte
brasileira, enfim, proferiu uma decisão à imagem e semelhança do país que ela representa.
4
Esta, aliás, parece ter sido a perspectiva externada pelo Ministro Alexandre de Moraes, que, em seu voto,
registrou: “...caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas
sim da análise da real natureza jurídica dos contratos” (o destaque é nosso). Ou seja, nada mais, nada menos,
do que a aplicação da ideia do contrato-realidade, desde sempre defendida pelo insigne jurista mexicano Mario
de laCueva.
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3. Consequências práticas processuais
Fixadas, assim, as premissas gerais estabelecidas pelo direito material vigente e pela
jurisprudência predominante atual, cabe então agora averiguar qual podem ser seus impactos
potenciais na rotina prática da jurisdição trabalhista brasileira.
Em ordem a intentar bem responder a essa perspectiva, reputamos adequado
dividir sua descrição em três etapas distintas, sequencialmente expostas a seguir.
3.1. Quem processar?
É natural que a insegurança disseminada no plano do direito material, no qual se
esfumaça ou se dilui o grau de responsabilidade dos envolvidos na intermediação de mão de
obra, igualmente contamine a dimensão processual.
É que, se o trabalhador não sabe ou não tem segurança sobre quem seria o seu
real empregador, ele tampouco poderá informar ao seu advogado sobre quem processar
preferencialmente, ou, em outras palavras, a quem deverá ser atribuída a responsabilidade
principal pelo adimplemento dos haveres contratuais não quitados, bem como a quem, como
corolário, se deverá atribuir uma responsabilidade secundária ou supletiva, e, ainda, em qual
medida – ou espaço de tempo – tal responsabilização derivada deverá ser postulada.
Tal problema se intensifica pela possibilidade de, no caso de uma rejeição integral
do pedido face a um dos demandados litisconsortes, haver a condenação do demandante ao
pagamento de honorários advocatícios, ainda quando seja ele vencedor, quanto ao mesmo
pleito, em relação ao reclamado principal ou a outros reclamados secundários.
Logo, o primeiro passo a ser dado pelo advogado será o de proceder a uma
prévia e criteriosa investigação dos contornos fáticos em que se haja desenvolvido a relação de
trabalho: quem contratou? Quando contratou? Para quem contratou? Quem, no cotidiano da
relação laboral, emitia ordens ou exercia o poder diretivo real da prestação de serviços? Havendo
diferentes ou múltiplos beneficiados pelo trabalho desenvolvido, quanto tempo, em média
ou aproximadamente (quando não seja possível precisar ou individualizar o lapso laborado)
durou a relação do reclamante com cada qual deles? Haveria, apesar da multiplicidade, um
beneficiado central ou principal, passível de ser identificado como responsável secundário
preferencial ou permanente?
Uma vez que se tenha identificado um conjunto consistente de virtuais devedores
dos créditos postulados no processo, descartando-se, assim, aqueles cuja relação fática com
o trabalho do autor se revele muito pouco precisa ou por tempo diminuto – pois que a sua
inclusão no polo passivo da reclamação muito provavelmente mais iria atrapalhar do que
auxiliar a consecução de uma prestação jurisdicional adequada - toma-se o passo seguinte,
que consiste em definir como postular judicialmente ante todos ou cada um deles.

3.2. Como processar?
Ingressamos agora em uma dimensão técnica que pode realmente revelar-se
assaz dificultosa, e cuja visualização incompleta ou errônea poderá facilmente conduzir
o processo a um resultado vazio, é dizer, a uma efetividade nula, ou antes, a efetividade alguma,
em prejuízo, assim, tanto do credor quanto do Estado. Logo, o papel e a responsabilidade do
advogado se projetam ou se apresentam aqui de modo exponencial.
O primeiro ponto a perquirir tem a ver com o suposto responsável principal. O rumo
da atividade jurisdicional irá, ao menos em um primeiro momento, gravitar essencialmente
em torno dele: o reclamante será, em tese, empregado dele; os direitos a examinar e perseguir
serão, em regra, aqueles correspondentes à categoria profissional nele preponderante; a única
presença formalmente indispensável no processo será a dele, pois, a rigor, será a partir de sua
responsabilidade trabalhista primáriaque serão definidas as responsabilidades conexas,
secundárias ou acessórias dos outros potenciais devedores ou litisconsortes.
O problema é que, como vimos, muitas vezes a definição do responsável principal,
ou dos limites legais de sua responsabilidade, para nada é fácil ou simples. Senão vejamos:
a) Se houver um contrato civil de prestação de serviços, aparentemente em
ordem e bem documentado, ainda assim, a ocorrência de delegação fática cotidiana do poder
de comando para a empresa tomadora a situará na condição material de real empregadora
e, portanto, de devedora principal. Sua responsabilidade não será então solidária ou subsidiária, mas direta. Poderia ela, portanto, ser inclusive demandada sozinha,5pois estaria preservado
seu direito de regresso na esfera cível quanto às eventuais co-devedoras, notadamente
a empresa intermediária. Ocorre que o reclamante em um contexto como este, poderá acabar
em uma típica escolha de Sofia: caso opte por postular a declaração de relação de emprego com a empregadora real, poderá arriscar-se perder tudo contra todos ou todas, pois a improcedência face a ela tenderia a naturalmente a arrastar consigo a suposta responsabilidade
residual das demais devedoras. Se optar pela via mais segura, prestigiando o aspecto formal
incontroverso e buscando somente uma responsabilidade secundária da empregadora real,
não poderá postular os direitos específicos da categoria profissional dos trabalhadores desta,
como, por exemplo, o piso salarial, que com frequência é superior àquele pago pela empresa
intermediária aos seus empregados. Essa situação pode resolver-se com a formulação de pedidos sucessivos ante o empregador real: declaração de vínculo direto (por conta do contrato
realidade), declaração de responsabilidade solidária (em vista da fraude consumada), declaração de responsabilidade subsidiária (em face de preceito legal expresso). Seria uma pretensão
complexa, mas nem por isto tecnicamente inviável. Caberá caso a caso examinar quando tal
estratégia valerá concretamente a pena.
b) Há certas situações que, conquanto não determinem a formação de vínculo empregatício, sim determinam a ocorrência de responsabilidade solidária da empresa tomadora
ou principal. Isso é importante, pois dispensará a presença em juízo da empresa intermediária,
que muitas vezes nada colabora ou auxilia no recebimento dos créditos de seus empregados,
5
Como autorizado pelo artigo 275 do Código Civil, in verbis: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial,
todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
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até por conta de sua frequente inidoneidade econômico-financeira. O exemplo mais evidente,
porque explicitado na Lei, é o da responsabilidade pelos acidentes de trabalho. Mas há outro
cuja inferência parece ser bastante razoável: se a insuficiência financeira da empresa intermediária for manifesta ou patente, denunciando assim, neste aspecto, dolo ou culpa grave da tomadora, não se afigura coerente que a responsabilidade desta seja meramente subsidiária, ou
seja, igual à responsabilidade daquelas empresas tomadoras que diligenciaram no sentido de
buscar, no mercado, prestadores de serviços com viabilidade gerencial e financeira. É esta
a ilação que se depreende tanto da Lei, no que ela fixa um capital social mínimo para a constituição da empresa prestadora de serviços, quanto da decisão do STF, que estabelece como um
dever da empresa principal previamente “verificar a idoneidade e a capacidade econômica da
terceirizada”. Essa salutar advertência cairá no vazio se não determinar alguma consequência.
E a consequência, a nosso ver, será precisamente a configuração de, quando menos, a responsabilidade solidária da empresa contratante negligente.

inépcia da petição inicial, ao reconhecimento da ilegitimidade do (s) demandado (s), ou a uma
improcedência inconsistente, é dizer, à ausência de efetividade do processo trabalhista.
De sorte que a perspectiva do Juiz, neste tema ainda mais do que noutros, deverá ser
a viabilização do acesso pleno a um processo de resultados. Neste diapasão, por conseguinte,
será mister atentar para, entre outros aspectos:
a) A correta e ponderada atribuição do ônus da prova. Uma vez que o demandante
haja coerente e satisfatoriamente identificado um conjunto de potenciais devedores direta ou indiretamente envolvidos na relação de direito material, destes deverá
ser o ônus de demonstrar que não se beneficiaram de seu trabalho, ou que, em
havendo se beneficiado, não o foram pelo lapso indicado na prefacial. Parece claro
que a aptidão para a produção desta prova inclina-se bem mais para quem recebeu
o serviço do que para quem o prestou: afinal, o trabalhador não tem acesso direto à contabilidade ou aos documentos informadores da relação civil havida entre
as virtuais co-devedoras. Exigir dele a demonstração plena deste fato equivaleriaa
conduzir o processo a um resultado incompleto ou ineficaz.7

3.3. Como decidir?
A terceira etapa desse nosso, por assim dizer, itinerário de efetividade, estará, como
não poderia mesmo deixar de ser, a cargo do órgão julgador.

b) Aplicar, notadamente naquilo que se refere ao grau de responsabilidade dos devedores, o princípio da extrapetição. Não raro, o real grau de envolvimento ou de
influência de cada qual dos intermediários ou tomadores envolvidos na prestação
de serviços somente se clarifica após a instrução processual. Por outro lado, declarar, por exemplo, a existência de solidariedade ou de vínculo de emprego – quando
a inicial falou em subsidiariedade – é perfeitamente factível sempre e quando não
configure manifesto prejuízo ao contraditório ou ao direito de resposta dos reclamados. 8

O processo do trabalho, como sabemos, surgiu como uma necessidade irrefragável,
diante da insuficiência ou impotência histórica do processo comum para satisfatoriamente
resolver as demandas laborais em um curto espaço de tempo. Caro, lento e burocrático,
o processo comum deixava quase sempre o trabalhador ao desalento, consagrando, como
corolário, a ineficácia prática das normas substanciais trabalhistas.

c) Uma vez que se tenha fixado em definitivo o conteúdo do título judicial, a responsabilidade subsidiária que nele se tenha previsto não poderá servir de entrave
para a efetividade do processo. Não haverá necessidade, portanto, de serem exauridas todas as possíveis vias de cobrança do devedor ou devedores principais ou de
seus sócios, para somente então direcionar a execução para os co-devedores secundários. Se é certo que aquele devedor que tenha sido declarado principal deverá ser naturalmente provocado em primeiro lugar, uma vez que esta provocação se
haja dado – pela via da citação para pagamento ou oferecimento de bens – e tenha

Esse efeito – o da ineficácia prática – é um risco que clara e igualmente se apresenta
hoje, diante do fenômeno da terceirização, caso a Justiça Trabalhista, se bem que dotada de
um instrumento especifico – o processo do trabalho – decida utiliza-lo de modo demasiado
restrito ou conservador, sem assim observar que, tanto antes como agora, certos conceitos ou
parâmetros desenvolvidos para o processo civil não se ajustam à realidade das relações de
trabalho, precisamente porque para nada foram concebidos ou pensados para ela.
Será necessário, pois, que o Juiz do Trabalho se recorde que a realidade fática da
terceirização é complexa, multifária, e, se ainda não bastasse, está disciplinada por uma ordem
normativa material confusa. Não se poderá, destarte, exigir do autor, diante de tal contexto, uma
precisão técnica completa ou uma descrição exauriente de todos os contornos das distintas
relações jurídicas envolvidas no conflito, atribuindo-lhe uma responsabilidade plena pela
imprecisãofática e jurídica alheia.6 Proceder assim poderá frequentemente conduzir à suposta
6
Um exemplo de prestação jurisdicional adequada ao contexto complexo da intermediação de mão
de obra pode ser encontrado no excerto de ementa que abaixo se transcreve, oriundo de decisão recente da 4ª
Turma do TST, e que, reflete, ademais, uma tendência já consolidada no âmbito daquela Corte: II) RECURSO
DE REVISTA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIVERSAS EMPRESAS
CONCOMITANTEMENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, IV, DO TST – PROVIMENTO.1. A Súmula 331, IV,
do TST dispõe que «o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação
processual e conste também do título executivo judicial”.2. Ademais, o entendimento desta Corte segue no sentido
de que a circunstância de haver prestação de serviços, de forma concomitante, a uma pluralidade de empresas
não afasta a incidência da Súmula 331, IV, do TST.3. Assim, uma vez provado que as Empresas Tomadoras se
beneficiaram dos serviços prestados pelo Trabalhador, de retirada e entrega de numerário para as Reclamadas
como ocorreu in casu, deve ela responder subsidiariamente pelas obrigações inadimplidas pelo Empregador.4.
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Não sendo possível delimitar os períodos específicos da prestação de serviços para cada tomadora, a responsabilidade subsidiária deve ser fixada observando o período em que estavam vigentes os respectivos contratos
de prestação de serviços celebrados entre a empresa prestadora e as empresas tomadoras. PROCESSO Nº TST
-RR-1000571-44.2016.5.02.0023, acórdão publicado em 15/02/2019.
7
Daí porque nos parece, a rigor, inadequado o critério adotado no julgado a seguir: “TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADA PELO
TOMADOR. ÔNUS DA PROVA. Nos casos de terceirização lícita, quando o tomador dos serviços apresenta
negativa da prestação de serviços pelo empregado contratado pela empresa interposta, fornecedora de mão de
obra, incumbe ao trabalhador o ônus probatório no sentido de ter despendido sua força de trabalho em prol da
pessoa jurídica tomadora de serviços, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito (art. 818, CLT e art. 373,
I, CPC/2015), sob pena de se impor ao tomador a produção de prova de fato negativo. TRT-3, RO 001068097.2017.5.03.0015, Disponibilização: 16/11/2018.

8

A este respeito: “DECISÃO FORA OU ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO - POSSIBILIDADE. Em vista
daquilo que preconizam os artigos 8º, 765 e 794 da CLT, e em atenção ademais ao caráter meramente instrumental do direito processual como um todo, deve ser admitida a possibilidade de decisão extrae/ou ultra petita, desde
que tal não se consume em prejuízo ao direito de defesa, nos moldes existentes no âmbito da legislação comparada. Recurso patronal conhecido e desprovido”. TRT-15, 4ª Câmara, 07/10/2005.
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resultado inócua, estará já desde logo autorizada a provocação dos devedores considerados supletivos. Exigir o esgotamento de todas as vias ou opções imagináveis
perante o devedor principal seria equivalente a previamente desonerar a devedora
subsidiária de uma futura ação de regresso. Em outras palavras, o órgão jurisdicional estaria trabalhando para suprir uma incúria da co-devedora, jogando sobre os
ombros do credor um ônus ou um escolho que para nada é dele.9

Significa isso dizer que,
se a empresa cliente - exceção feita
à hipótese específica do trabalho
temporário – terceirizar alguma de suas
atividades, mas seguir comandando os
trabalhadores respectivos, haverá fraude,
formando-se o vínculo de emprego dos
trabalhadores terceirizados diretamente
com ela, mediante aplicação combinada
dos artigos 4-A, parágrafo primeiro, da Lei
6.019/74, e os artigos, 3°, 9° e 442 da CLT.

4. Conclusão
As Leis 13.429 e 13.467 de 2017 não representaram normativas de qualidade.
A primeira delas resultou de um projeto de lei antigo que estava há anos paralisado
– ou, quiçá, em uma sorte de estado catatônico - no Parlamento, e que já inclusive havia sido ali
superado por outro bem mais debatido e coerente. Foi ressuscitado não pela excelência de seu
conteúdo, mas por conta dos avatares políticos do momento.
A segunda foi objeto de um debate apressado, onde bem pouco se preocupou com
a consistência das normas que se estava a produzir.
Ambas se conjugaram para desconfigurar a Lei 6.019, essa sim, uma normativa
organicamente coerente – por criticável que fora seu conteúdo – e que, agora, se há transformado
em uma Lei confusa e esquizofrênica.
O objetivo primordial das alterações, claro está, foi ampliar ou facilitar a possibilidade
de terceirização das atividades empresariais.
Em certa medida, este objetivo foi atingido: como tentamos demonstrar, terceirizar
a atividade principal da tomadora é, sim, hoje, legalmente possível, sempre e quando ela
efetivamente renuncie ao seu poder de direção quanto a essa mesma atividade. Esta inferência
não se altera pelo julgamento recente ocorrido no âmbito do STF – que teve motivação
anterior ao advento das Leis 13.429 e 13.467 - cujo resultado, aliás, ratificou o paradigma geral
estabelecido pelo legislador ordinário.
9
A este respeito: “EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PRIMEIRA EXECUTADA (DEVEDORA PRINCIPAL).
IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal Regional deu provimento ao agravo de petição interposto pela segunda Executada, condenada de forma subsidiária, concluindo que a empresa não poderia ser executada antes da excussão
dos bens dos sócios da primeira Executada. Explicitou que a “agravante se beneficia da faculdade de exigir que se
faça primeiramente a execução da primeira reclamada (devedora principal) e de seus sócios, não podendo ser
executada, neste momento processual, em face de sua responsabilidade subsidiária.” 2. Ocorre que inexiste previsão legal para se estabelecer benefício de ordem em favor do responsável subsidiário (CF, art. 5º, II), de modo a
condicionar sua efetiva responsabilidade subsidiária apenas quando esgotadas as tentativas de executar os sócios
da empresa prestadora de serviços. A responsabilidade subsidiária nada mais é que a responsabilidade solidária
com benefício de ordem em relação ao devedor principal, e não aos seus sócios. Não se revela razoável permitir
que a Exequente - portadora de título executivo contra as duas Executadas - aguarde que o juízo investigue a
existência de bens dos sócios do devedor principal. Afinal, a garantia constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), bem como o escopo de pacificação dos conflitos, devem ser observados no processo
do trabalho, não restando autorizada a dilação do procedimento, à margem de qualquer lastro legal (CF, art. 5º,
LIV), o que apenas interessa ao responsável patrimonial subsidiário. Cumpre salientar ainda que o redirecionamento da execução contra o responsável subsidiário, diante da incabível exigência de excussão anterior de bens
dos sócios do devedor principal, encontra amparo nos termos da Súmula 331, IV, do TST (Julgados). 3. Violação
do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal configurada. Recurso de revista conhecido e provido. PROCESSO Nº
TST-RR-103300-98.2008.5.02.0039, acórdão publicado em 22/02/2019.
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Em certa medida,
este objetivo foi atingido:
como tentamos
demonstrar, terceirizar
a atividade principal
da tomadora é, sim,
hoje, legalmente
possível, sempre
e quando ela
efetivamente
renuncie ao seu
poder de direção
quanto a essa
mesma atividade ...

Estas circunstâncias todas
possuem como procuramos demonstrar,
um potencial impacto direto e relevante
na efetividade da prestação jurisdicional
trabalhista.
Logo, se, como diz a doutrina,
o direito processual deve sempre procurar
modelar-se ao conteúdo e às necessidades
do direito material, da mesma maneira
e na mesma medida em que a sombra
se ajusta ao corpo, assim também o
processo trabalhista, ou melhor, aqueles
que têm a responsabilidade de aplicá-lo,
deverão utilizá-lo de modo a responder
à complexidade da norma de fundo com
a flexibilidade interpretativa da norma
instrumental. Colocando a questão em
outros termos, não se poderá esperar
que o preceito processual, por conta tão
só da contradição ou insegurança do
preceito substancial, esteja condenado
à inoperância. Não é isto o que se
espera dele e, seguramente, tampouco
é isto que se deve esperar da jurisdição
especializada trabalhista.10

10
Um bom parâmetro para nortear a ação ou interpretação dos juízes do trabalho neste tema pode ser
encontrado na recente redação atribuída ao artigo do Código do Trabalho da Costa Rica, que reproduzimos aqui
em tradução livre: “Art. 422. Ao interpretar-se as disposições deste título, deverá se ter em conta que a sua finalidade última é permitir ordenadamente a aplicação das normas substanciais e os princípios que as informam,
incluídas a justiça e a equidade, quando resultem aplicáveis. Os responsáveis pelos órgãos desta matéria conduzirão o processo de maneira proeminente, impulsionando-o oportunamente, buscando a verdade real dentro dos
limites estabelecidos, dando a esta primazia sobre expressões formais, tutelando a indisponibilidade de direitos e
aplicando, de maneira apropriada, as regras “pro operario” (“in dubio pro operario”, norma mais favorável e condição mais benéfica), de modo que na solução dos conflitos se cumpram os princípios cristãos de justiça social e a
desigualdade da parte operária não se expresse no resultado do processo (destaque nosso).
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RESUMO
O presente texto tem por objetivo apresentar alguns pontos de intersecção
entre o Direito do Trabalho, grupos societários e concentração econômica, tendo em vista a
figura dos grupos econômicos. Assim, uma vez que a Lei nº 13.467/2017, ao alterar a própria
configuração de grupo econômico, tornando-o responsável apenas pelas obrigações, trouxe
importantes reflexos no campo processual, a exigir o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para o ingresso dos demais integrantes na relação processual, exigência
que se aplica apenas aos grupos econômicos por coordenação, pois nos grupos econômicos
hierarquizados prevalece a noção de empregador único. Por fim, pretende-se chamar a atenção
para a blindagem patrimonial que as offshores proporcionam e sua potencial frustração dos
direitos trabalhistas.
PALAVRAS-CHAVES:
Grupos econômicos – Direito societário – concentração econômica – offshores –
Lei nº 13.467/2017
ABSTRACT
This paper intends to present some points of intersection between Labor Law,
corporate groups and economic concentration, considering the figure of economic groups. Thereby,
since Law nº 13.467/2017, by changing the configuration of the economic group, making it
responsible only for obligations, brought important reflexes in the procedural field, requiring
the incident of disregard of legal personality for the admission of other members to the
procedural relationship, a requirement that applies only to economic groups by coordination,
whereas those hierarchical economic groups prevails the notion of single employer. Finally,
it is intended to draw attention to the asset shield that the offshores provide and the potential
frustration of labor rights.
KEYWORDS:
Economic groups - corporate law - economic concentration - offshores - Law nº
13.467/2017.
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INTRODUÇÃO
O Direito, enquanto ciência que tem por objeto a conduta humana regida pelas
normas jurídicas, comporta divisão em diversas disciplinas com finalidade didática, pois
a evolução dos estudos na academia levou a uma especialização de determinados ramos
jurídicos, agrupando-os segundo os critérios de identificação, campo próprio de atuação,
princípios específicos e valores que buscam concretizar.
Assim, a partir do final do século XIX, surge um número maior de ramos do
direito, reunidos em dois grandes grupos, direito público e direito privado. Há, ainda, aqueles
que defendem a existência de um terceiro grupo, o direito social, caracterizado por intensa
intervenção estatal em favor de grupos considerados vulneráveis, como se dá no Direito do
trabalho, Direito do consumidor etc.
A despeito dessa divisão, há um instituto comum a vários ramos jurídicos1,
particularmente aos Direitos do Trabalho, Comercial, Econômico, a demonstrar que um mesmo
fenômeno pode assumir diversas feições, segundo as divisões existentes. Trata-se do instituto
do grupo econômico, o qual não se restringe ao Direito, vislumbrado em outras ciências, como
a Economia, Sociologia etc, por tratar-se, em verdade, de um resultado do sistema capitalista
do modo de produção.
Observe-se que o próprio conceito de grupo econômico padece do problema da
vaguidade, especialmente porque não cabe ao texto legislativo apresentar conceitos, mas sim
elementos para que os intérpretes possam sugerir definições, de modo a se adequarem
a determinado campo do pensamento.
Os motivos da existência dos grupos econômicos são os mais variados possíveis,
não obstante em todas as hipóteses esteja presente a ideia de eficiência com vistas
à potencialização dos lucros. Trata-se de nítido fenômeno do regime capitalista de produção,
conquanto não seja exclusivamente privado: também o Estado, presentes razões semelhantes,
pode em algum momento formar grupo econômico. Portanto, a formação desse instituto
pode ter como objetivo incrementar a participação de mercado, com vistas a dominar
posições e superar a concorrência; viabilizar economias de mercado; reduzir despesas;
aumentar ganhos de produtividade e de qualidade; viabilizar a divisão dos riscos etc. Seja qual
for a intenção específica, de início, as empresas têm em mente aquilo que diz a doutrina, com
os olhos voltados para o Direito Econômico, mas que se aplica como luva: “aumento de poder
econômico de um ou mais agentes do mercado” (FORGIONI, 2016, p. 415).
Pretende-se, neste texto, apresentar noções sobre os grupos econômicos nas
1		 Além dos sub-ramos abordados no presente texto, podem ser citados outros nos quais a figura do grupo
econômico também se faz presente: a) Lei nº 8.078/1990. Art. 28: § 2° “As sociedades integrantes dos grupos
societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste
código”. § 3° “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste
código”; b) Lei nº 8.212/1991. Art. 30: “IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei”; c) Lei 12.846/13. Art. 4º, § 2º: “As
sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão
solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à
obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado”.
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diversas áreas do Direito, demonstrando pontos de contato e, eventualmente, aspectos que
diferenciam suas conformações, bem como, ao final, apresentar um breve enfoque de uma das
hipóteses de formação societária com reflexos diretos no Direito do Trabalho.
1. O GRUPO ECONÔMICO NO DIREITO COMERCIAL
Talvez o campo mais propício a ocorrência dos grupos econômicos seja o Direito
Comercial, com destaque no tema do Direito Societário, que foi regulado pela Lei n° 6.404/76,
especialmente nos seus artigos 265 a 278, inspirando-se, dentre outros, no direito alemão
(DINIZ, 2016, p. 44-55). Na realidade, considera-se que o tráfego comercial seja berço natural
dos grupos econômicos, tendo, os demais ramos jurídicos aproveitado desse fenômeno fático
para extrair uma regulamentação específica a cada um deles: o Direito do Trabalho, o Direito
Tributário, o Direito Previdenciário etc., buscam, sobre o tema a fattispecie e, a partir desse
reconhecimento, retirar-lhe os corolários respectivos.
Uma classificação de interesse ao presente texto consiste na divisão em razão
de uma formalização de seus atos constitutivos, com a divisão em grupos societários de
direito e grupos societários de fato.
Os primeiros são aqueles que se alicerçam em convenção ou contrato de criação,
apresentando os objetivos (princípio da especialização), os recursos que serão combinados,
a tipologia de caracterização, se coordenação ou subordinação, como os integrantes relacionamse, a estrutura administrativa, regras de comando, definição de colaboradores, dentre outras
regras. Segundo a doutrina, diversos aspectos, especialmente questões tributárias, formalidades
excessivas e rigor exacerbado, fazem com que tal espécie, a despeito de prevista e regulamentada
com mais amplitude no direito positivo, seja uma figura excepcional no ordenamento jurídico
– realidade não apenas nacional, como também alienígena. Por isso, tem prevalecido a figura
dos grupos societários de fato, nos quais as relações entre seus integrantes ocorrem de forma
empírica, informal. Aqui, portanto, a importância de se recorrer à teoria da aparência para que
se possa identificar a presença dos elementos que caracterizam tal fenômeno.
Como afirma Gustavo Saad Diniz, à “semelhança do modelo alemão, o Brasil
caminhou pela dualidade, mas o tratamento de grupo somente foi dado àquele de direito
[i.4]”, ao passo que as “demais situações fáticas são alcançadas pela regulação de
coligação e controle” (DINIZ, 2016, p. 53).
2. O GRUPO ECONÔMICO NO DIREITO ANTITRUSTE
Outra vertente do direito que cuida do tema grupo econômico é o Direito Antitruste.
Ao contrário dos demais ramos, para o direito concorrencial, o conceito de grupo econômico
impacta especialmente na questão da submissão de operações ao controle de estruturas, bem
como no tocante à infração da ordem econômica, como se vê o artigo 33 da Lei nº 12.529/11:
Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo
econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração
à ordem econômica.
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Observe-se que para a definição de grupo econômico, nesta seara, há uma prevalência
do aspecto empírico-fático em relação ao aspecto jurídico-formal. Assim, é correto afirmar que,
também neste ramo jurídico, impõe-se a adoção do princípio da primazia da realidade, tão caro
ao Direito do Trabalho, e em razão do qual importa mais o que ocorre no mundo dos fatos, não
o que está formalizado. Nesse sentido, afirma-se que para “o Direito Antitruste, que visa garantir
um ambiente hígido para a concorrência e os consumidores, a realidade econômica possui
maior relevância do que as formas jurídicas” (GABAN; SANTOS, 2012).
Como bem destacam os autores acima mencionados, embora também esse ramo
jurídico satisfaça-se com sua constatação no plano fático, há definição de grupo econômico,
como se vê na Resolução nº 2/2012 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
que, no artigo 2º, possui o seguinte teor:

Dentre os sujeitos do direito laboral, assume especial importância a noção de
grupo econômico, conforme redação dos § § 2º e 3º do artigo 2º, da CLT, conferidas pela Lei nº
13.467/2017, in verbis:
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem
grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes
da relação de emprego.

§1º Considera-se grupo econômico, para fins de cálculo dos faturamentos constantes

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva

do art. 88 da Lei 12.529/11, cumulativamente:

comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

I – as empresas que estejam sob controle comum, interno ou externo; e
II – as empresas nas quais qualquer das empresas do inciso I seja titular, direta ou
indiretamente, de pelo menos 20% (vinte por cento) do capital social ou votante.
§2º No caso dos fundos de investimento, são considerados integrantes do mesmo
grupo econômico para fins de cálculo do faturamento de que trata este artigo,
cumulativamente:
I – O grupo econômico de cada cotista que detenha direta ou indiretamente
participação igual ou superior a 50% das cotas do fundo envolvido na operação via
participação individual ou por meio de qualquer tipo de acordo de cotistas; e
II – As empresas controladas pelo fundo envolvido na operação e as empresas nas
quais o referido fundo detenha direta ou indiretamente participação igual ou superior
a 20% (vinte por cento) do capital social ou votante.

Anteriormente à positivação dessa definição, o CADE teve a oportunidade de
definir grupo econômico para fins de concentração, ao analisar o processo administrativo
Requerimento nº 08700.005448/2010-14, em que entendeu serem necessários dois requisitos:
a) manutenção da personalidade própria das sociedades participantes; e b) existência de uma
orientação concorrencial central (a presença de uma unidade decisória central que impacte
a estratégia competitiva do grupo e da qual se espera o seu cumprimento pelos demais
integrantes do grupo econômico).
3. O GRUPO ECONÔMICO NO DIREITO DO TRABALHO
3.1 Formas de configuração
Os estudos no Direito do Trabalho, em regra, iniciam-se pela análise de quais
são os sujeitos da relação empregatícia; assim, a partir da compreensão dos elementos que
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Por algum tempo, grassou no âmbito do Direito do Trabalho a discussão sobre
a natureza jurídica do grupo econômico, se de solidariedade ativa, como titular de direitos, ou,
como prefere a doutrina, “empregador único” (MARANHÃO, 1997), ou se de solidariedade
passiva, detentor apenas de obrigações, cizânia surgida, particularmente, pela falta de clareza
do texto normativo original (“para efeitos da relação de emprego”)2. Registre-se que tal distinção
nada tem de bizantina, ao contrário, pois, se adotada a solidariedade ativa, o trabalho para um
dos integrantes autorizaria, por exemplo, a equiparação salarial, a despeito de pessoas jurídicas
formalmente distintas3, por tratar-se de manifestação da accessio temporis. Os exemplos
são vários, tendo a jurisprudência caminhado no sentido de reconhecer o aspecto ativo da
solidariedade4.
Visando solucionar tal discussão, a Lei nº 13.467/17 expressamente esposou
o posicionamento de uma solidariedade passiva ao afirmar que os integrantes do grupo
econômico serão “responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de
emprego”. Assim, a partir da lei da reforma trabalhista, para o Direito do Trabalho, o grupo
econômico será apenas de natureza passiva, respondendo cada empresa do grupo pelas
dívidas dos demais integrantes.
2		
Observe-se que, em sede de direito comercial, subsiste discussão se a formação de um grupo conduz, ou
não, à constituição de uma nova pessoa jurídica.
3		 São citados os seguintes corolários da tese do empregador único: a) acessio temporis (contagem do tempo
de serviço prestado às diversas empresas do grupo), por exemplo, para efeito de equiparação salarial, adicional
por tempo de serviço, promoção por antiguidade etc; b) pagamento de um salário único, ainda que preste
serviços a distintas empresas do grupo; c) natureza salarial de parcelas recebidas de outros integrantes do
grupo; d) submissão ao mesmo poder empresarial, ainda que não seja do empregador formal, o que autorizaria
as transferências para integrantes do grupo; e) garantia de condições uniformes de trabalho; etc. Sobre o tema,
vide: DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 397-406.
4		 SUM-93 “BANCÁRIO. Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida
na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito ou
expresso, do banco empregador”.
SUM 129. “CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO. A prestação de serviços a mais de uma
empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência
de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário”.
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Outra novidade trazida
pela Lei nº 13.467/17,
foi estabelecer sua
fisionomia como grupo
econômico por “
coordenação”,
adotando-se o mesmo
critério utilizado no
âmbito das relações de
emprego rural, desde 1973
, em contraposição ao
modelo anterior, o qual
estabelecia a fisionomia
do grupo econômico por
subordinação – ainda
que a jurisprudência fosse
algo cambaleante neste
particular. Desse modo,
ocorre uma identidade
de tratamento no Direito
do Trabalho, inexistindo
qualquer distinção entre
as relações de emprego
urbano e as relações de
emprego rural.

Outra novidade trazida pela Lei
nº 13.467/17, foi estabelecer sua fisionomia
como grupo econômico por “coordenação”,
adotando-se o mesmo critério utilizado
no âmbito das relações de emprego rural,
desde 19735, em contraposição ao modelo
anterior, o qual estabelecia a fisionomia
do grupo econômico por subordinação
– ainda que a jurisprudência fosse algo
cambaleante neste particular. Desse modo,
ocorre uma identidade de tratamento no
Direito do Trabalho, inexistindo qualquer
distinção entre as relações de emprego
urbano e as relações de emprego rural.
Na hipótese dos grupos
verticais acima mencionados, há uma
relação hierárquica entre os integrantes, de
forma a se vislumbrar o domínio por parte
de um componente em relação aos demais
integrantes. Caracteriza-se essa relação
verticalizada por um poder de controle,
consistente na possibilidade de gerir as
atividades de uma determinada companhia;
poder de direção, efetivando esse controle
no plano fático; e poder de administração,
que é a submissão da empresa controlada
pela controladora.
Observe-se que o controle
não carece ser interno, em que a decisão
origina-se dos acionistas ou da própria
sociedade empresarial, podendo ser
externo, ou melhor, de “centros decisórios
estranhos à sua estrutura orgânica”,
como se dá, por exemplo, no caso de
franqueadores. É certo que, a princípio, os
contratos de franquia não importam em
responsabilização do franqueador, salvo se
o grau de interferência por parte desse for
exasperado a ponto de, no caso concreto,
retirar a liberdade do franqueado.

5		 Lei 5.889. Art. 2º § 2º “Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade
jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis
solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego”.
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Bem se vê que a relação de controle “é problema central em matéria de grupos, diz
Karsten Schimdt”, como bem acentua Gustavo Saad Diniz (2016, p. 34), o que indica a importância
desse aspecto não apenas no direito brasileiro, mas também no direito germânico.
Já no grupo econômico por coordenação, horizontalmente estabelecido, inexiste
tal caráter de dependência e de sujeição entre os integrantes, caracterizando-se pela presença
de interesses comuns e atuação conjunta, como o compartilhamento de mesma estrutura
física, utilização de mão de obra comum, mesma logística, elaboração de projetos etc.
A vertente que entende ser necessária simples relação de coordenação, ademais,
está vinculada à realidade juslaboral, caracterizada pela informalidade inerente à formação de
grupos econômicos e, pois, incompatível com a expressa previsão de subordinação. Some-se
a isso a própria razão de ser do reconhecimento judicial de existência do grupo econômico,
qual seja, a satisfação dos créditos dos trabalhadores, pouco importando, no surgimento dos
débitos, a origem subjetiva, é dizer, quem lhe deu causa.
Por outro lado, a Lei nº 13.467/2017, seguindo a jurisprudência trabalhista, assentou
que a mera identidade de sócios não caracteriza, por si só, o grupo econômico.
É certo que a verificação de sócios em comum afigura-se importante elemento
de convicção em favor da formação de grupo, importando em presunção de sua existência,
tendo em vista a constatação fática de que, via de regra, não há uma separação efetiva entre os
interesses das pessoas jurídicas e dos sócios, especialmente no caso de “sócios tiranos”, em que
um dos sócios concentra a maior parte do capital social (inúmeras vezes, até 99% desse capital
social é integrado por uma pessoa). Por isso mesmo, nas sociedades com fortes elementos
pessoais, como se dá nas sociedades familiares, com identidade total de sócio e administração
comum, revela-se uma efetiva comunhão de interesses e de direção comum, o que, a despeito
do texto legal, é suficiente para reconhecer a caracterização de grupo econômico ou, ao menos,
presumi-la. E, nesse caso, ter-se-á um nítido grupo econômico por subordinação.
Verifica-se que o texto trazido pela chamada reforma trabalhista não se restringiu
unicamente às figuras de coordenação e subordinação, dispondo sobre outras formas de
manifestação societária. Assim, possível a configuração de um grupo econômico pela mera
coligação, afastada a ideia de controle, satisfazendo-se com a “influência participativa”, como nos
informa o Direito Econômico. Esta mera coligação é presumida quando determinada pessoa
detiver 20% ou mais do capital social votante da empresa investida (§ 5º, art. 242, Lei S/A). Há
de ressaltar que, a despeito de o Código Civil, em seu art. 1.099 ter reduzido tal percentual para
10%, a posterior Lei nº 11.941/2009 confirmou o parâmetro da Lei das Sociedades Anônimas.
Ademais, é possível a configuração de grupo econômico através dos contratos
associativos, dentre os quais se destacam as joint ventures e os consórcios.
Essa amplitude de situações que caracteriza grupo econômico no direito do trabalho
– poder diretivo, influência significativa e contratos associativos – leva ao entendimento da
existência de convergência entre o conceito de grupo econômico no Direito do Trabalho com
o Direito Societário (FRAZÃO, 2018, 23). Todavia, essa realidade ampliativa tem despertado
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ou outros atos prejudiciais”, dizia Egon F.
Gottschalk (1946, p. 10, apud MARANHÃO,
I, 1997, p. 304). Todavia, ao mesmo tempo,
mister que não se elasteça em demasia
o alcance “responsabilizatório” protetivo
para alcançar pessoas que não guardem a
mínima vinculação, mesmo remota, com
a relação de emprego, sob pena de se ter
um ordenamento jurídico esquizofrênico
e contraditório em seus próprios
fundamentos.

preocupações na doutrina, atenta aos problemas que eventualmente pode provocar, mormente
por contrariar princípios caros ao Direito Societário – como o da autonomia entre as pessoas e
a liberdade de contratação –, assim expresso por Gustavo Saad Diniz:
Assim, confirma-se o paradoxo de se proclamar a separação entre as unidades do
grupo, atribuindo-se-lhes tratamento unitário em determinados setores e matérias
para considerar a responsabilidade de todas as unidades pelos débitos. Percebese, por vias tortas, que se segue a tendência de prevalecer a aplicação indistinta da
desconsideração da personalidade jurídica para “decretar responsabilidade solidária
entre todas as sociedades participantes” (2016, p. 62-63).

Em complemento, afirma que
Pertence-nos a forma indiscriminada da eleição de categorias jurídicas protegidas por
uma unidade que desconsidera formalmente a separação entre os componentes de
um grupo. Ainda não se construiu categoria específica para essa antinomia aparente
tampouco foi eleito critério para diferir grupo de sociedades de grupo econômico
e neles encontrar o fundamento específico de proteção do interesse a ser tutelado
(2016, p. 63).

De forma idêntica, Ana Frazão:
É claro que, constatada a existência de grupo no Direito do Trabalho,
ainda deve haver certo grau de reflexão sobre suas consequências, na medida em que
a aplicação de uma solidariedade ampla, recíproca e irrestrita entre as sociedades
participantes, de forma absoluta e apriorística, pode levar a resultados preocupantes.
Como já se comentou acima, a regulação jurídica do poder empresarial envolve um
esforço de administração da tensão entre poder e responsabilidade, partindo-se do
pressuposto de que quem exerce o primeiro deve suportar a segunda (2018, p. 23).

A existência de critérios de responsabilização dos integrantes do grupo econômico
não passa despercebida em outros ordenamentos jurídicos, como se dá, por exemplo, na
Argentina, em que o art. 31 da “Ley del Contrato del Trabajo” expressamente admite tal figura,
impondo-se a responsabilidade solidária passiva somente em caso de “maniobras fraudulentas
o conducción temeraria”. Essa, caracteriza-se pelo “manejo de la empresa irresponsable, y que
por negligencia, imprudencia o dolo se le ocasione al trabajador um dano”, ao passo que aquela
importa em “conductas o actitudes tendientes a burlar los derechos del trabajador (por medio
de empresas relacionas o subordinadas, transpasos, artificios com la finalidade de sustraerse
de las obligaciones que impone la legislación laboral o de la seguridade social” (GRISOLIA,
2009, p. 144).
Se é certo que as razões da formação de um grupo econômico, sob o prisma do
empregador, são eminentemente de mercado, na perspectiva dos empregados e da ideologia
do Direito do Trabalho, tal instituto ostenta a finalidade protetora.
O que nos parece salutar é a existência de uma construção teórica e pragmática
que atenda à necessidade tuitiva do Direito do Trabalho, de forma a “oferecer ao empregado
de um estabelecimento coligado a garantia dos seus direitos contra as manobras fraudulentas
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Se é certo que as razões
da formação de um
grupo econômico,
sob o prisma do
empregador,
são eminentemente
de mercado, na
perspectiva dos
empregados e da ideologia
do Direito do Trabalho,
tal instituto ostenta
a finalidade protetora.

3.2
A
imposição
da
responsabilidade segundo a espécie de
grupo econômico
Reconhecida como a única
alteração benéfica aos empregados
(LIMA, 2018, p. 71), a opção legislativa pela
configuração da existência de um grupo
econômico por coordenação tem o condão
de, ao menos, problematizar entendimento
tradicional no Direito do Trabalho.
Com efeito, a partir do
cancelamento do Enunciado 205 da
Súmula do Tribunal Superior do Trabalho,
passou-se a prescindir da inclusão de todos
os integrantes do grupo econômico na fase
de conhecimento das ações trabalhistas.
Tal posicionamento decorre do fato de que,
por tratar-se de uma solidariedade, seria
possível o redirecionamento da execução
em face de outras pessoas jurídicas que,
a despeito de não participarem da fase de
cognição e tampouco integrarem o título
executivo, compõem o grupo econômico
da devedora expressamente reconhecida.
Ademais, para além desse fundamento
jurídico, tal entendimento justifica-se, no
plano empírico, pelo fato de que apenas na
fase executiva constatar-se-á a falta de bens
da devedora e, especialmente, em razão do
grupo econômico ser considerado, para
efeitos trabalhistas, empregador único.
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Todavia, com a nova redação do texto legal em que a solidariedade é exclusivamente
passiva, a despeito da doutrina que se debruçou sobre o tema6, parece-nos ser imprescindível
sua revisitação, pois, se a partir de agora o grupo econômico não mais será considerado
empregador único – como parece ser a opção normativa, talvez seja o caso de aplicação do
previsto no art. 513, §5º, do CPC:
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do
coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
(Grifo nosso)

Não se pode negar a vigência desse texto normativo, o qual, todavia, parece
contrariar os fundamentos do grupo econômico no âmbito do Direito do Trabalho.
Essa antinomia, contudo, é meramente aparente.
Em primeiro lugar, entende-se pela subsistência do entendimento tradicional, da
possibilidade de direcionamento imediato para os integrantes do grupo econômico quando se
tratar de grupo por subordinação.
Com efeito, nessas hipóteses, há uma relação de intensa dependência das pessoas
ao comando empresarial, com absoluta disponibilidade da força laboral ao destino dado
por ele, que, portanto, assume a expressão de empregador. Assim, tratando-se de um grupo
econômico por subordinação, há uma relação hierarquizada, de forma que os seus membros
formam uma única pessoa. Esse exercício comum de poder diretivo (FRAZÃO, 2018) torna
a extensão da responsabilidade no mesmo processo, sem maiores formalidades.
Sobre a amplitude da responsabilização, querem nos parecer corretas as palavras de
DINIZ, “não há responsabilidade sem poder (keine Haftung ohne Herrschaft)” (2012,
p. 152), até porque é verdadeira a correlação “Não há domínio sem responsabilidade: keine
Herrschaft ohne Haftung” (2012, p. 156).
Deste modo, sendo essa hipótese uma espécie mais restrita de configuração do
grupo econômico, por se tratar de empregador único, existe nítida situação autorizadora da
derrotabilidade do texto normativo (VASCONCELLOS, 2010).
Por outro lado, se se tratar de um grupo econômico caracterizado pela coordenação,
impõe-se aplicar a regra contida no art. 515, §5º, do CPC.
Isso significa que não será possível o simples redirecionamento da execução
em face dos demais integrantes do grupo econômico, como se dá no grupo econômico por
subordinação.
Todavia, não cabe uma leitura superficial e literal do disposto no art. 515, §5º, do
CPC pois, a prevalência desse tipo de análise importaria em ineficácia do disposto no art. 2º da
6		 Reiterando o tradicional posicionamento é a lição de SOUZA: “(...), fato é que na Justiça do Trabalho
prevalece o entendimento no sentido de que tal circunstância é desnecessária, premissa fixada a partir do
cancelamento da Súmula n. 205 do TST. Assim, as empresas integrantes do grupo econômico, cuja análise será
feita no cumprimento da sentença, poderão responder pelo crédito” (SOUZA, Fabiano Coelho de. A reforma
trabalhista, processo legislativo e direito intertemporal. In: HORTA, Denise Alves [et al] (coord.). Direito do
trabalho e processo do trabalho: reforma trabalhista: principais alterações. São Paulo: LTr, 2018, p. 20).
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CLT, ao ampliar, como fundamento protecionista, a figura do grupo econômico também para
a configuração horizontal. Isso contrariaria a lógica do arcabouço normativo trabalhista, além
de configurar uma atecnia processual inaceitável, uma vez que o processo comum admite que
pessoas estranhas ao título executivo possam ser chamadas a responder.
Como forma de concretizar a proteção trabalhista, razão de ser do Direito do
Trabalho, positivada no art. 2º da CLT, bem como pela observância do §5º do art. 515 do CPC,
é possível que os demais integrantes do grupo econômico por coordenação sejam chamados a
compor a fase executiva por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Trata-se, nesse instituto, de ensejar, coativamente, o ingresso de terceiro à lide, mas que com
essa guarde o liame responsabilizatório.
Regulado inicialmente no CPC, agora expressamente adotado pela CLT (art. 855A), é certo que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica permite compatibilizar
a necessidade de eficiência do processo trabalhista com o princípio do contraditório, alçado ao
status constitucional como uma cláusula pétrea. Buscou-se, com esse regramento, afastar uma
indevida flexibilização ou desrespeito ao direito ao contraditório. Isto porque, não apenas
a ciência e reação, mas, especialmente, a possibilidade de dialogar e influir na decisão judicial,
configura o contraditório material, algo sofismado quando se recorria à figura do contraditório
diferido.
Em suma, tratando-se de grupo econômico por subordinação, em face da
caracterização como empregador único, não há falar em desconsideração da personalidade
jurídica. Ao revés, tratando-se de outras formas de configuração do grupo econômico,
especialmente aqueles por coordenação ou coligação, até mesmo em respeito ao texto
constitucional que estabelece o contraditório como uma garantia fundamental dos litigantes,
impõe-se que a responsabilização dos demais integrantes seja precedida do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
4. OFFSHORES E OS DIREITOS TRABALHISTAS: UMA PROVOCAÇÃO
EPISTÊMICA.
Uma forma especial de configuração de grupo econômico consiste nas offshores.
Embora corresponda a uma das espécies de que integram a miríade de formações societárias,
desperta-nos a atenção os impactos que podem ocorrer no Direito do Trabalho, particularmente
a blindagem patrimonial que as offshores proporcionam.
Offshore, ou sociedade extraterritorial, consiste na abertura de contas bancárias
e empresas em territórios fora do país de domicílio de seus proprietários, nos quais verifica-se
menor tributação e maior flexibilização das regras de fiscalização, em comparação à nação de
origem. Justamente por essas características, são utilizadas, também, como forma de ocultar
valores e de suas respectivas fontes, o que faz com que um grande número de pessoas adoteas rotineiramente, em especial para resguardar seu patrimônio de eventuais credores (pois as
contas são, praticamente, inacessíveis à jurisdição nacional), além de legitimar a aplicação de
valores recebidos furtivamente.
Nesse contexto, por meio de investigações jornalísticas do Consórcio Internacional
de Jornalistas Investigativos (ICIJ), vieram a conhecimento público documentos sigilosos de
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escritórios de advocacia especialistas na abertura e administração de offshores, principalmente
do escritório Mossack Fonseca, no Panamá, em casos que ficaram conhecidos como Panamá
Papers e Bahamas Leaks, dentre outros. Neles, constam inúmeros empresários e “pessoas
politicamente expostas” brasileiras.
Tal averiguação é de extrema utilidade para o país, extravasando sua relação mais
estreita com as áreas do Direito Penal e Econômico, interferindo na formulação e execução
do ordenamento jurídico trabalhista. Isso porque muitas das empresas citadas nos papers
figuram como devedoras contumazes nas execuções trabalhistas e/ou estão, frequentemente,
desrespeitando direitos trabalhistas mínimos, enquanto protegem seu patrimônio em contas
de paraísos fiscais.

As alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 trouxeram novo disciplinamento
aos grupos econômicos, desde a ampliação de sua caracterização, para expressamente admitilo sob a configuração horizontal, bem como para regulamentar a forma de ingresso dos
demais membros na relação processual quando esta tiver desenvolvido-se perante apenas um
dos integrantes do grupo econômico. Todavia, essa imposição ocorre apenas na modalidade
por coordenação, uma vez que o grupo econômico por subordinação caracteriza a figura do
empregador único.
Ademais, chama a atenção a figura societária das offshores, uma das diversas
manifestações de grupo econômico, e a possibilidade concreta de estabelecer uma blindagem
patrimonial e, consequentemente, frustração dos direitos trabalhistas, preocupação à qual os
operadores do Direito do Trabalho devem estar atentos.

Outrossim, a possibilidade de ocultação e lavagem de dinheiro recorrendo ao uso
de offshore também interfere na edição de normas jurídicas, por meio de lobistas, os quais
exercem pressão no âmbito político para influenciar no voto dos parlamentares, algumas vezes,
pelo pagamento de propinas depositadas nessas contas bancárias extranacionais. É certo que a
transação bancária por meio de paraísos fiscais facilita esse tipo de conduta, tendo em vista que
o dinheiro não é declarado à Receita Federal e, por isso, não precisa ter sua origem explicada.
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atenções para essa formação societária, que pode ter por objetivo impedir ou criar obstáculos na
satisfação dos créditos trabalhistas, a fim de cumprir a promessa constitucional de valorização
do trabalho humano (CF, art. 1o, III)?
CONCLUSÃO
O Direito Comercial é a fonte natural do grupo econômico: nessa seara jurídica,
estão presentes as razões que levam à criação desse instituto, de onde é colhido por outros
ramos jurídicos do Direito, que estabelecem conformações segundo suas características
informadoras. Há, em consequência, uma grande convergência entre o Direito Comercial
e o Direito Econômico relativamente ao tema dos grupos econômicos, com uma regulação
destes com os olhos voltados à regulação antitruste. Portanto, há todo um arcabouço normativo
no qual o Direito do Trabalho pode abeberar-se para regular a figura dos grupos econômicos,
admitindo-os, inclusive, através de coligações.
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1. INTRODUÇÃO
A desconsideração da personalidade é instituto jurídico pelo qual é possível responsabilizar os sócios, pessoas naturais, pelas obrigações da pessoa jurídica, superando a separação legal entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade.
Consiste em importante instrumento para garantir eficácia aos direitos postulados
em juízo, notadamente em relação àqueles direitos que são objeto de provimentos jurisdicionais que impõem obrigação de pagar quantia certa ao credor.
Além disso, evita que a separação patrimonial entre o sócio e a sociedade seja utilizada como instrumento de fraude ou em favor daqueles que se furtam injustamente ao cumprimento de suas obrigações.
No âmbito trabalhista, tal instituto apresenta especial importância, seja em face da
natureza alimentar do crédito respectivo, seja diante das frequentes manobras dos devedores
para escapar do cumprimento das obrigações devidas aos trabalhadores.
Com efeito, a recém editada Lei nº 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), fruto da conversão da Medida Provisória nº 881/2019, promoveu consideráveis alterações nos
dispositivos do Código Civil que regem o instituto.
O presente estudo tem por finalidade analisar se essas alterações legislativas repercutem sobre a desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho e em que
medida se verificam esses reflexos.
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2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E PROTEÇÃO À PESSOA JURÍDICA COMO INSTRUMENTO
DE LIBERDADE ECONÔMICA
A proteção à personalidade jurídica sempre esteve ligada à necessidade de prover
instrumentos jurídicos para a organização da atividade empresarial de forma independente
das atividades pessoais do indivíduo, oferecendo ao empresário empreendedor segurança
quanto à alocação dos recursos necessários ao funcionamento da empresa e ao planejamento
dos riscos dessa atividade12.
Ao oferecer garantia de que o patrimônio do sócio não responde pelas dívidas da
sociedade, a proteção à personalidade jurídica reduz os riscos diretos ao empresário e incentiva o empreendedorismo e o início de novas atividades empresariais, contribuindo para a livre
iniciativa e o desenvolvimento econômico, valores que encontram proteção nos arts. 1º, IV, 3º,
II, 170 e 174 da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido passou a dispor o art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil, com redação da Lei nº 13.874/19, que “a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular
empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”.
Nesse cenário, a proteção aos interesses dos demais atores econômicos que se relacionam com a pessoa jurídica, como regra geral, e levando em conta o exercício regular da
atividade, é garantida principalmente pela constituição do capital social e pela publicidade nas
alterações na estrutura jurídica e patrimonial da empresa, de modo a permitir, aos possíveis
parceiros comerciais, medir o risco nas interações.
Ou seja, na esteira do art. 1.052 do Código Civil3, o sócio responde pela integralização do capital social necessário à formação do patrimônio da empresa e somente esse responde pelas obrigações decorrentes da atividade, cabendo aos parceiros comerciais avaliar se esse
patrimônio e os frutos dele decorrentes são suficientes para o cumprimento das obrigações
contratadas.
Assim, para que a proteção à personalidade jurídica tenha eficácia nas relações
civis e empresariais e atinja as suas finalidades constitucionais é que, somente em casos excepcionais, nas quais as atividade empresarial não é regularmente desenvolvida ou em que
a pessoa jurídica é utilizada para fins ilícitos, admite-se a desconsideração da personalidade
jurídica, com a conseqüente responsabilização do patrimônio dos sócios4.
1
O princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, observado em relação às sociedades empresárias, socializa as perdas decorrentes do insucesso da empresa entre seus sócios e credores, propiciando
o cálculo empresarial relativo ao retorno dos investimentos. (COELHO, 2002, p. 38).
2
A personalização é uma técnica jurídica utilizada para se atingirem determinados objetivos práticos —
autonomia patrimonial, limitação ou supressão de responsabilidades individuais — não recobrindo toda a esfera
da subjetividade, em direito. Nem todo sujeito de direito é uma pessoa. Assim, a lei reconhece direitos a certos
agregados patrimoniais como o espólio e a massa falida, sem personalizá-los. (COMPARATO, 1983, ps.268).
3
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
4
O objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou piercing the
veil) é exatamente possibilitar a coibição da fraude, sem comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica, isto
é, sem questionar a regra da separação de sua personalidade e patrimônio em relação aos de seus membros. Em
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Nessa ordem de idéias, foi inserida no art. 50 do Código Civil de 2002, já em sua
redação original, a regra geral de que a desconsideração da personalidade jurídica somente se
admite “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial”, consagrando-se a chamada teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica5.
É importante ressaltar que, mesmo antes de a desconsideração da personalidade
jurídica ser inserida expressamente no Código Civil, o instituto já tinha previsão em outros
dispositivos legais pretéritos, tais como o art. 135 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66),
o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e o art. 4º da Lei de Crimes
Ambientais (Lei nº 9.605/98).
O art. 135 do CTN e o art. 28, caput, do CDC também já contemplavam a teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevendo o primeiro a sua incidência em
caso de “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
e o segundo, no mesmo sentido, em caso de “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social”.
De maneira diversa do Código Civil, o art. 28, § 5º, do CDC6 e o art. 4º da Lei nº
9.605/987, contemplaram a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando-a independentemente da configuração de utilização ilícita da pessoa jurídica, a partir
da simples verificação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos ao consumidor ou ao meio ambiente8.
Não obstante a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica retire a excepcionalidade de sua aplicação, autorizando-a sempre quando o patrimônio
da pessoa jurídica não seja suficiente para o cumprimento de obrigações ambientais ou consumeristas, tal consequência é razoável em face da natureza das relações de direito material
protegidas na espécie.
É que em se tratando de responsabilidade dos sócios pelo cumprimento de
obrigações consumeristas ou ambientais, a relevância dos direitos envolvidos, associada
à hipossuficiência do consumidor, no primeiro caso, e à natureza difusa dos interesses
envolvidos, no segundo caso, torna insuficiente a constituição de capital social e a publicidade
dos atos constitutivos para garantir eficácia às obrigações respectivas.
outros termos, a teoria tem o intuito de preservar a pessoa jurídica e sua autonomia, enquanto instrumentos jurídicos indispensáveis à organização da atividade econômica, sem deixar ao desabrigo terceiros vítimas de fraude.
(COELHO, 2002, ps. 34-35).
5
A teoria maior propugna que somente poderá o juiz, episodicamente, no caso concreto, ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como forma de combate a fraudes e abusos praticados através dela. Esta
tese diferencia, com nitidez, a teoria do disregard de outras figuras jurídicas que imponham a responsabilidade
pessoal do sócio (como a responsabilidade por ato de má gestão nas sociedades anônimas). (ROSENVALD
e CHAVES, 2008, p. 281)
6
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
7
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
8
[...] a teoria menor trata como desconsideração da personalidade jurídica toda e qualquer hipótese de
comprometimento do patrimônio do sócio por obrigação da empresa. Centra o seu cerne no simples prejuízo do
credor para afastar a autonomia patrimonial. (ROSENVALD e CHAVES, 2008, p. 281).
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

121

Isso porque, diferentemente do que ocorre nas obrigações contratuais de natureza
civil ou empresarial, a hipossuficiência do consumidor constitui empecilho para a análise de
risco na contratação e, de outro lado, a natureza não contratual e difusa das regras de proteção
ao meio ambiente é absolutamente incompatível com a avaliação de risco pela coletividade
titular do direito.

Não fosse por essa interpretação dos dispositivos da própria CLT, a desconsideração da personalidade jurídica já era aplicada no direito do trabalho também pela incidência de
normas de outros ramos do direito comum, em especial da norma inscrita no art. 28, § 5º, do
CDC, a qual autoriza a desconsideração independentemente da demonstração de fraude ou
abuso de direito no uso da personalidade jurídica.

Não bastassem tais aspecto práticos para justificar a não excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica prevista nos diplomas legais de proteção ao consumidor e ao meio ambiente, a aplicação da teoria menor em relação às obrigações daí decorrentes
sustenta-se na análise sistemática das normas da Constituição que submetem a livre iniciativa
ao respeito a determinadas classes de direitos9.

Por fim, com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a CLT passou expressamente a prever a possibilidade de se responsabilizar subsidiariamente os sócios atuais e os sócios
retirantes pelas obrigações trabalhistas da sociedade, dispondo sobre os requisitos e limites
temporais para tanto, bem como sobre a ordem de preferência na responsabilização da sociedade, do sócio retirante e do sócio atual.

Extrai-se claramente do art. 170, V e VI, da CF que a ordem econômica, fundada na
livre iniciativa, deve observar os princípios de defesa do consumidor e de defesa do meio ambiente. Fundada a proteção à personalidade jurídica na livre iniciativa, a excepcionalidade de
sua desconsideração perde espaço sempre que for necessário para resguardar direito ao qual a
livre iniciativa esteja constitucionalmente subordinada.

Da análise supra já é possível concluir que a desconsideração da personalidade
jurídica no direito do trabalho, seja pela interpretação das normas pretéritas da CLT, seja por
incidência do CDC, seja ainda na vigência da reforma trabalhista, sempre foi aplicada em consonância com a teoria menor, redirecionando-se a execução para os sócios sempre quando se
verificar que a pessoa jurídica não tem patrimônio suficiente.

3. FUNDAMENTOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A APLICAÇÃO DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO DO TRABALHO

Por óbvio, existindo evidências de que ocorreu o uso abusivo da personalidade jurídica pela empresa devedora, a teoria maior, e normas que a prevêem, incidem como reforço
à desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. O que não se admite é que a
teoria maior seja o único caminho para a desconsideração da personalidade jurídica no direito
do trabalho.

Até a alteração da CLT pela Lei nº 13.467/2017 (reforma trabalhista), a possibilidade de responsabilização dos sócios pelas dívidas trabalhistas da empresa não tinha previsão expressa na legislação trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica no direito
do trabalho decorria da incidência de normas da CLT que indiretamente a autorizavam, bem
como de normas de outras áreas do direito.
Nesse sentido, não obstante a ausência de previsão expressa de dispositivo na CLT
sobre a desconsideração da personalidade jurídica, decorria tal possibilidade do disposto nos
arts. 10 e 448 da CLT, dos quais se extrai que questões referentes à estrutura jurídica formal das
empresas não podem prejudicar os direitos trabalhistas dos empregados respectivos.
Em outras palavras, os dois dispositivos vinculam o contrato de trabalho e as obrigações daí decorrentes à empresa, enquanto atividade econômica organizada para a produção
ou a circulação de bens ou de serviços, não prejudicando os contratos de trabalho e os direitos trabalhistas, as estruturas jurídicas formalizadas para o exercício da atividade, entre as
quais a constituição de pessoa jurídica10.
9
[...] a supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito constitucional
contemporâneo, tendo sua origem na experiência americana. Decorre ela de fundamentos históricos, lógicos e
dogmáticos, que extraem de diversos elementos, dentre os quais a posição de preeminência do poder constituinte
sobre o poder constituído, a rigidez constitucional (v. supra), o conteúdo material das normas que contém e sua
vocação de permanência. A Constituição, portanto, é dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema e, como consequência, nenhum ato jurídico pode subsistir se for com ela incompatível. (BARROSO, 2012, ps. 106-107).
10
“[...] a despersonalização do empregador tem despontado como importante fundamento para a desconsideração do manto da pessoa jurídica, em busca da responsabilização subsidiária dos sócios integrantes da
entidade societária, em contexto de frustração patrimonial pelo devedor principal na execução trabalhista. Pela
despersonalização inerente ao empregador, tem-se compreendido existir a intenção da ordem juslaborativa de
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Em sede de análise infraconstitucional, a adoção da teoria menor no direito do
trabalho, emerge sem muito esforço exegético dos arts. 10 e 448 da CLT e do art. 28, § 5º, do
CDC, uma vez que ambos os diplomas legais já permitiam a desconsideração sempre quando
a personalidade jurídica era empecilho ao prosseguimento da execução, não sendo necessário
demonstrar fraude ou abuso de direito para tanto.
Da mesma forma, é possível extrair da redação atual do art. 10-A da CLT11 que a reforma trabalhista também adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ao prever a possibilidade de responsabilização dos sócios atuais após esgotada a execução
contra a sociedade, bem como dos sócios retirantes após esgotada a execução contra os sócios
atuais, respeitados os limites temporais estipulados.
enfatizar o fato da organização empresarial, enquanto complexo de relações materiais, imateriais e de sujeitos
jurídicos, independentemente do envoltório formal a presidir sua atuação no campo da economia e da sociedade.
Com isso, a deconsideração societária, em quadro de frustração da execução da coisa julgada trabalhista derivaria
das próprias características impessoais assumidas pelo sujeito passivo no âmbito da relação de emprego.” (DELGADO, p. 381)
11
Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada
a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:
I - a empresa devedora;
II - os sócios atuais; e
III - os sócios retirantes.
Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na
alteração societária decorrente da modificação do contrato.
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Referido dispositivo legal não exige a demonstração de fraude ou de abuso de direito para a desconsideração da personalidade jurídica, do que se conclui que, uma vez frustrada
a execução em face da empresa, responsabiliza-se o sócio. O art. 10-A, parágrafo único, da CLT
apenas exige a demonstração de fraude para fins de afastar o benefício de ordem do sócio retirante, atribuindo-lhe responsabilidade solidária com os demais.
Se a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho não decorresse da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional
citada, os mesmos motivos de ordem prática e constitucional analisados supra em relação aos
direitos consumerista e ambiental tornariam inexorável a sua aplicação na seara trabalhista.
Mais que o consumidor, o trabalhador se revela técnica e economicamente hipossuficiente no momento da contratação para fins de se valer dos mecanismos usuais de proteção dos créditos daqueles que contratam com a pessoa jurídica, bem como para analisar
a idoneidade financeira do possível empregador e os riscos daí decorrentes para escolha da
contratação ou não.
A prática quotidiana revela que o trabalhador, em regra premido pelo receio do
desemprego e pela necessidade de prover os meios necessários à sua subsistência, aceita a primeira vaga de emprego que lhe é oferecida, sem nenhuma possibilidade de analisar se a pessoa
jurídica tem idoneidade financeira suficiente para cumprir com as obrigações do contrato de
trabalho ou de escolher se aceitará ou não o emprego.
Nessa esteira, considerando que a hipossuficiência do trabalhador na contratação
o impede de proceder com a avaliação de riscos e com a livre escolha pela contratação, medidas ao alcance dos sujeitos nas contratações civis ou empresariais, não se pode adotar no
direito trabalho o mesmo nível de proteção à personalidade jurídica que é aplicada no direito
civil ou no direito empresarial.
A aplicação da teoria menor no direito do trabalho, portanto, é impositiva por revelar-se como único mecanismo de proteção à efetividade dos direitos do trabalhador em face
da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, de modo que limitar a desconsideração aos
casos de fraude ou abuso de direito no âmbito trabalhista pode significar a frequente negativa
de eficácia a tais direitos12.
Não bastasse isso, da mesma forma como a Constituição submete o exercício da
livre iniciativa à proteção ao consumidor e ao meio ambiente, tal exercício está também subordinado ao respeito aos direitos do trabalhador, do que se extrai que a proteção à pessoa jurídica
como instrumento da livre iniciativa não pode se sobrepor aos direitos dos trabalhadores previstos na lei e na Constituição Federal.
Tal subordinação decorre do princípio da dignidade da pessoa humana previsto no
art. 1º, III, da CF, cujo núcleo axiológico corresponde à colocação dos direitos inerentes à pessoa
12
Desse modo, uma vez constatada a insuficiência do patrimônio social, é possível buscar-se, em toda
e qualquer hipótese, o patrimônio pessoal dos sócios, pois o respeito à personalidade jurídica da sociedade, como
distinta da personalidade dos sócios, obstacularizaria a efetividade da execução trabalhista, fazendo com que os
trabalhadores suportassem eventuais prejuízos da empresa sem que pudessem usufruir de seus lucros ou de exercer o poder diretivo, o que, mais do que tudo, seria injusto. (KOURY, 2004, p. 24)
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humana, entre eles os direitos do trabalhador, em posição de centralidade e superioridade na ordem constitucional, de modo que
a eles estão subordinados todos os demais
valores constitucionais, inclusive a ordem
econômica e a livre iniciativa.
Ainda o art. 170 da Constituição Federal expressamente subordina
a ordem econômica e o exercício da livre iniciativa à proteção da dignidade e dos direitos
fundamentais da pessoa humana ao prever
expressamente que a ordem econômica
“tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, finalidade que não se concretiza sem garantia
de eficácia aos direitos do trabalhador.
Com efeito, é impositivo reconhecer que os direitos do trabalhador
constituem direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, seja
porque no exercício do trabalho é despendida boa parte da energia vital e desenvolvidas
as potencialidades humanas, seja porque
dele decorrem os meios para subsistência
e acesso aos demais direitos fundamentais
individuais e sociais garantidos pelo ordenamento jurídico.
Vale ressaltar que a preponderância dos direitos do trabalhador na ordem
constitucional transmite-se aos créditos
decorrentes do seu descumprimento espontâneo, o que fica evidente no privilégio
garantido pelo art. 100, § 1º, da Constituição
Federal para os “débitos de natureza alimentícia, entre os quais estão compreendidos
aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações”.

Seja pela incidência
das normas próprias do
direito do trabalho, seja
pela incidência subsidiária do art. 28, § 5º, do CDC,
a desconsideração no
âmbito trabalhista permanece autorizada sempre
quando se verificar
a insuficiência patrimonial da sociedade, sendo
inaplicáveis as regras do
Código Civil e da
Lei 13.874/19 para fins
de tornar obrigatória
a demonstração de
abuso da personalidade
jurídica.

Por conseguinte, se a livre iniciativa, fundamento da proteção à personalidade jurídica, está constitucionalmente
subordinada à proteção aos direitos do tra-
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balhador, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada sempre quando essencial à garantia de eficácia a esses direitos e ao adimplemento dos créditos respectivos, não
se aplicando as normas de direito civil que a estabelecem como medida excepcional.
Em outras palavras, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho decorre da própria hierarquia estabelecida pela Constituição Federal entre os valores inerentes à dignidade da pessoa humana e os demais valores
previstos no texto constitucional, entre os quais aqueles referentes à ordem econômica e à livre
iniciativa.
4. AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA
E A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO DO TRABALHO
A Lei nº 13.874/19, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, introduziu alterações legislativas nos dispositivos do Código Civil que tratam da desconsideração da personalidade jurídica e da consequente responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade, ao
introduzir o art. 49-A e alterar a redação do art. 50 do referido diploma legal, os quais passaram
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos,
para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de
sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput
deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da
atividade econômica específica da pessoa jurídica.

A leitura dos dispositivos transcritos revela que a Lei 13.874/19 introduziu no Código Civil previsão expressa da autonomia patrimonial entre a sociedade e os sócios, frisou
que essa autonomia é instrumento que serve à livre iniciativa e ao desenvolvimento econômico e estabeleceu critérios mais rígidos para a desconsideração da personalidade jurídica,
mantendo a sua excepcionalidade para os casos de abuso da personalidade.
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Ou seja, no que diz respeito às relações de direito civil e comercial, as quais são
objeto precípuo das disposições do Código Civil, foi mantida a aplicação da teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica que já vigorava antes da alteração legislativa em
foco, apenas estabelecendo de maneira mais detalhada os critérios para apuração do abuso da
personalidade jurídica e os limites da responsabilidade dos sócios.
Com a vigência da Lei da Liberdade Econômica, ou já em face da vigência da Medida Provisória que lhe deu origem, surgiu a necessidade de analisar a aplicabilidade das alterações legislativas no âmbito do direito do trabalho, de modo a definir se passou a incidir
a teoria maior na seara trabalhista para fins de tornar obrigatória a demonstração de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial para responsabilização dos sócios.
Em uma primeira análise, o art. 1º, § 1º, da Lei nº 13.874/19 poderia conduzir à conclusão no sentido de que foram alterados os requisitos para a desconsideração nos processos
trabalhistas ao estabelecer que “O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas
que se encontrem no seu âmbito de aplicação [...]”.
Contudo, tal dispositivo legal deve ser analisado a partir da interpretação sistemática das normas da Lei nº 13.874/19 e dos fundamentos legais e constitucionais que já fundamentavam a desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho, definindose a partir daí se permanece aplicável na seara trabalhista a teoria menor, ou se passou a vigorar
a apenas a teoria maior.
De plano, constata-se que o dispositivo, ao enumerar os ramos do direito sobre os
quais incidem as disposições da Lei, ressalva expressamente que tal incidência limita-se às “relações jurídicas que se encontram em seu âmbito de aplicação”. Ou seja, o próprio dispositivo
deixa margem para que o intérprete defina quais as disposições da Lei que incidem sobre cada
tipo de relação jurídica em cada ramo do direito.
Tal disposição, apesar de óbvia, é importante para definir o âmbito de aplicação de
cada uma das normas da Lei de Liberdade Econômica, uma vez que ela promoveu alterações
legislativas em diplomas legais relacionados a diversos ramos do direito, tais como o Código
Civil, a Lei de Sociedades Anônimas, a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e a própria Consolidação das Leis do Trabalho.
Não seria razoável supor que todas as normas da Lei 13.874/19 incidem sobre todos os ramos do direito enumerados no art. 1º, § 1º, sendo mais plausível que cada norma
incida apenas sobre as relações jurídicas submetidas à área jurídica correspondente ao seu
conteúdo, de modo que as normas de direito civil e empresarial aplicam-se sobre as relações
respectivas, as normas de direito do trabalho sobre as relações pertinentes etc.
Interpretação contrária conduziria à conclusão de que a Lei 13.874/19 cria verdadeiro caos na interpretação do direito em todas as áreas mencionadas no citado dispositivo,
uma vez que faria incidir sobre determinado ramo do direito normas absolutamente incompatíveis com as disposições legais e com os princípios constitucionais que já incidiam sobre ele.
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Tanto é assim que o art. 421-A13, introduzido pela Lei 13.874/19 no Código Civil,
traz disposição pela qual a aplicação das normas de direito civil e empresarial parte da premissa de que os contratos respectivos presumem-se paritários e simétricos, excluindo de seu
âmbito de incidência os regimes jurídicos previstos em leis especiais, dos quais é exemplo
o contrato de trabalho, sabidamente assimétrico.

Tal análise deve ser pautada pela definição de qual dos quatro ramos jurídicos citados tem por base relações jurídicas que mais se aproximam das relações de trabalho em suas
características principais, uma vez que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico
deve como premissa o princípio da isonomia (art. 5º, I, da CF), de modo a fazer incidir normas
semelhantes sobre relações jurídicas similares.

Diante disso, a primeira conclusão a que se chega é de que, às relações de trabalho
aplicam-se as disposições da Lei 13.874/19 que alteram especificamente as normas trabalhistas inseridas na CLT. As demais disposições podem ser aplicáveis no âmbito trabalhista, mas
passam pelo crivo da análise da aplicabilidade subsidiária, pautada pelos critérios do art. 8º da
CLT e pelos princípios constitucionais incidentes.

Na linha do que foi exposto em tópico anterior, as relações consumeristas são
aquelas que mais se aproximam das relações de trabalho, uma vez que em regra ambas são
marcadas pela hipossuficiência de um dos contratantes em relação ao outro. Por conseguinte,
a norma do art. 28, § 5º, do CDC é a mais adequada para reger subsidiariamente a desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho14.

Com efeito, ao prever que aplicação do direito comum no âmbito do direito do
trabalho é subsidiária, o art. 8º impõe como primeiro requisito para tal aplicação que não existam regras próprias do direito do trabalho regendo a matérias respectiva. A prioridade é para
aplicação das regras próprias previstas na CLT e, somente se ausentes essas, fica autorizada a aplicação subsidiária das regras de direito comum.

Diversamente, as relações de direito civil e empresarial são fundadas na paridade
presumida entre os contratantes, o que as torna incompatíveis com a hipossuficiência do trabalhador nas relações de trabalho. Tal circunstância afasta a incidência obrigatória dos requisitos do art. 50 do CC, com alterações da Lei 13.874/19, como única forma de desconsiderar
a personalidade jurídica no direito do trabalho.

Tal critério já seria o suficiente para excluir a necessidade de transportar para o direito do trabalho as normas que regem a desconsideração da personalidade jurídica em outros
ramos, uma vez que atualmente o art. 10-A da CLT, analisado em conjunto com a interpretação
que já se conferia aos arts. 10 e 448 do mesmo diploma, autorizam a responsabilização dos
sócios sempre quando insuficiente o patrimônio da empresa.
Vale ressaltar que nem mesmo supletivamente se poderia pensar na aplicação das
normas da Lei nº 13.874/19, sobre desconsideração da personalidade jurídica, ao direito do
trabalho, uma vez que o Código Civil contempla a teoria maior, com requisitos incompatíveis
com teoria menor que se extrai da CLT, na qual não há exigência de demonstrar abuso da personalidade jurídica para responsabilizar o sócio.
Ainda que se entendesse que as normas inscritas nos arts. 10, 10-A e 448 da CLT
não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no direito do
trabalho, o que prevê o art. 8º é a aplicação subsidiária do direito comum, ou seja, de normas de
outras ramos do direito para além do direito do trabalho, o que não se restringe às normas de
direito civil e empresarial previstas no Código Civil.
Para além do direito do trabalho, o instituto da desconsideração da personalidade
jurídica não tem fundamento no direito brasileiro apenas no Código Civil, encontrando fundamento art. 135 do Código Tributário Nacional, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor
e no art. 4º da Lei de Crimes Ambientais, cumprindo analisar qual das normas respectivas melhor se adapta às relações de trabalho.
13
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em
leis especiais, garantido também que:
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais
e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
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Por fim, não bastassem todos os fundamentos expostos acima a partir da interpretação da Lei nº 13.874/19 em seus próprios termos e de forma sistemática com as normas trabalhistas e consumeristas, a vedação à aplicabilidade obrigatória, no direito do trabalho, dos
requisitos introduzidos no Código Civil decorre da interpretação da legislação infraconstitucional à luz da Constituição Federal.
Isso porque, como já mencionado acima, o reforço à proteção à personalidade jurídica trazido pela Lei da Liberdade Econômica tem por fundamento a livre iniciativa no exercício da atividade econômica. Todavia, em um sistema constitucional centrado na dignidade da
pessoa humana, os valores decorrentes da livre iniciativa não podem constituir empecilho
à concretização dos direitos fundamentais dos trabalhadores.
Nessa ordem de idéias, interpretar a legislação infraconstitucional no sentido de
que a Lei 13.874/19 tornou excepcional a desconsideração no direito do trabalho, passando a autorizá-la apenas em caso de abuso da personalidade jurídica, significaria subordinar a eficácia dos direitos trabalhistas à proteção irrestrita da livre iniciativa, em flagrante
afronta ao sistema constitucional fundado no princípio da dignidade da pessoa humana.

14
“O desvio dos princípios e finalidades da empresa e a promiscuidade entre os bens da entidade e de seus
sócios ou administradores, via de regra, caracterizam conduta dolosa com a finalidade única de embaraçar interesses de credores. O ordenamento jurídico pátrio possui disciplina específica para essas situações no artigo 50
do CCB, que confere ao Poder Judiciário a prerrogativa de levantar o véu da pessoa jurídica para que as obrigações
desta sejam estendidas aos bens particulares dos integrantes de seus quadros societários e administrativos. Tratase da positivação da chamada Teoria Maior, amplamente reconhecida pela doutrina civilista. A segunda possibilidade abraçada pela doutrina e pela jurisprudência encontra fundamento na desigualdade material intrínseca à
relação entre a empresa devedora e seu credor. A hipossuficiência de quem persegue o crédito é considerada o
único pressuposto do afastamento da personalidade jurídica por aqueles que defendem a Teoria Menor, formalizada, no plano legislativo, pelos artigos 28, §5º, do CDC e 4º da Lei nº 9.605/1998. Por não encontrarem disciplina
específica no âmbito da CLT, os trabalhadores são jurisprudencialmente equiparados aos atores hipossuficientes
do microssistema consumerista.” (BRASIL, TST, 2019)
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De maneira diversa, a melhor interpretação da lei à luz da Constituição aponta no
sentido de que a desconsideração é possível no âmbito trabalhista sempre quando a proteção à
personalidade jurídica for empecilho à concretização do direito do trabalho, teoria menor hoje
expressamente consagrada no art. 10-A da CLT, além de autorizada pela incidência subsidiária
do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.
5. CONCLUSÕES
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SUMÁRIO
Introdução. 1. A definição legal de grupo econômico trabalhista urbano antes da
vigência da Reforma Trabalhista. 2. A definição legal de grupo econômico trabalhista urbano
após a vigência da Reforma Trabalhista. 3. A definição de grupo econômico trabalhista urbano
após a vigência da Lei da Liberdade Econômica: houve alteração? Conclusão. Referências.
RESUMO
Por expressa disposição legal (CLT, art. 2º, § 2º), as empresas integrantes de um
mesmo grupo econômico trabalhista urbano respondem solidariamente pelas obrigações
decorrentes do contrato de trabalho firmado entre uma delas e seus empregados. A definição
do grupo econômico trabalhista urbano, todavia, não está livre de divergências jurisprudenciais
e doutrinárias, despertando debates acerca dos elementos necessários ao seu reconhecimento.
A título de exemplo, discute-se se é possível a configuração de grupo econômico horizontal
(por coordenação) ou se apenas a relação verticalizada configuraria o grupo econômico (por
subordinação). Recentemente, o tratamento legal do grupo econômico trabalhista urbano
foi objeto de alteração legislativa, sobretudo com o advento da Lei nº 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista) e da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), resultante da conversão
em lei da Medida Provisória nº 881/2019. O objetivo desse trabalho é analisar até que medida
as recentes mudanças legais alcançaram a definição do grupo econômico trabalhista urbano,
traçando quais os elementos necessários à sua configuração, diante do atual cenário legislativo.
Palavras-chave: Grupo Econômico Trabalhista Urbano. Definição. Alteração
Legislativa. Reforma Trabalhista. Lei da Liberdade Econômica.
ABSTRACT
By express legal provision (CLT, art. 2º, § 2º), companies belonging to the same
urban labor economic group are jointly liable for the obligations arising from the employment
contract signed between one of them and their respective employees. The definition of the
urban labor economic group, however, is not free of jurisprudential and doctrinal divergences,
arousing debates about the elements necessary for its recognition. For example, it is discussed
whether it is possible to set up a horizontal economic group (by coordination) or whether only
the vertical relationship would configure the economic group (by subordination). Recently,
the legal treatment of the urban labor economic group has been subject to legislative change,
especially with the advent of Law nº 13.467/2017 (Labor Reform) and Law nº 13.874/2019 (Act
of Economic Freedom), resulting from the conversion of Provisional Measure nº 881/2019. The
objective of this paper is to analyze the extent to which recent legal changes have affected the
definition of the economic group, outlining the elements necessary for its configuration, given
the current legislative scenario.
Keywords: Urban Labor Economic Group. Definição Legislative Amendment.
Labor Reform. Economic Freedom Act.
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INTRODUÇÃO
As palavras “definição” e “conceito”, no mais das vezes, são utilizadas como sinônimas,
mas existe entre elas uma distinção relevante, extraída da Lógica Jurídica: basicamente,
“definição” é a expressão linguística que descreve o “conceito”1.
No presente trabalho, o corte epistemológico será a análise da definição de grupo
econômico trabalhista urbano2, em face das disposições contidas na Lei nº 13.467/2017
(Reforma Trabalhista) e na Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).
1. A DEFINIÇÃO LEGAL DE GRUPO ECONÔMICO TRABALHISTA URBANO
ANTES DA VIGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA
Desde o início da vigência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)3, o grupo
econômico trabalhista urbano encontrava definição legal no art. 2º, § 2º, da CLT4:
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
[...]
§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A partir do texto legal, é possível identificar os elementos da definição, quais sejam
(a) o conjunto de duas ou mais empresas, (b) a liderança exercida por uma delas, chamada
empresa principal, sobre as demais, chamadas de empresas subordinadas, mediante os
mecanismos de direção, controle ou administração e (c) a atuação como grupo de atividade
1
O exame aprofundado da distinção entre “definição” e “conceito” foge ao escopo do presente artigo
científico. No entanto, vale apresentar a explanação da doutrina, de que “definir” consiste na “operação lógica
demarcatória dos limites, das fronteiras, dos lindes que isolam o campo de irradiação semântica de uma idéia,
noção ou conceito” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses,
2011, p. 120).
2
Como se trata da análise da definição - análise, portanto, dos signos linguísticos que isolam o campo
semântico de um conceito - não se fará menção direta ao grupo econômico trabalhista rural, cuja definição
utiliza signos linguísticos próprios, conforme se verifica no art. 3º, § 2º, da Lei nº 5.889/1973, que estatui normas
reguladoras do trabalho rural (Lei do Trabalho Rural).
3
De acordo com o art. 911 da CLT, “Esta Consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943”.
4
A opção de inserir uma definição num diploma legal é alvo de críticas e elogios. Alguns doutrinadores
criticam a inserção, afirmando que o plano da linguagem teórica não pode ser misturado com o plano da
linguagem do direito positivo, sendo tarefa reservada à doutrina a definição dos conceitos jurídicos: “Não se deve
verter à linguagem legislativa os enunciados doutrinários, transformando em ‘norma’ aquilo que é pressuposto
teórico para a compreensão dos textos normativos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Sobre a teoria geral do processo,
essa desconhecida. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 62). No mesmo sentido, Cateb defende que é melhor que caiba
à doutrina, e não ao legislador, definir conceitos, porque “Quando o faz, salvo raras exceções, o legislador cerceia o
pensamento livre dos pensadores do Direito, coibindo (senão impedindo) o desenvolvimento das noções teóricas
e dos institutos jurídicos” (CATEB, Alexandre Bueno. Desporto profissional e direito de empresa: de acordo com
o Código Civil de 2002. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 157). Outros doutrinadores acreditam que a
definição de conceitos pelo texto da lei - comumente na chamada “parte geral” - facilita a apreensão e aplicação
dos comandos legais específicos - frequentemente lançados na chamada “parte especial”: “o conhecimento desses
conceitos e princípios gerais facilita a compreensão e a aplicação das disposições legais consignadas na parte
especial [do Código Civil]” (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 75).
Independentemente dessa discussão doutrinária, é fato que o legislador optou por definir legalmente o grupo
econômico trabalhista urbano, sendo este o objeto de estudo do presente artigo científico.
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econômica. Identificado o grupo econômico trabalhista urbano, o art. 2º, § 2º, da CLT estipula
a responsabilidade solidária da empresa líder (empresa principal) e das empresas lideradas
(empresas subordinadas), no tocante aos efeitos da relação de emprego.
Quanto ao elemento (a), nota-se que o legislador utiliza a expressão “uma ou
mais empresas”, cometendo erro técnico, porque se afasta do conceito de empresa que
inspirou a definição de empregador, constante do caput do art. 2º da CLT5.
Realmente, no caput do art. 2º da CLT, ao definir que empregador é a empresa que
assume os riscos da atividade econômica, o legislador não se referiu a uma pessoa jurídica
determinada, tendo referido-se, em verdade, à atividade econômica em si, pouco importando
que seja desempenhada por uma pessoa natural, por pessoa jurídica, ou por pessoas jurídicas6.
Assim, ao definir grupo econômico - em especial considerando que o fez no § 2º do art. 2º
da CLT - o legislador deveria ter mantido a noção de empresa como atividade econômica,
e usado, por exemplo, a expressão “um ou mais empresários ou sociedades empresárias”, e não
“empresas” no plural. De toda sorte, a menção legal de que as “empresas” integrantes do grupo
possuem “personalidade jurídica própria” ameniza o erro técnico, e permite a compreensão do
conteúdo normativo.
Quanto ao elemento (b), atinente à estrutura de “líder e liderados”, na estrita fórmula
legal o grupo econômico trabalhista urbano tinha uma estrutura verticalizada, com uma
sociedade empresária exercendo a liderança, por meio de direção, controle ou administração
das demais, configurando um grupo econômico vertical7.
Importante frisar que parte da doutrina, a despeito da literalidade do art. 2º, § 2º,
da CLT, defendia que a configuração do grupo econômico não dependia da existência de uma
sociedade empresária líder8.
Porém, antes da vigência da Reforma Trabalhista, a jurisprudência do TST estava
pacificada no sentido de que o grupo econômico trabalhista urbano exigia a presença de uma
empresa principal (líder), não cabendo falar em grupo econômico horizontal9:
5
Em posição contrária, há doutrina de que o art. 2º, caput, da CLT contém falha técnica, porque a empresa
não pode ser sujeito de direitos ou obrigações: “Na verdade, empregador não é a empresa - ente que não configura,
obviamente, sujeito de direitos na ordem jurídica brasileira. Empregador será a pessoa física, jurídica ou ente
despersonificado titular da empresa ou estabelecimento” (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do
Trabalho. 14 ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 431).
6
Curiosamente, o conceito de empresa como atividade econômica voltada a produzir bens ou serviços,
ou a fazer circular bens ou serviços, foi utilizado na definição legal de empresário (pessoa natural que exerce a
empresa), consoante se vê no art. 968, caput, do CC: “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Ainda, a noção de
empresa como atividade econômica serviu para construção da definição de sociedade empresária (pessoa
jurídica que exerce a empresa), a teor do art. 981, caput, do CC: “Celebram contrato de sociedade as pessoas
que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados”.
7
Além da denominação “grupo econômico vertical”, a doutrina utiliza outras denominações, a
exemplo de “grupo hierarquizado” e “grupo econômico sob subordinação” (GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa.
Nova caracterização do grupo econômico na Reforma Trabalhista. Disponível em <http://genjuridico.com.
br/2017/09/01/grupo-economico-reforma-trabalhista/>. Acesso em: 08 out. 2019.
8
“O parágrafo citado [§ 2º do art. 2º da CLT] fala em ‘empresa principal’ e ‘empresas subordinadas’. Para que
se configure, entretanto, a hipótese nele prevista não é indispensável a existência de uma sociedade controladora
(‘holding company’). Vimos que a concentração econômica pode assumir os mais variados aspectos” (SÜSSEKIND,
Arnaldo. et. al. Instituições de Direito do Trabalho. 22 ed. v. 1. São Paulo: LTr, 2005, p. 303).
9
A expressão “grupo econômico horizontal” reporta-se a um conjunto de empresas que atuam em bloco,
sem que seja possível identificar uma empresa principal (líder), havendo solidariedade entre as sociedades
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EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO. MERA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VIOLAÇÃO DIRETA
[...]
2. O reconhecimento de grupo econômico e a consequente atribuição de
responsabilidade solidária a empresa distinta daquela com a qual se estabeleceu o vínculo
de emprego, com fundamento estritamente na presença de sócios em comum,
sem a demonstração da existência de comando hierárquico de uma empresa sobre as
demais, acarreta imposição de obrigação não prevista no artigo 2º, § 2º, da CLT. Decisão
judicial desse jaez, ao atribuir responsabilidade solidária sem amparo legal, afronta
diretamente o princípio da legalidade.
3. Não merece reparos acórdão de Turma do TST que afasta a responsabilidade
solidária imputada à Terceira Embargante com fundamento em violação à norma do artigo 5º,
II, da Constituição Federal.
4. Embargos interpostos pelo Exequente, em sede de embargos de terceiro, de que
se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se nega provimento.
(BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos em Embargos de Declaração
em Recurso de Revista n° TST-E-ED-RR-92-21.2014.5.02.0029. Redator: Ministro João Oreste
Dalazen. Pesquisa Processual, Numeração única, 05 out. 2017. Disponível em: <http://
aplicacao4.tst.jus.br/ consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do>. Acesso em: 08 out. 2019)
Por fim, quanto ao elemento (c), que consiste na atuação como grupo de atividade
econômica - “industrial, comercial ou de qualquer outra” - a vagueza é de alto grau, o que
dificulta a apreensão do conteúdo. Em princípio, tomada a premissa de que a estrutura do grupo
é vertical, e que a constituição do grupo ocorre em uma dada atividade da economia, é razoável
cogitar que a atuação conjunta remete-se às etapas dessa atividade. Por exemplo, no comércio
de calçados, a sociedade empresária principal fabricaria os sapatos, tênis e itens assemelhados,
e as empresas subordinadas agiriam em outras etapas da cadeia econômica, como aquisição de
matéria-prima e distribuição dos produtos para os pontos de venda varejista. Também é possível
a atuação numa só etapa da cadeia econômica, com a empresa principal e as subordinadas
comercializando calçados, todas agindo para atingir a maior fatia do mercado consumidor.
Delineados os elementos da definição de grupo econômico trabalhista urbano,
cumpre averiguar as consequências jurídicas, também partindo do art. 2º, § 2º, da CLT.
Nesse caminho, o texto legal menciona que os integrantes do grupo econômico
trabalhista urbano serão “solidariamente responsáveis” para os “efeitos da relação de emprego”.
empresárias integrantes, quanto às obrigações decorrentes da relação de emprego. A Lei nº 5.889/1973, que
estatui normas reguladoras do trabalho rural (Lei do Trabalho Rural), prevê em seu art. 3º, § 2º, a responsabilidade
solidária do grupo econômico vertical e do grupo econômico horizontal: “Sempre que uma ou mais empresas,
embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração
de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro
rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego”.
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A palavra “responsáveis”, que vem logo em seguida de “solidariamente”, evoca a solidariedade
passiva, isto é, a possibilidade que o trabalhador, ocupante da posição de credor das verbas
trabalhistas, tem de exigir, de qualquer dos integrantes do agrupamento econômico, a dívida
comum em sua inteireza10.
Entretanto, o legislador estabeleceu a responsabilidade solidária para os “efeitos”
da relação de emprego, palavra abrangente, que autoriza a ilação de que haveria, também,
solidariedade ativa11, vale dizer, qualquer dos integrantes do grupo econômico, na posição
de credores solidários da prestação de serviços, poderia exigir que o trabalhador lhe prestasse
serviços, sem que isto implicasse na existência de múltiplos contratos de trabalho, salvo
disposição contratual em contrário12.
2. A DEFINIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO TRABALHISTA URBANO APÓS A
VIGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA
A partir da vigência da Reforma Trabalhista13, modificou-se o texto do art. 2º da
CLT, o que implicou nova definição legal de grupo econômico trabalhista urbano, da seguinte
maneira:
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
[...]
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem
grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes
da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
10
Art. 275, caput e parágrafo único, do CC: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns
dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais
devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da
solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”.
11
Art. 267 do CC: “Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da
prestação por inteiro”.
12
A tese de que o grupo econômico teria como consequência tanto a solidariedade passiva dos integrantes,
no tocante à dívida trabalhista, quanto a solidariedade ativa dos integrantes, no tocante à prestação de serviços
do trabalhador - sem que esta última resulte em múltiplos vínculos empregatícios, ressalvado ajuste contratual
em contrário - se tornou entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 129 do TST: “A prestação
de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não
caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário”.
13
De acordo com o art. 6º da Reforma Trabalhista, “Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e vinte
dias de sua publicação oficial”; considerando que a publicação oficial ocorreu no Diário Oficial da União, em 14 de
julho de 2017, e que a contagem do prazo de vacância (vacatio legis) se faz com a inclusão da data da publicação
e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à consumação integral do prazo (art. 8º, § 1º, da
Lei Complementar nº 95/98), conclui-se que a Reforma Trabalhista entrou em vigor no dia 11/11/2017. A data de
11/11/2017 foi acolhida expressamente na Instrução Normativa TST nº 41/2018, que dispõe sobre a aplicação das
normas processuais da Consolidação das Leis do Trabalho alteradas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017,
como dia da vigência da Reforma Trabalhista.
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integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
A partir da redação legal, identificam-se os elementos da definição,
quais sejam (a’) o conjunto de duas ou mais empresas, (b’) Liderança
exercida por uma delas, chamada empresa principal, sobre as demais,
chamadas de empresas subordinadas, mediante os mecanismos de
direção, controle ou administração, ou empresas autônomas, sem
estrutura de “líder e lideradas” (grupo econômico vertical ou horizontal)
e (c’) Atuação como grupo de atividade econômica, a qual não resta
caracterizada pela mera identidade de sócios, sendo necessária
a demonstração de três requisitos, quais sejam, interesse integrado,
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele
integrantes. Identificado o grupo econômico trabalhista urbano,
o art. 2º, § 2º, da CLT estipula a responsabilidade solidária das empresas
integrantes, pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Com relação ao elemento (a’), não houve modificação da definição, sendo
pertinentes os comentários feitos no tópico anterior.
Com relação ao elemento (b’), verifica-se que a nova definição legal de grupo
econômico trabalhista urbano fortaleceu a garantia dos créditos do trabalhador, porque
adotou tanto a noção de grupo econômico vertical, quanto grupo econômico horizontal, para
fins de responsabilização solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego14.
Com relação ao elemento (c’), percebe-se que a Reforma Trabalhista
dificultou a caracterização do grupo econômico urbano trabalhista, ao estabelecer que a simples
identidade de sócios é elemento insuficiente para caracterizá-lo, exigindo a demonstração de três
requisitos, quais sejam, interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta
das empresas dele integrantes15, enfraquecendo a garantia dos créditos do trabalhador16.
Novamente, a vagueza das expressões dificulta a apreensão do conceito. A doutrina
ainda não se aprofundou no tema, assentando, todavia, que deve ser restritiva a interpretação
dos requisitos que dificultam a configuração do grupo econômico trabalhista urbano, inclusive
da atuação como grupo de atividade econômica17. Diante da imprecisão linguística e das
14
Em idêntica conclusão, Claus afirma que a novel definição legal de grupo econômico trabalhista urbano
assimilou o modelo do grupo econômico por coordenação (grupo econômico horizontal), “(...) superando o
conceito estrito de grupo econômico por subordinação (grupo econômico vertical), segundo o qual a configuração
do grupo econômico exigiria relação de subordinação entre as empresas do grupo. Agora, basta a existência de
coordenação interempresarial.” (CLAUS, Ben-Hur Silveira. O grupo econômico trabalhista após a Lei 13.467/2017.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília, DF, v. 22, n. 2, dez. 2018, p. 19. Disponível em:
<https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/153630>. Acesso em: 27 set. 2019.
15
Art. 2º, § 3º, da CLT, incluído pela Reforma Trabalhista: “Não caracteriza grupo econômico a mera
identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.
16
Essa conclusão não é unânime, pois há doutrina no sentido de que os requisitos trazidos pelo art. 2º, §
3º, da CLT, por serem conceitos jurídicos indeterminados, podem resultar em ampliação das situações fáticas em
que a Justiça do Trabalho reconhece a configuração do grupo econômico (BRAGA, Júlia. Novo conceito de grupo
econômico trabalhista: mais segurança jurídica para as empresas? Disponível em: <https://www.machadomeyer.
com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/trabalhista-ij/novo-conceito-de-grupo-economico-trabalhistamais-seguranca-juridica-para-as-empresas>. Acesso em: 28 set. 2019).
17
“Ou seja, a nova exceção legal tem de ser bem compreendida, a fim de que não produza injustificável
regressão jurídica, instigando o esvaziamento do instituto regulado pelo art. 2º, § 2º, da CLT” (DELGADO, Maurício
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Novamente, a vagueza
das expressões dificulta
a apreensão do conceito.
A doutrina ainda não
se aprofundou no tema,
assentando, todavia,
que deve ser restritiva
a interpretação dos
requisitos que dificultam
a configuração do grupo
econômico trabalhista
urbano, inclusive da
atuação como grupo
de atividade econômica.
Diante da imprecisão
linguística e das
manifestações doutrinárias
lacônicas, é valioso
construir um caso
hipotético, e nele
investigar a presença
de tais requisitos.

manifestações doutrinárias lacônicas,
é valioso construir um caso hipotético,
e nele investigar a presença de tais
requisitos.
Assim,
imagine-se
o
restaurante “A” de alto padrão
de qualidade, que cobra um preço
igualmente alto pelas refeições, estando
instalado na praça de alimentação
de shopping center. Detectando a
necessidade de alcançar um público
que procura alimentação mais barata,
o empresário individual que é dono
de “A” adquire 50% do capital social do
restaurante “B”, que cobra preços mais
baixos, estando situado na mesma praça
de alimentação.
Nessa hipótese, os interesses
de “A” (vender refeições para público de
alta renda) e os interesses de “B” (vender
refeições para um público de menor renda)
se integram, se complementam, formando
um interesse integrado; ademais, “A” e “B”
possuem comunhão de interesses - ou
seja, interesses em comum - a exemplo da
redução da taxa de condomínio cobrada
pelo shopping center18; por fim, a atuação
conjunta está caracterizada pelo exercício
empresarial orquestrado, num mesmo
ramo econômico19. Note-se que a simples
identidade entre o proprietário de “A”
e um dos sócios de “B” não bastaria para
consubstanciar um grupo econômico
trabalhista urbano, razão pela qual era
necessário investigar os requisitos do art.

2º, § 3º, da CLT.
Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017.
São Paulo: LTr, 2017, p. 101).
18
Acerca da comunhão de interesses, a doutrina exemplifica: “a PETROBRÁS e a SHELL têm interesses
em comum, relativamente à exploração, distribuição e comercialização de petróleo e produtos derivados, mas
estes interesses não estão integrados, pelo contrário, os interesses destas duas companhias são concorrentes e
desconectados economicamente, logo, elas não constituem um grupo” (FERREIRA, Rafael Grassi Pinto. O grupo
econômico e a reforma trabalhista: existe harmonia entre o direito empresarial e o direito do trabalho? Revista
Científica da Academia Brasileira de Direito Civil, v. 3, n. 2 (2018), ISSNe 2318-602X, Juiz de Fora, MG. p. 15-16.
Disponível em: <https://abdc.emnuvens.com.br/abdc/article/view/23>. Acesso em: 09 out. 2019)
19
Lembre-se que a atuação conjunta também ficaria caracterizada se as empresas agissem nas várias
etapas da cadeia econômica.
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Ainda, nota-se que a Reforma Trabalhista, ao tratar da responsabilidade solidária
do grupo econômico, substituiu a expressão “para os efeitos da relação de emprego”, usando
em seu lugar a expressão “pelas obrigações decorrentes da relação de emprego”. Porém, esta
substituição não significa que as empresas agrupadas passaram a ter somente solidariedade
passiva - isto é, solidárias apenas no tocante a “obrigações” - sendo mais provável
que o legislador, ao promover a alteração para incluir a possibilidade de grupo econômico
horizontal, tenha simplesmente se inspirado na dicção da Lei do Trabalho Rural20.
3. A DEFINIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO TRABALHISTA URBANO APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA: HOUVE ALTERAÇÃO?
A Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) é fruto da conversão da
Medida Provisória (MP) nº 881/2019, a qual inicialmente continha 19 artigos de lei, nenhum
deles tratando de alterações na CLT21.
Contudo, o Projeto de Lei de Conversão (PLC) nº 17/2019, referente à MP
nº 881/2019, trouxe um rol de 53 artigos, contemplando uma série de alterações na CLT, dentre
elas uma proposta de alteração do art. 2º, § 2º, da CLT, da seguinte maneira22:
Art. 2º. [...]
§ 2º A existência de grupo econômico não impõe responsabilidade subsidiária,
ressalvado o disposto no artigo 50, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, hipótese
que atrairá a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Contra essa expansão do objeto inicial da MP nº 881/2019, foi apresentado
o Requerimento nº 2065/2019, o qual defendia que fosse declarado como não escrito o artigo
28 do PLC nº 17/2019 - justamente o artigo que enumerava as modificações na CLT - sob
o argumento de que a inserção de matéria trabalhista em MP detentora de outro conteúdo
implicaria violação do devido processo legal legislativo e, portanto, afrontaria a Constituição
Federal (CF); o requerimento destacava que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar
a ação direta de inconstitucionalidade nº 5127, adotou tal entendimento.
Aqui, é interessante fazer um breve interlúdio acerca do chamado “contrabando
legislativo”, em dois pontos de interesse para a presente discussão científica.

20
De fato, ao definir grupo econômico trabalhista rural, a Lei do Trabalho Rural utiliza a fórmula “serão
responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego”, e a doutrina sobre o trabalho do
rurícola não cogita que a palavra “obrigações” significa a existência somente da solidariedade passiva. Porém, o
assunto suscita debates, havendo uma teoria restritiva, segundo a qual, doravante, existiria somente solidariedade
passiva, e uma teoria ampliativa, segundo a qual a nova definição não afetou a compreensão do grupo econômico
como empregador único, com solidariedade ativa e passiva (GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta; GEMIGNANI,
Daniel. Grupo econômico e sucessão trabalhista: o que muda com a Reforma Trabalhista. IN: MIESSA, Élisson;
CORREIA, Henrique. A Reforma Trabalhista e seus impactos. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 48)
21
Conforme publicação no Diário Oficial da União de 30/04/2019. É importante registrar que a retificação
da MP nº 881/2019, publicada no Diário Oficial da União de 03/05/2019, tratou apenas dos nomes das autoridades
que assinaram o ato legislativo, sem qualquer alteração do conteúdo da MP.
22
Artigo 28 do PLC nº 17/2019
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O primeiro ponto é que a alteração do texto original de uma MP, pelos membros
do Congresso Nacional, mediante apresentação de emendas parlamentares, consubstancia
exercício regular da atividade parlamentar, a despeito do fato da MP ser editada exclusivamente
pelo Presidente da República23.
O segundo ponto é que a alteração do texto original de uma MP, por meio de
emendas parlamentares, deve guardar pertinência temática com ele24. Em outras palavras, se
faz necessária uma afinidade lógica entre a emenda e o objeto original da MP, sob pena de
desvirtuamento do processo legislativo, uma vez que a tolerância de emendas dissociadas do
conteúdo originário da MP permitiria ao parlamentar um caminho para esquivar-se do rito
padrão de elaboração de leis ordinárias, discutindo a matéria destas por meio de uma “carona”
na tramitação da MP25.
Na linha do Requerimento nº 2065/2019, a Câmara dos Deputados decidiu
considerar não escrito o art. 28 do PLC nº 17/2019, preservando, assim, a definição de grupo
econômico trabalhista urbano decorrente da Reforma Trabalhista26.
23
Durante algum tempo, houve controvérsia a respeito da possibilidade de apresentação de emendas
parlamentares que alterassem o texto da MP; a corrente de pensamento que se opunha à possibilidade de
emendar argumentava que isto significaria uma afronta à regra constitucional que reserva ao Presidente da
República a iniciativa legislativa das medidas provisórias, cabendo somente a ele a especificação do conteúdo
delas. Contudo, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 32/2001, a regularidade de apresentação de
emenda parlamentar, que resulta em PLC com texto diferente do texto original da MP, está amparada no § 12 do
art. 62 da CF: “Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manterse-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto”.
24
“As emendas apresentadas [à MP] devem, porém, guardar pertinência temática com o objeto da medida
provisória, sob pena de indeferimento.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 884)
25
A doutrina utiliza outras expressões para designar a prática de apresentação de emendas dissociadas
do conteúdo original da proposição legislativa submetida ao Congresso Nacional. Na seara do Direito Financeiro,
fala-se em “cauda orçamentária” ou “rabilongo”, uma espécie da “cauda legislativa”: “Dispositivos contendo
matérias estranhas ao conteúdo da lei orçamentária verificam-se também no direito comparado; as nossas
“caudas orçamentárias” são os tackings para os ingleses, os riders para os norte-americanos, ou os Bepckung para
os alemães, ou ainda os cavaliers budgetaires dos franceses” (HELENA, Eber Zoehler Santa. Caudas, rabilongos e
o princípio da pureza ou exclusividade da lei orçamentária. Revista de informação legislativa, v. 40, n. 159, p. 37-45,
jul./set. 2003. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/873>, p. 38-39. Acesso em: 10 out. 2019).
Também é utilizada a expressão “contrabando legislativo”, sendo chamadas de “jabutis” as matérias estranhas ao
objeto inicial da MP: “(...) outro aspecto, de caráter qualitativo, merece especial atenção. Diz respeito a uma prática
recorrente no Parlamento de utilizar as medidas provisórias como veículo para viabilizar o chamado “contrabando”
legislativo, os populares “jabutis”. Em razão do processo legislativo associado à tramitação das medidas provisórias
seguir um rito especial, mais célere, que exclui, por exemplo, a apreciação da matéria pelas comissões temáticas,
a inclusão de matéria estranha ao objeto da medida provisória, seja por intermédio de emendas oferecidas pelos
parlamentares, seja pela inclusão de emendas de relator, passou a ser uma prática institucional muito utilizada”
(SOUSA, Alexandre Trindade de. Medidas Provisórias e pertinência temática: a importância do controle do
“contrabando” legislativo como garantia da higidez da produção normativa infraconstitucional. 2015. vii, 51 f.
Monografia (Bacharelado em Direito)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015, p. 35).
26
Consta da Sessão Deliberativa Extraordinária de 13/08/2019, que “Na esteira do entendimento externado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.127, ocorrido em 15
de outubro de 2015, e nos termos do artigo 7º, II, da Lei Complementar n. 95/1998 e dos artigos 55, parágrafo
único, e 125 do Regimento Interno do Câmara dos Deputados, o Presidente da Câmara dos Deputados considera
como não escritos os arts. 20 (na parte que altera o art. 4º-A da Lei n. 12.682/2012), 22, na parte que altera o
art. 213, § 17, da Lei n. 6.015/1973), 25, 26, 27, 28 (na parte que altera os arts. 2º, 161, 163, 227, 386-A, 444, 626,
627, 627-A, 628-A, 629 a 632, 634 a 637, 637-A, 638 e 640 a 642 do Decreto-Lei n. 5.452/1943 (Consolidação
das Leis de Trabalho), 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 49, 50 e 51 do Projeto de Lei de Conversão n.
17/2019, por não guardarem relação temática com esta Medida Provisória” (CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Ficha de tramitação da MPV 881/2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2199763>. Acesso em: 29 set. 2019, grifou-se).
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Embora esta tentativa de alteração do art. 2º, § 2º, da CLT, não tenha logrado sucesso,
a Lei da Liberdade Econômica dispôs, alterando o art. 50 do Código Civil (CC), que a mera
existência de grupo econômico - sem a presença do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou
da confusão patrimonial entre sócios, administradores e pessoa jurídica - não autoriza
a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)
[...]
§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que
trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
Nesse ponto, a Lei da Liberdade Econômica apenas outorgou uma proteção
específica ao grupo econômico, deixando-o a salvo da desconsideração da personalidade
jurídica baseada em simples existência do agrupamento. Não se observa, portanto, uma
alteração na definição de grupo econômico trabalhista urbano27, estando mantida a definição
conferida pela Reforma Trabalhista.
CONCLUSÃO

3. Com a vigência da Reforma Trabalhista, a definição legal de grupo econômico
trabalhista urbano passou a conter os seguintes elementos: (a) Conjunto de duas ou
mais empresas; (b) Liderança exercida por uma delas, chamada empresa principal,
sobre as demais, chamadas de empresas subordinadas, mediante os mecanismos de
direção, controle ou administração, ou empresas autônomas, sem estrutura de “líder
e lideradas” (grupo econômico vertical ou horizontal); e (c) Atuação como grupo de
atividade econômica, a qual não resta caracterizada pela mera identidade de sócios,
sendo necessária a demonstração de três requisitos, quais sejam, interesse integrado,
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
4. Presentes estes elementos, sob a vigência da Reforma Trabalhista, há de se
reconhecer a solidariedade passiva dos integrantes, no tocante à dívida trabalhista, e a
solidariedade ativa dos integrantes, no tocante à prestação de serviços do trabalhador,
na mesma linha do entendimento já consolidado na Súmula nº 129 do TST.
5. A tentativa de nova alteração do art. 2º, § 2º, da CLT, por meio da Lei da Liberdade
Econômica, não logrou sucesso. Nesse contexto, a inclusão do § 4º do art. 50 do CC,
pela Lei da Liberdade Econômica, não alterou a definição legal de grupo econômico
trabalhista urbano, mas somente outorgou uma proteção específica aos integrantes
dos grupos econômicos em geral, deixando-os a salvo da desconsideração da
personalidade jurídica baseada em simples existência do grupo econômico.
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Em verdade, o § 4º do art. 50 do CC, incluído pela Lei da Liberdade Econômica, parece admitir a
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jurídicas que o integram, desde que comprovados os requisitos do desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
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Resumo
Este artigo investiga casos de condições degradantes de trabalho, através de análise
qualitativa e quantitativa de julgados proferidos por três TRTs durante um ano. Conduzida em
2018 na Universidade de York, a pesquisa sugere que a falta de liberdade e a sujeição - características da escravidão colonial europeia - permanecem relevantes na caracterização jurídica do
trabalho escravo contemporâneo. Apesar do potencial de ser protagonista no combate a novas
formas de escravidão, o Judiciário Trabalhista legitima práticas abusivas por meio de vários
mecanismos: a relutância em enquadrar condições degradantes de trabalho como escravidão
contemporânea, o uso da retórica da dignidade humana para justificar violações e a normalização da precariedade.
Palavras-chave: escravidão contemporânea, condições degradantes de trabalho, normalização de precariedade.
Abstract
This article investigates the adjudication of cases of degrading working conditions,
through the qualitative and quantitative analysis of the decisions of three Regional Labour
Courts. The research suggests that the lack of freedom and subjection - characteristics of European colonial slavery - remain relevant in the legal characterisation of contemporary slave labour. Despite the potential to be a protagonist in the combat of new forms of slavery, the Labour
Judiciary legitimise abusive practices through a wide range of mechanisms: the reluctance to
frame degrading conditions of work as slave labour, the paradoxical use of the rhetoric of human dignity human to sanction violations and the normalisation of precarity.
Keywords: contemporary slavery, degrading conditions of work, normalisation of precarity.
1 INTRODUÇÃO
Nas últimas duas décadas, estudos sobre a escravidão migraram dos livros de história para os artigos de jornal. A suposição de que a sociedade contemporânea havia abolido a escravidão foi derrubada por uma série de notícias sobre pessoas em cativeiros e mortes
resultantes de cargas de trabalho extenuantes 1. Depois de mais de um século de silêncio
e negação, muitos países finalmente reconheceram que a escravidão nunca foi erradicada2,
que a dignidade continua sendo vilipendiada e que os trabalhadores modernos continuam
sendo tratados como “pessoas descartáveis”3.
Embora nos últimos anos a escravidão moderna tenha ganhado espaço nas discussões acadêmicas, os principais estudos são focados no trabalho forçado4 e no tráfico de pessoas5.
1
FOLHA DE SAO PAULO. Cortador de cana morreu após 70 dias de trabalho. Folha de Sao Paulo. 18
Mai.2007. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1805200734.htm. Acesso em 06 Set.
2019.
2
ALVES, R. R. Entre o silêncio e a negação: uma análise da CPI do trabalho escravo sob a ótica do trabalho
“livre” da população negra. Unpublished: Universidade de Brasília. MA. 2017.
3
BALES, KEVIN. (2012) Disposable People: New Slavery in the Global Economy. Univ of California Press,
2012.
4
GEDDES, A., CRAIG, G., SCOTT, S. The scope of forced Labour in the UK: Final report. York: Joseph Rowntree Foundation, 2013; BRITO FILHO, J. C. M. Trabalho decente: análise jurídica da exploração do trabalho, trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno. Sao Paulo: LTr. 2004.
5
ALLAIN, J. White slave traffic in international law. Journal of Trafficking and Human Exploitation, 1,
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Pouca atenção tem sido dedicada a outras formas exploratórias, como condições degradantes
de labor. O papel do Poder Judiciário trabalhista no combate às formas contemporâneas de
escravidão também tem sido pouco investigado. Algumas pesquisas trouxeram contribuições
relevantes sobre aspectos criminais da escravidão moderna6 e sobre a prática de auditores na
identificação da escravidão contemporânea7. No entanto, persiste uma importante lacuna acadêmica quanto ao lugar que a Justiça do Trabalho ocupa no debate do trabalho escravo contemporâneo no Brasil8. Embora Paixão e Barbosa9 e Miraglia10 analisem casuisticamente decisões
em ações coletivas e individuais trabalhistas, até o momento, nenhum estudo investigou amplamente os julgamentos de condições degradantes de trabalho pelos Tribunais do Trabalho
brasileiros com maior incidência de casos - lacuna que este estudo pretende colmatar.
Serão examinados e explorados na discussão os seguintes aspectos dos julgados: a) incidência de associação entre condições degradantes de trabalho e trabalho escravo;
b) incidência de normalização das condições degradantes. c) incidência de litígios contra
o mesmo empregador.
A presente pesquisa é particularmente relevante porque compreender a dinâmica
dos julgamentos da Justiça do Trabalho em casos em condições degradantes é seminal
para o desenvolvimento de um sistema mais eficaz de prevenção e repressão.
2. CONTEXTUALIZANDO A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA NO BRASIL
Estima-se que 40,3 milhões de pessoas em todo o mundo sejam vítimas de alguma
forma de escravidão moderna11, alimentando uma indústria que gera lucros anuais de US $
150,2 bilhões12. Entre elas, 369 mil vivem no Brasil13.
Estudos apontam que o modelo brasileiro de combate à escravidão contemporânea
14
é exemplar . As respostas brasileiras ao problema, em termos globalmente comparativos, são
apresentadas como distintas em abordagem e únicas em escala15. Segundo a OIT, o Brasil com2017, 1-40; HOWARD, N. Child trafficking, youth labour mobility and the politics of protection. New York: Palgrave,
2016; OBOKATA, T. Human Trafficking. In N. BOISTER, R. J. CURRIE (Eds.). Routledge Handbook on Transnational Criminal Law. Routledge-Cavendish, 2014, pp. 171-186.
6
Haddad, C. H. The definition of slave labor for criminal enforcement and the experience of adjudication:
the case of Brazil. Michigan Journal of International Law, 38(3), 2017, pp. 497-523; Reis Neto, F.A.; Barp, W. J. O
Judiciario brasileiro ante o desafio do trabalho escravo Contemporâneo. Novos Cadernos NAEA, 2014, 17 (2), pp.
53-76.
7
Scott, R; Barbosa, L. A. A. B. and Haddad, C. H. B. How does the law put a historical analogy to work, Duke
Journal of Constitutional Law and Public Policy, 2017, 13 (1), pp.1-46.
8
BALES, K; HEDWARDS, B; SILVERMAN, B. Modern slavery research: the UK Picture.. Disponível em:
http://iascresearch.nottingham.ac.uk/ResearchingModernSlaveryintheUK.pdf. Acesso em: 27 Jun.2018.
9
PAIXÃO, C. , BARBOSA, L. Perspectives on human dignity. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, 2015, 44(2), pp. 1167-1184.
10
MIRAGLIA, L. M. M. Understanding the relationship between precarious work and slave labour in Brazil.
Revista da faculdade de direito da UFMG, Numero Especial, 2017, pp. 245-270.
11
OIT. Global Estimates of Modern Slavery. Geneva : ILO, 2017.
12
OIT. Profits and poverty: the economics of forced labour.. OIT. Disponível em: http://www.ilo.org/global/
topics/forced-labour/publications/profitsof-forced-labour-2014/lang--en/index.htm. Acesso em 22 Jun. 2019.
13
WALK FREE FOUNDATION. The global slavery index 2018. Walk Free Foundation. Disponível em: https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/countrydata/brazil/. Acesso em 31 Jul. 2018.
14
MASCARENHAS, A. O., DIAS, S. L. F. G, BAPTISTA, R. M. How does Brazil fight contemporary slavery?
A research and education agenda in management. In GUDIC, M; ROSENBLOOM, A; PARKES, C. (Eds). Socially
Responsive Organizations and the challenge of poverty. London : Routhledge, 2017, pp. 134-144; BALES, K., SOODALTER, R. The slave next door : human trafficking and slavery in America today, Berkeley : University of California
Press, 2009; OIT. Global report on forced Labour: the cost of coercion. Geneva : ILO Publications, 2009.
15
PHILLIPS, N., SAKAMOTO, L. Global production networks, chronic poverty and ‘slave labour’ in Brazil.
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bate o trabalho não-livre com vigor, de maneiras criativas e multifacetadas que envolvem uma
gama de atores sociais16.
Desde 2003, 43.000 pessoas foram resgatadas17. Em 2004, o Brasil implantou um
pioneiro cadastro de empregadores que mantêm trabalhadores em condições análogas à escravidão (lista suja), cuja inclusão impõe ao empregador cortes em financiamentos públicos, além
de reprovação social18. Ao lado disso, em 2014 a Emenda Constitucional 81/2014 estabeleceu
a possibilidade de desapropriação de fazendas envolvidas na exploração do trabalho escravo.
O papel do Judiciário é ofuscado nessas iniciativas. A lista suja se baseia em dados
coletados pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, sem levar em consideração ações
judiciais. Como resultado, apenas 190 dos beneficiários do trabalho escravo contemporâneo
(cerca de 1% das estimativas de casos) estão atualmente listados19. A invisibilidade do Judiciário também está refletida nas políticas governamentais. O Plano Nacional de Erradicação do
Trabalho Escravo apenas menciona a Justiça do Trabalho em duas estratégias vagas e secundárias, em meio a 76 ações planejadas20.
A apreciação judicial de casos de trabalho escravo contemporâneo no Brasil geralmente segue duas rotas. Os crimes de sujeição a condição análoga à escravidão (artigo 149,
Código Penal) são julgados pela Justiça Federal. As condenações criminais são raras e há apenas um caso relatado de encarceramento no Brasil21. A Justiça do Trabalho, por sua vez, é competente para apreciar e julgar casos de violação a direitos trabalhistas relacionados ao trabalho
contemporâneo.
Ao longo de três séculos, 3,6 milhões de africanos foram escravizados e enviados
para o Brasil22. Um escravo, sob a perspectiva colonial, era um objeto de posse e propriedade. A
privação da liberdade e o estado de sujeição são, portanto, fundamentais para a compreensão
da escravidão colonial23.
A noção colonial de escravidão inspirou instrumentos internacionais décadas após
a abolição legal na América Latina. A falta de liberdade e sujeição, por exemplo, são centrais
na definição de trabalho forçado pela Convenção 29 da OIT e no conceito de escravidão pela
Convenção sobre a Escravatura da ONU (1926).24
Studies in Comparative International Development, 2012, 47(3), pp. 287-315.
16
PARENTE, I. C. I. Perfil dos principais atores envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil, 2011; OIT.
Global report on forced Labour: the cost of coercion. Geneva : ILO Publications, 2009,p. 19-22; OIT. A global alliance against forced labour. Geneva : ILO Publications, 2005.
17
OIT; MPT. Observatorio Digital do Trabalho Escravo. OIT e MPT. Disponível em: https://observatorioescravo.mpt.mp.br/. Acesso em 08 Ago. 2018.
18
PHILLIPS, N., SAKAMOTO, L., op cit.
19
REPÓRTER BRASIL. Vaquejada, filho de deputada e empresa espanhola estão na nova ‘lista suja’ do
trabalho escravo. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2019/10/vaquejada-filho-de-deputada-e-empresa
-espanhola-estao-na-nova-lista-suja-do-trabalho-escravo/.Acesso em: 18 Set. 2019.
20
CONATRAE. Segundo Plano Nacional para Erradicacao do Trabalho Escravo. Conatrae. 2008. Disponível em: http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/novoplanonacional.pdf. Acesso em 21 Jun. 2018.
21
HADDAD, op cit, p. 518
22
KING, R., BLACK, R., COLLYER, M., FIELDING, A., SKELDON, R. People on the move: An atlas of migration (p. 128). Berkeley: University of California Press, 2010.
23
HADDAD, C. H. B. Aspectos penais do trabalho escravo. In R. Figueira, A. A. Prado and E. M. Galvão. Privação de liberdade ou atentado à dignidade: escravidão contemporânea. Rio de janeiro: Mauad X, 2013.
24
Embora a Convenção 29 da OIT não conceitue o trabalho escravo, define o trabalho forçado como aquele “exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente.” Da
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A perspectiva eurocêntrica inspirou definições domésticas em vários países. No
Brasil, o crime de reduzir uma pessoa a condição análoga à de escravo foi introduzido no Código Penal em 1940, no capítulo de crimes contra a liberdade pessoal (artigo 149), vocacionado
apenas para o controle de comportamentos que ameaçavam a liberdade de movimento25
Em 1988, a Constituição introduziu a dignidade da pessoa humana como princípio
e núcleo dos direitos fundamentais26. Nos anos seguintes, houve grande debate em torno da
necessidade de se rever o conceito penal de trabalho escravo, inconsistente com a nova ordem
constitucional. A partir daí, ficou evidente também que a abordagem eurocêntrica de trabalho escravo não dava conta de algumas peculiaridades do cenário brasileiro27. Por exemplo,
de acordo com a OIT, os casos de trabalho em condições extremamente precárias, remuneração em valores insuficientes para a manutenção de níveis básicos de subsistência, nos
quais o trabalhador era forçado pela fome, eram considerados livres se o estado de sujeição
estivesse ausente28.
Em 2003, o artigo 149 do Código Penal foi finalmente alterado, introduzindo um
conceito de trabalho escravo sem paradigmas em outras ordens jurídicas. A lei passou a definir como crime “reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho,
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.” Esta definição reflete claramente a linguagem dos direitos humanos
e, particularmente, a influência da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana29.
Assim, escravidão moderna no Brasil é um gênero com quatro espécies, duas das quais (jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho) são derivadas do conceito de dignidade
humana, sem equivalentes em outros sistemas legais e abrangem casos em que a submissão
completa ao poder de um empregador não é mais necessária.
A atual definição legal de trabalho escravo contida no Código Penal tem sido criticada por ser vaga, por permitir interpretações dúbias e por se distanciar dos tratados internacionais30. O Ministro do STF Gilmar Mendes, por exemplo, sugere que a escravidão deva ser
concebida como na definição da OIT, o que representa uma ameaça31. Como a noção brasileira
é mais ampla, adotar a concepção presente no cenário internacional levaria a um retrocesso.
Consciente deste perigo, a ONU reconheceu que a definição da OIT é um mínimo para que
os estados-nação possam oferecer mais proteção e para que, ampliando a definição, o Brasil
lidere o combate à exploração do trabalho32.
mesma forma, a Convenção sobre a Escravatura (ONU, 1926) também atribui grande relevância à sujeição, definindo a escravidão como “o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente,
os atributos do direito de propriedade”.
25
HADDAD, op cit; MIRAGLIA, L. M. M. Trabalho escravo contemporaneo: conceituacao a luz do principio
da dignidade da pessoa humana. Sao Paulo: LTr, 2011.
26
SCOTT et al, op cit.
27
OIT. Profits, p.8.
28
LEBARON, G., HOWARD, N., THIBOS, C; KYRITSIS, P. Confronting root causes: forced labour in global
supply chains. Open Democracy. Disponível em: www.opendemocracy.org. Acesso em: 09 Set. 2018.
29
SCOTT et al, op cit; BITTENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: parte especial. vol 2. 13 ed. São Paulo:
Saraiva, 2008; PIOVESAN, F. Trabalho escravo e degradante como forma de violação aos Direitos Humanos. In: A.
S. P. Nocchi, G. Velloso, G. and M. N. Fava. Trabalho escravo contemporâneo: o desafio de superar a negação. São
Paulo: LTr, 2011, pp. 134-146; SILVA, D. M. Da escravidao a dignidade humana: um estudo sobre o direito do trabalho a favour da protecao fundamental dos trabalhadores em condicoes analogas a escravatura contemporanea.
Revista Eletronica Estacio Recife, 2017, 3 (1).
30
PHILLIPS; SAKAMOTO, L, op cit.
31
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inquerito 3.412, DJF 29 Set.2012.
32
OIT. Global report.
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3 METODOLOGIA
O presente estudo adota um método de pesquisa misto que compreende análise
qualitativa e quantitativa. A etapa qualitativa empregou um método de pesquisa em ciências
sociais denominado Grounded Theory, que utiliza uma abordagem indutiva, permitindo que
os dados “falem” por si mesmos33. A análise foi conduzida por meio de um processo de codificação, utilizando o software de pesquisa NVivo.
Os dados investigados incluem decisões judiciais em casos de condições degradantes de trabalho por três Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. O período foi escolhido por compreender, em um ano completo, os casos
mais recentes ao tempo da coleta dos dados, feita em setembro de 2018. Os TRTs da 2ª, 3ª
e 8ª Região foram selecionados por sua representatividade, já que têm jurisdição territorial
sobre os três estados (São Paulo, Minas Gerais e Pará) que detêm as maiores incidências de
trabalho escravo contemporâneo, respondendo por 43% dos casos de resgate ocorridos em
2017 no Brasil34.
As decisões emanadas do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foram intencionalmente excluídas desta investigação, pois o TST comumente não reexamina provas nem
o enquadramento legal de casos particulares (Súmula 126, TST), ou seja, não avalia se determinada situação de condição degradante caracteriza ou não trabalho escravo contemporâneo.
A pesquisa foi realizada a partir de dados de jurisprudência coletados nos
sítios de internet dos TRTs. Inicialmente, foram selecionados os casos em que os argumentos
“condições degradantes” e “escravidão” foram simultaneamente referidos. Sequencialmente,
foram afastados todos os casos em que não houve decisão de mérito. Foram excluídos ainda os
autos em que os argumentos pesquisados apareceram apenas em descrições dos casos
e citações de jurisprudência ou doutrina, pois não eram relevantes para os escopo deste artigo.
Ao final desta etapa, havia um conjunto de aproximadamente 2300 páginas, relacionadas
a 144 decisões judiciais, retidas para análise mais profunda, sendo 129 emanadas do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), 13 do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(TRT3) e 2 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2).
Como os dados coletados são sigificativamente representativos do número total de
ações judiciais, as conclusões forneceram uma fonte relevante para o entendimento mais amplo
da forma como a Justiça do Trabalho analisa e interpreta as condições degradantes de trabalho.
A planilha completa com os dados obtidos na análise dos casos pode ser acessada através do seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/1pczh0ZNFi8YfoLtEvyJaqBywa9Z3gh5Y?usp=sharing

33
MILES, M. B., HUBERMAN. A. M., SALDAÑA, J. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Sage
Publications, 2013; GLASER, B. G. and STRAUSS, A. L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative
Research. Aldine Transaction, 2009; CHARMAZ, K. Constructing grounded theory: A practical guide through

qualitative analysis. Sage. 2006
34

OIT; MPT. Op cit.
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4 RESULTADOS, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS
4.1 Enquadramento de condições degradantes como escravidão
Como o artigo 149 do Código Penal preconiza que as condições degradantes de
trabalho são uma forma de escravidão contemporânea, inicialmente era esperado que um grande número de casos fosse enquadrado como trabalho escravo, o que, em última análise, significaria também alinhamento à noção constitucional de dignidade da pessoa humana. A análise
dos dados, porém, demonstrou o contrário. Em meio aos 64 casos em que foram identificadas
condições degradantes, apenas em uma pequena porcentagem houve tal associação, como
mostra o gráfico a seguir:

A relutância dos tribunais trabalhistas em enquadrar as condições degradantes
como escravidão contemporânea pode ser ilustrada por um caso35 em que o requerente descreveu a seguinte situação: local inadequado para refeições, trabalhadores obrigados a comer
sobre de troncos de árvores e em contato com a terra, insetos e bactérias, provisões de comida
de baixa qualidade, ausência de banheiros, necessidades fisiológicas feitas da floresta, nenhuma privacidade para trocar de roupa, nenhum equipamento de primeiros socorros, e nenhuma
provisão de água, papel higiênico e itens de higiene. Ambos os réus foram confessos, o que deveria resultar na presunção de veracidade das alegações do autor. No entanto, o juiz considerou
que as condições de trabalho não eram degradantes.
Em outra decisão emblemática, o TRT8 declarou que as condições a que o requerente foi submetido degradam a dignidade humana, com ausência de água potável, moradia
em condições subumanas, instalações sanitárias inadequadas, falta de alimentação e infrações
de normas de segurança, higiene e saúde. 36 No entanto, a escravidão contemporânea foi
negada. Daí deflui, paradoxalmente, o entendimento de que nem mesmo as condições “subumanas”, que “degradam a dignidade da pessoa”, bastam para caracterizar a escravidão contemporânea sob a perspectiva de alguns magistrados.
Em processos criminais, é comum os magistrados se embasarem na noção de liberdade para afastar condenações pelo crime previsto no artigo 149 do Código Penal quando
não há evidência de sujeição das vítimas ao poder do acusado37. Nas decisões trabalhistas,
a investigação conduzida mostrou que os argumentos são muito menos refinados. Nem a ausência de liberdade, nem a sujeição, nem os tratados internacionais são citados quando a ca35
36
37
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MELO, L. A. C. Trabalho escravo contemporaneo. Revista TST, 2009, 75 (1), pp. 94- 98.
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racterização de escravidão contemporânea é afastada. Os TRTs analisados simplesmente silenciam, ignorando o conceito legal. Essa constatação desafia o pressuposto de Miraglia de que
a Justiça do Trabalho aplica corretamente a idéia de condição degradante do trabalho “toda vez
que enfrenta condições de trabalho realmente debilitantes e ofensivas à dignidade humana”38.
O fato de a justiça do Trabalho não deter competência material para apreciar
e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo não é óbice para que se faça a
associação entre condições degradantes e trabalho escravo, já que tal liame é resultante da norma contida no artigo 143, do Código Penal. Não bastasse, há diversas situações em que o Judiciário Trabalhista, sem promover persecução penal, aprecia incidentalmente fatos que podem
caracterizar crime. Assim, por exemplo, não precisa a corte trabalhista aguardar condenação
penal para declarar justa causa para o desligamento (artigo 483/CLT) em um caso de furto no
ambiente de trabalho. A incompetência material penal, no entanto, também não pode blindar
da atuação do Judiciário Trabalhista os atores sociais envolvidos em condições degradantes
de trabalho. Quando menos, deveriam as cortes trabalhistas expedir ofício aos órgãos competentes para detonar a persecução penal – o que não ocorreu em nenhum dos casos analisados.
Enquadrar uma situação de condições degradantes graves como trabalho escravo
é de suma relevância para o combate. Se, por um lado, é indiscutível que o uso do termo “escravidão contemporânea” deve ser reservado para violações importantes da dignidade da
pessoa humana, não atribuir a tais violações o caráter de escravidão contemporânea pode
produzir efeitos nefastos. Sem o enquadramento, perde-se a oportunidade de desapropriação dos imóveis implicados na exploração39 e os sujeitos envolvidos no processo se livram da
persecução penal. Além disso, empresas beneficiadas deixam de poder ser inseridas na “lista
suja” nacional40, evitando opróbrio público, bloqueio de financiamentos41 e desvalorização no
mercado42. Se as possíveis repercussões do enquadramento como trabalho escravo fossem
levadas a efeito, poderiam pressionar as corporações a adotar políticas para prevenir e combater a prática. Além disso, em uma dimensão macrossocial, seria possível levar o governo
a desenvolver e implementar medidas adicionais para enfrentar a escravidão contemporânea.
Por derradeiro, quando o Judiciário Trabalhista não enquadra casos graves de condições degradantes como o trabalho escravo contemporâneo, nem expede sequer ofício aos órgãos
competentes para a persecução penal, nega a dimensão da dignidade da pessoa humana presente no direito a não ser escravizado e, consequentemente, também vilipendia direitos humanos.
Dos dados coletados se extrai que, entre 144 reclamações, condições degradantes
de trabalho foram reconhecidas em apenas 64 julgamentos, o que representa 44% do total. Nos
outros casos, foi decidido que não havia evidência de condições degradantes.
A análise sugere que o conteúdo dos julgados tende a depender do local onde
o trabalho é realizado, o que cria um terreno fértil para a discriminação dos trabalhadores
rurais43. A exemplo, a ausência de banheiros, provisões de água e um local para refeições ou
38
MIRAGLIA, Understanding, p. 267-268.
39
BARBOSA, op cit; SILVA, R. H. A expropriacao de imóveis rurais e urbanos por exploração de trabalho
escravo. In MPF. Escravidao contemporanea. Brasilia : MPF, 2016, pp. 212-223.
40
REPÓRTER BRASIL, op cit.
41
PHILIPS; SAKAMOTO, op cit.
42
SCOTT et al. Op cit.
43
No TRT8, há uma prevalência de trabalho rural (95%), enquanto nos outros Tribunais os trabalhadores
urbanos foram mais numerosos (TRT2 - 100%; TRT3-77%).
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descanso foram encontrados em dois casos analisados pelo TRT844, sendo um de trabalhador
rural e outro de trabalhador urbano. No primeiro caso, nenhuma compensação foi concedida a um trabalhador rural. No segundo caso, o trabalhador urbano recebeu indenização
de R$15.000,00. Nos autos 0001046-70.2016.5.08.0210, a irregularidade no fornecimento de
água gerou uma compensação de R$2.000,00 a um trabalhador urbano. Diversos trabalhadores rurais, por outro lado, não receberam nenhuma indenização em vários casos de condições
similares ou mais danosas45.
Além disso, em vários casos, condições precárias de alojamento foram consideradas típicas do trabalho rural pelo TRT846. Por outro lado, o TRT 3 deferiu R$10.000 a um trabalhador como compensação por dormir em um caminhão47, condição aparentemente menos
nociva que a anterior.
4.2 O paradoxo do uso da retórica da dignidade humana para legitimar violações a direitos humanos

tais decisões contêm uma mensagem subliminar que leva à legitimação da conduta discutida
no processo. Em outras palavras, ao recusar a reparação, as decisões estão implicitamente
afirmando que é tolerável que um trabalhador não receba água potável, nem tenha acesso
a banheiros, equipamentos de segurança e assim por diante.
Dessa constatação emerge também um paradoxo: o uso do argumento da dignidade da pessoa humana para legitimar violações a direitos humanos. O acesso a água, saneamento básico e segurança é um direito humano (artigo 7º, do Pacto Internacional Sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais). Assim, a dignidade da pessoa humana, que é pilar
dos direitos humanos, deveria ser empregada para coibir práticas abusivas. No entanto, o argumento da dignidade é utilizado por julgados que endossam a prestação de trabalho sem que
tais necessidades elementares sejam atendidas. Com isso, em última análise o discurso da dignidade humana acaba por ser utilizado para justificar e legitimar a violação a direitos humanos,
ou seja, cumpre papel diamentralmente oposto àquele que deveria desempenhar.
4.3 Corpos dóceis e a normalização da precariedade

Sarlet e Soares alertam contra o manuseio impreciso do conceito de dignidade humana, postulando que além de contribuir para a inconsistência dogmática da fundamentação
das decisões, ele gera considerável insegurança jurídica e mesmo uma banalização da própria
noção de dignidade humana no e para o Direito48.
A análise dos casos pesquisados ilustra este cenário. Em um caso,49 o TRT3 definiu
condições degradantes de trabalho capazes de caracterizar o trabalho escravo como “todas
as formas de desrespeito à dignidade humana, pelo descumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador.” Embora mencionando a dignidade humana, o tribunal se recusou a
abordar como trabalho escravo uma série de violações graves, relacionadas a algumas das necessidades humanas mais básicas, como falta de instalações sanitárias, água potável e abrigo.
Em um caso50 de idêntico desrespeito a necessidades elementares, o TRT8 inicialmente fundamentou o julgado no conceito de dignidade humana para posteriormente negar
a existência de condições degradantes de trabalho e afastar a responsabilidade civil. Na mesma linha, outra decisão judicial51 baseou-se fortemente no conceito de dignidade humana e
sua conexão com o “processo civilizatório”, pontuando que danos morais resultantes de condições degradantes de trabalho deveriam ser abordados e compensados. No entanto, mesmo reconhecendo que o representante do réu admitiu a falta de banheiro e água potável, o acórdão
indeferiu a reparação. Exemplos equivalentes podem ser encontrados em vários outros casos.
Quando um tribunal do trabalho decide que a ausência de atendimento a necessidades elementares dos trabalhadores não gera responsabilidade nem merece reparação, intencionalmente ou não, sanciona essas violações. Além de simplesmente negar responsabilidade,
44

0000150-21.2016.5.08.0115 ; 0010312-67.2015.5.08.0129
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SARLET, I. W; SOARES, F. R. Reflexões sobre a dignidade da pessoa humana como fundamento de postulações indenizatórias no direito do trabalho. Civilistica. com: revista eletrônica de direito civil 6.2, 2017, p.
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Dentre os casos analisados, o achado mais relevante da pesquisa foi a tendência do
Poder Judiciário de normalizar a precariedade, particularmente nas áreas rurais.
O conceito de normalização é encontrado no trabalho de Foucault e está associado às noções de disciplina e controle social. Normalização refere-se a processos sociais através dos quais ideias e ações passam a ser consideradas naturais ou normais. Na concepção
de Foucault, a normalização coloca indivíduos e populações em conformidade com uma norma social específica. Ele ilustra o fenômeno, explicando como a pobreza e o desemprego simplesmente se tornam “parte da paisagem”, aceitáveis tanto em nível individual como social52. A
normalização transforma os sujeitos em “corpos dóceis” que podem ser submetidos, usados,
transformados e aperfeiçoados. Diane Vaughan cunhou ainda o termo “normalização do desvio”, que ela descreve como um processo gradual pelo qual práticas inicialmente intoleráveis
tornam-se aceitáveis53.
As decisões judiciais pesquisadas demonstram que o fenômeno da normalização
também se aplica à precariedade nas relações de trabalho. Dentre 129 casos, em 43 decisões os
juízes do TRT8 consideraram que condições degradantes eram aceitáveis, devido à natureza do
trabalho rústico realizado em áreas rurais. Isso é exemplificado em uma vasta gama de decisões.
Nos autos 0000965-52.2015.5.08.0115, a sentença em primeiro lugar confirmou que não havia
banheiros, nenhum lugar para refeições ou descanso, e que o trabalhador deveria trazer água
potável de casa. No entanto, considerou que a precariedade era típica de áreas rurais distantes.
Nos autos 0002640-50.2015.5.08.011554, o magistrado também afirmou que os trabalhadores
rurais estavam sujeitos a um ambiente de trabalho precário, “devido à própria natureza do serviço”, e que o mero desconforto do ambiente rural não implica profundo sofrimento. Em alguns
casos55, mesmo condições descritas como alojamento em “situação desumana” foram interpretadas como “comuns ao ambiente hostil em que as atividades rurais se desenvolvem” - embora
52
FOUCAULT, M. Sex, Power and the Politics of Identity. In Lotringer, S. Foucault Live: Collected Interviews,
1961-1984, New York: Semiotexte, 1989.
53
VAUGHAN, D. The Challenger launch decision: risky technology, culture, and deviance at NASA. University of Chicago Press, 1997. pp. 397-422.
54
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vistas como intoleráveis em um caso de trabalhador urbano56. A falta de água potável também
foi considerada tolerável e típica do trabalho no campo,57 mas não em lugares urbanos.58
Ocasionalmente, o argumento judicial para a tolerância à precariedade foi a impossibilidade de oferecer melhores condições59. Em outros casos, o acórdão foi fundamentado na
declaração de que os trabalhadores conheciam ou concordavam com a precariedade60, como
se alguém pudesse validamente consentir em ser explorado. Este fenômeno poderia explicar
por que Haddad, em suas experiências de relatos de vítimas de condições degradantes de trabalho, teve a impressão de que muitos trabalhadores percebiam sua própria dominação e exploração como algo “natural”.61
A partir dessas decisões, emerge que alguns juízes concebem um patamar inferior de
dignidade para os trabalhadores rurais, que devem tolerar condições mais duras. Essa compreensão da humanidade em níveis é típica do pensamento eurocêntrico colonial, no qual surge uma
classificação social do ser humano62. Sob a perspectiva colonial, essa categorização é vertical, no
sentido de que algumas classes têm superioridade em relação a outras, normalmente (mas nem
sempre) baseadas na cor da pele e no consequente “grau de humanidade” do indivíduo63.
Nos casos examinados, é bastante provável que não haja muita distinção entre as
condições pessoais dos trabalhadores e as condições oferecidas no local de trabalho. No entanto, a pobreza como situação pessoal não justifica um ambiente de trabalho precário. A grande
diferença está nas causas da exploração. A indignidade que os trabalhadores podem perceber
em casa é o resultado das desigualdades sociais; os empregadores não se responsabilizam por
isso. A indignidade experimentada no ambiente de trabalho é, inversamente, resultado da exploração laboral lucrativa e abusiva, cuja responsabilidade recai sobre o empregador64.
Vale notar que, embora amplamente presente no corpo das decisões analisadas, a normalização não é unânime. Diferentemente do TRT8, no TRT3 prevalece o entendimento de que o trabalho rural não justifica condições de degradação. Nos autos 001085086.2016.5.03.0053, por exemplo, o Tribunal determinou que as normas relacionadas
à segurança, saúde e higiene devem ser respeitadas, inclusive nas áreas rurais, sob o risco de
vilipêndio à dignidade da pessoa humana.
5. CONCLUSÃO
Ao analisar os julgamentos de casos de condições degradantes de trabalho por TRTs,
esta pesquisa desafia a ideia mundialmente disseminada de que o Brasil tem um modelo exemplar de combate ao trabalho escravo65. O argumento que ora se confronta é acompanhado pela
56
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ideia de que o que já se faz é suficiente, o que é uma ameaça ao combate e à repressão. Existem
aproximadamente 369.000 escravos no Brasil66 e apenas 43.000 foram resgatados em 14 anos67.
Há também elevadíssimas taxas de litigância habitual (80% no TRT8, por exemplo). Se esse ritmo
e resgate for mantido, serão necessários mais 120 anos para erradicar a escravidão no Brasil.
O que é verdadeiramente seminal no Brasil não é o sistema de combate, é o conceito de escravidão contemporânea. O advento de condições degradantes de trabalho como
um tipo autônomo desviou-se da noção eurocêntrica de escravidão, presente na definição da
OIT e na maioria dos tratados internacionais. Central para a ímpar definição brasileira é a ideia
de dignidade humana, introduzida como princípio primordial e como lente hermenêutica para
a interpretação de todas as normas. Essa abordagem idiossincrática e extensiva da escravidão
contemporânea, embora potencialmente impactante, foi, no entanto, pouco explorada.
Os resultados sugerem ainda que os Tribunais do Trabalho ocasionalmente reforçam práticas abusivas e legitimam violações, através de uma ampla gama de métodos, às
vezes paradoxalmente usando argumentos de direitos humanos. Apenas uma porcentagem
muito pequena dos casos de condições degradantes de trabalho é enquadrada como escravidão contemporânea, o que colide com minhas expectativas iniciais, lastreadas na literalidade
do artigo 149, do Código Penal. Em alguns casos, nem mesmo situações descritas como subumanas e degradantes da dignidade foram consideradas escravidão. Quando ocorre essa desvinculação entre condições degradantes e trabalho escravo contemporâneo, o Judiciário nega
a dimensão de dignidade humana do direito de não ser escravizado e, consequentemente,
é refratário aos próprios direitos humanos.
O exame dos acórdãos desvelou também a normalização da precariedade, fenômeno que desperta enorme preocupação. Como Foucault observa, a normalização legitima
e perpetua as relações de poder, a ponto de que tais relações deixem de ser compreendidas
como construção social e passem a ser percebidas como naturais e necessárias68. A normalização sedimenta as práticas exploratórias através da aceitação acrítica de certas contingências
como inexoráveis. Pesquisas mostram também que a normalização pode ter uma influência
complexa em crenças e comportamentos. Como observa Brown, acolhemos o normal, o protegemos e caímos em suas armadilhas69. Neste processo, as pessoas tornam-se tão insensíveis a práticas desviantes que elas deixam de ser percebidas como erradas. Com isso, a normalização neutraliza a capacidade de resistência da vítima70.
Neste trilhar, a normalização da precariedade nas relações de trabalho rural é problemática porque enfraquece o combate à escravidão contemporânea, comprometendo a luta
por condições mais dignas de trabalho e transformando os trabalhadores em “corpos dóceis”,
que aceitam sua sina como natural e inevitável. Ademais, ao postular recorrentemente que as
condições degradantes de trabalho são típicas da atividade rural e, portanto, toleráveis, as cortes
do trabalho naturalizam e sancionam a degradação. Portanto, em vez de um agente de com66
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bate ou de um criador de mudanças,
o Judiciário Trabalhista acaba por exercer
o papel de instância de legitimação e reforço da escravidão contemporânea.
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1. DANOS MORAIS - OFENSAS À HONRA E À IMAGEM
- ILICITUDE - REPARAÇÃO PATRIMONIAL. A ofensa à
honra e à imagem dos trabalhadores merece condenação
pecuniária não só para compensar o dano moral sofrido
pelo obreiro, mas para evitar repetição de práticas dessa
natureza, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição
Federal e arts. 186 e 927 do novo Código Civil Brasileiro,
impondo-se a manutenção da sentença que deferiu
indenização por danos morais, inclusive quanto ao seu
valor pecuniário, considerando o caráter pedagógico da
medida, as condições econômicas do empregador e, ao
mesmo tempo, a situação humilhante a que submeteu o
seu empregado.
2. Recurso conhecido e desprovido.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Ordinários interpostos por GJP ADMINISTRADORA DE
HOTÉIS LTDA., primeira reclamada, e BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
S/A, segunda reclamada, em face da sentença prolatada pela 7ª Vara do Trabalho de Natal, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na reclamação trabalhista ajuizada
por LEONARDO DE SOUZA DE HOLANDA.
O dispositivo sentencial ficou assim elaborado:
I. Pronunciar a prescrição e julgar extintas, com resolução de mérito,
todas as pretensões autorais referentes a créditos anteriores a 27/06/2012,
a teor do disposto no inciso IV, do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil - CPC;
II. Condenar a reclmada GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
(Reclamada) a pagar ao reclamante, no prazo de 48 horas após o
trânsito em julgado, sob pena de execução, R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por dano moral decorrente de assédio moral no
trabalho.
Os pedidos foram julgados IMPROCEDENTES em relação à litisconsorte
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A (Litisconsorte).
A reclamada GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA, em seu recurso ordinário
de ID e20e08f, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por assédio
moral, argumentando que o julgador considerou apenas o depoimento de testemunhas e não
o depoimento prestado pela preposta da empresa e que não restou caracterizado o assédio
moral na forma da lei. Alternativamente, pede o diminuição do valor da indenização deferida.
No recurso de ID 2ef2fc3, a reclamada pede que se desconsidere a petição do
recurso ordinário anterior, de ID e20e08f, para considerar apenas a interposição do novo
Recurso Ordinário. Nessa peça, pede agora a exclusão da sentença do julgamento improcedente
em relação à segunda reclamada BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A, ao
fundamento de que não participou da relação jurídica existente entre essa e o reclamante,
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quanto ao período anterior a 29/06/2016, tendo apenas arrendado o empreendimento
hoteleiro após 29/06/2016, o que foi reconhecido em sentença. Com relação aos danos morais,
reputa infundada a acusação e desprovida de provas, devendo ser julgado improcedente.
Em despacho de ID 0686a24, o Juiz de Primeiro Grau determina a notificação da
reclamada para ratificar ou retificar as petições suso citadas.
Em petição de ID 625c310, o recorrente assinalam que ratifica os termos da petição
de ID 2ef2fc3, portanto, validando o segundo recurso apresentado.
Em despacho de ID f3ad2a9, o Juiz a quo, considerando o princípio da
unirrecorribilidade, recebeu apenas o primeiro recurso ordinário interposto, protocolado sob
o ID e20e08f, julgando atendidos os pressuspostos recursais de tempestividade e preparo.
Regularmente notificadas (ID 1043cfd ), as partes recorridas não apresentaram
contrarrazões.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
1 – ADMISSIBILIDADE
Recurso tempestivo (sentença publicada em 28.02.2018, através de publicação
no DEJT - ID 7381c0b, e protocolização das razões recursais em 07.03.2018 – ID e20e08f);
representação regular; custas processuais e depósito recursal realizados a tempo e em modo
(ID 27dc869 e ID 58dd2d4).
Conheço do recurso.
2 –MÉRITO
Danos Morais
A reclamada se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, sob a alegação de que inexistiu comprovação de qualquer conduta ilegal de sua
parte, que o julgador menosprezou o depoimento da preposta, estando ausentes os requisitos
para a configuração de assédio moral por parte da empregadora.
O magistrado de primeiro grau, condenou a empresa ao pagamento de R$ 30.000,00
a título de indenização por danos morais, fundamentando que:
A prova produzida demonstra a forma desarrazoada como a relação
de emprego era conduzida, salientando-se que o ambiente de trabalho
deve ser pautado por um respeito mútuo entre as partes. O tratamento
desferido pelo gerente não se justifica ainda que o reclamante faltasse
em relação à qualidade do serviço executado, o que, aliás, é implausível
diante do longo tempo de serviço prestado e da ascensão profissional
verificada.
Evidente que a conduta do empregador não pode ser chancelada por
172

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

esta Justiça Especializada. Assim, por força do artigo 932, inciso III, do
Código Civil, deve a Reclamada responder pelos atos de seus prepostos,
indenizando o Obreiro pelos danos morais sofridos.
Quanto ao valor da indenização, à míngua de parâmetros legais
objetivos, deve ser arbitrado com base em critérios de razoabilidade, à luz
das condições financeiras do ofensor e da vítima, do grau de culpa e do
potencial ofensivo da conduta, sempre sem perder de vista a finalidade
compensatória e pedagógica da condenação, fatores que analisados no
caso concreto permitem concluir ser razoável o valor de R$8.000,00 (oito
mil reais).
Assim, julgo procedente o pedido para condenar a reclamada
a pagar ao reclamante o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de
indenização por dano moral decorrente de assédio moral no trabalho.
A reparação pretendida por dano moral decorrente da relação de trabalho
pressupõe a prática de um ato ilícito ou a incidência do empregador em um erro de conduta,
bem como a evidência de um prejuízo suportado pelo trabalhador e do nexo de causalidade
entre o ato praticado pelo patrão ou preposto seu e o dano experimentado pelo empregado,
consoante regramento inserido no rol de obrigações contratuais do empregador, seja pessoa
física ou jurídica, a teor do art. 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.
No caso vertente, há elementos suficientes para demonstrar o constrangimento
imposto ao reclamante, que era submetido a situações humilhantes, em que o superior
hierárquico o qualificava sistematicamente como burro e incompetente, conforme se extrai dos
seguintes depoimentos colhidos em audiência:
Testemunha EDIMARCIA SILVA DE MEDEIROS:
(...) que o gerente Rodrigo Mendes sempre gritava com todos; que o Lauri
também falava, mas falava numa sala; que Rodrigo Mendes falava na
frente de todo mundo; que já presenciou o Rodrigo Mendes chamando o
reclamante de burro, incompetente; que presenciou isso
na sala de reunião com gerentes; que não lembra o que houve, mas só
sabe que o gerente chamou o reclamante de burro e incompetente; que
nesse dia, a depoente e a Gracielle do RH reportaram o ocorrido
por email para a direção (diretor operacional Paulo Dias) e a gerente
de RH, Sra. Araçari; que não houve resposta ao email; que a Araçari
ligou e pediu para “a gente ter calma”; que não houve resposta por
email; que depois disso, não presenciou outra agressão ao reclamante,
mas presenciou várias vezes com outras pessoas; que o Rodrigo Mendes
chamava quase todo mundo de burro e incompetente e isso era quase
todo dia; que às vezes, a depoente não podia comparecer e outro
informava: “hoje, ele xingou mais um”;(...)
Testemunha CLÉSIO LIMA DA SILVA:
(...) “que o reclamante trabalhava diretamente com o Rodrigo
Mendes, e eram relações muito conturbadas; que o reclamante teve uma
situação bem conturbada com o Rodrigo Mendes, que o depoente fez até
uma “queixa” na delegacia, que já presenciou várias situações, inclusive
uma vez que ele destratou o reclamante, que o gerente não tinha modo
de falar com os funcionários, sempre que falavam com ele era com gritos
e esculhambavam os funcionários por motivo simples, coisa pouca e já
estava se alterando e a forma de tratar era totalmente errada, entendeu?”
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Obviamente, tais situações geraram danos aos direitos da personalidade do
trabalhador, a serem suportados pela empresa, eis que é responsável pelo meio ambiente
de trabalho no qual desenvolve sua atividade econômica e obtém seus lucros. Sabe-se que
o obreiro, movido pelo medo de perder o emprego, submete-se a toda sorte de expedientes
patronais. A situação de humilhação perpetrada pelo empregador, diante do poder econômico
que tinha sobre o empregado restou suficientemente comprovada e deve ser combatida.
Outrossim, em virtude do princípio da imediatidade, dá-se especial relevo às
impressões do magistrado de primeiro grau, pois teve contato direto com as partes e pôde aferir
o que era crível e o que era duvidoso, analisando todo o conjunto de fala e comportamento dos
depoentes na busca da verdade, pelo que os argumentos quanto à valoração do depoimento da
prepostas não se sustentam, sobretudo que está representando o empregador e a manifestação
da sua vontade, sua interpretação dos fatos, não tendo caráter probatório a não ser em caso de
confissão, porém não tendo isenção total de ânimo, ao contrário do depoimento das testemunhas.
Portanto, correta a sentença ao deferir a indenização, pois se conclui claramente
o nexo causal entre a conduta da reclamada e o resultado danoso ao reclamante, que
experimentou, inegavelmente, prejuízo na esfera moral.
Quantum
Ao se arbitrar o valor da indenização do dano moral, deve-se levar em consideração
diversos fatores, tais como a capacidade econômica de ambos, além da repercussão do
dano sofrido e sua extensão, considerando os efeitos causados dentro e fora do ambiente de
trabalho, ainda, os efeitos na vida pessoal e na imagem profissional do obreiro perante futuros
empregadores.
Nesse contexto, considero razoável o montante fixado pelo magistrado de primeiro
grau a título de dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando o caráter
pedagógico da medida, as condições econômicas do empregador, e, ao mesmo tempo,
a situação a que se submeteu o empregado.
Nego provimento.
III – CONCLUSÃO

[

Assédio Moral. Discriminação.
Alcunha Pejorativa. Comprovação

PROCESSO nº 0000519-32.2018.5.21.0002 (RO)
RelatorA: DANIELA LUSTOZA MARQUES DE SOUZA CHAVES
RECORRENTE: Marcelo Fernandes Figueiredo, Via Veneto Roupas LTDA
RECORRENTE Advogados: Andre Felipe Dias de Azevedo - RN0007488
RECORRENTE Advogados: Bruno Miarelli Duarte - MG093776
RECORRIDO: Via Veneto Roupas LTDA, Marcelo Fernandes Figueiredo
RECORRIDO Advogados: Bruno Miarelli Duarte - MG093776 RECORRIDO
Advogados: Andre Felipe Dias de Azevedo - RN0007488

Ante o exposto, conheço do recurso. No mérito, nego provimento ao recurso
ordinário, nos termos da fundamentação.
Acordam os Desembargadores Federais da Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto. No
mérito, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário, nos termos da fundamentação.

CARLOS NEWTON PINTO
Desembargador Relator
wmss.22062018.cn
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EMENTA
Recurso do reclamante
1. Assédio Moral. Discriminação. Alcunha pejorativa. Comprovação.
Provada a ocorrência de tratamento discriminatório em face do autor, através
do emprego de alcunha pejorativa por seus gestores e colegas de trabalho,
relacionada à sexualidade do obreiro, resta caracterizado o ato ilícito capaz
de gerar a reparação pretendida pelo reclamante. O montante deve guardar
relação com a gravidade da conduta, observando-se, ainda, a razoabilidade e
outras causas julgadas pelo Tribunal, pelo que se fixa em R$ 5.000,00. Reforma da sentença.
Recurso da reclamada
2. Pedido de demissão. Novo emprego. Aviso prévio devido. Descontos. Conforme já decidido pelo c. TST, não configura justa causa que afaste
a necessidade de aviso prévio da resilição contratual o novo emprego do
obreiro (art. 487, capute § 2º, da CLT), o que legitima a realização dos descontos do período respectivo efetuados pela empresa.
3. Honorários advocatícios. Arbitramento de quantia certa. Medida de Equidade. O art. 85, §8º, do CPC erige a possibilidade de o Magistrado arbitrar
os honorários em quantia certa, medida que permite imprimir a cada caso
concreto um tratamento condizente com todas as peculiaridades que caracterizam os litigantes e que enredam a causa. Evita-se, com isso, que o arbitramento dos honorários se traduza em ônus demasiadamente insuportável
para aquele que deve pagá-los e, concomitantemente, garantindo-se que o
“quantum” não seja aviltante para o advogado que, não se pode olvidar, nos
termos do art. 133, é indispensável à administração da justiça.
4. Recursos ordinários conhecidos, provido o do autor e parcialmente provido
o da reclamada.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Ordinários interpostos por MARCELO FERNANDES FIGUEIREDO e VIA VENETO ROUPAS LTDA em face da sentença ID 62b9aca, prolatada pelo juízo da
2ª Vara do Trabalho de Natal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
reclamação trabalhista proposta por MARCELO FERNANDES FIGUEIREDO em face de VIA
VENETO ROUPAS LTDA, ora recorrentes.
A sentença condenou a reclamada ao pagamento dos seguintes títulos: “- dobra
de um dia de labor, por frustrado o repouso semanal remunerado. Tratando-se de remuneração exclusivamente paga à base de comissões, incidente a Súmula 340,TST, de forma que
devido apenas o adicional de 100%; - devolução de R$ 2.714,59 (aviso prévio); -devolução
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de R$ 2.119,40 (descontos por compras); - multa do art.477,§8º,CLT; - duas horas extras por
semana durante o contrato (controle de estoque), com os reflexos em DSR, férias e um terço,
FGTS e 13º salário; - horas extras no mês de dezembro, considerada a jornada das 10h às
22h, com os reflexos em DSR, férias e um terço, FGTS e 13º salário; - uma hora extra intervalar no período de dezembro, com natureza indenizatória e sem reflexos, conforme nova
redação do art.71,CLT; - honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação;” (ID
62b9aca - Pág. 10).

MÉRITO
Recurso do Reclamante
Assédio moral
O juízo de primeiro grau, na sentença proferida, indeferiu o pleito em epígrafe, com
os fundamentos a seguir:
O depoimento do autor e de sua testemunha foram no sentido de que os superiores

Em suas razões recursais (ID f22ff43), o autor insiste no pedido de indenização por
danos morais em decorrência do assédio moral invocado. Pede prequestionamento.

denominavam os homossexuais, inclusive o autor, de Marcelonis ou Orlandonis, em
alusão a antigo empregado de nome Orlando.
As demais alegações narradas na inicial não foram confirmadas pela prova oral.

A reclamada, em seu apelo (ID e1c569a), rechaça sua condenação ao pagamento
de horas extras, ao fundamento de que houve confissão real do autor quanto ao correto registro
de horários de entrada e saída do reclamante. Defende que os descontos efetuados foram devidos, alegando a ausência de controvérsia sobre compras realizadas pelo reclamante. Combate
a determinação de devolução do aviso prévio descontado do obreiro. Pede a exclusão da condenação ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Objetiva a equiparação dos honorários
sucumbenciais.

A testemunha apresentada pela empresa negou a ocorrência das narrativas acima,

Devidamente notificadas, as partes apresentaram contrarrazões sem preliminares
(IDs 24700d0 e cfe8fe0).

Contudo, de tal ônus não se desvencilhou.

tornando a prova dividida.
De toda forma, ao autor caberia a produção probatória necessária a demonstrar o
fato constitutivo do direito alegado, na forma do art. 818,CLT, de modo suficiente a
comprovar a suposta perseguição com caráter discriminatório e de forma tal capaz
de ser caracterizada como abuso do poder patronal.

Embora a sua testemunha tenha confirmado o suposto apelido, ele não é, por si só,

É o relatório.

pejorativo, já que não há provas de seu conteúdo discriminatório ou homofóbico,
como alegado. Acusações essas graves o bastante para apenas ser imputadas à repre-

FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE

sentante da empresa, se devidamente comprovadas e não apenas a partir de indícios

Recurso do Reclamante

De todo modo, mesmo ao considerar o depoimento da única testemunha apresenta-

genéricos e subjetivos, ainda que seja uma prova de difícil produção.

da pelo autor, dele não se extrai fundamento suficiente para a caracterização de um

Recurso tempestivo (em virtude da aplicação da súmula 197 do c. TST - ID f30ea18,
ciência da sentença em 11.03.2019 - ID 62b9aca e recurso protocolizado em 14.03.2019 - ID
f22ff43); representação regular (ID b5c05a7); preparo inexigível.

contexto discriminatório, assediador e homofóbico na empresa.
Por tudo o que fora exposto, julgo improcedente o pedido. (ID 62b9aca - Págs. 8-9)
Em suas razões recursais (ID f22ff43), o autor insiste no pedido de indenização por

Conheço.

danos morais em decorrência do assédio moral invocado, argumentando que:
Não é preciso pormenorizar a angústia e o constrangimento causados pela recorrida

Recurso da Reclamada
Recurso tempestivo (em virtude da aplicação da súmula 197 do c. TST - ID f30ea18,
ciência da sentença em 11.03.2019 - ID 62b9aca e recurso protocolizado em 20.03.2019 - ID
e1c569a); representação regular (ID 10b7230); custas processuais pagas (ID 06c97f6) e depósito recursal a tempo e modo (ID 1491899).
Conheço.

ao recorrente, pois este se viu diminuído na sua qualidade e pessoa, profissional, foi
publicamente humilhado, ridicularizado, apelidado, exposto pela sua sexualidade.
Sentindo-se totalmente descartável.
[...]
O que temos no presente caso, é um claro caso de desrespeito aos direitos da
recorrente que se viu submetido a um ambiente de trabalho desgastante, opressor, discriminatório e humilhante. Mesmo apresentando queixa aos superiores
e visível incomodo, não cessaram. (ID f22ff43 - Págs 4;6)
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Analiso.

tores e depois passaram a ser feitas p elos colegas [...] que a depoente não sabe
dizer se o reclamante se queixou aos gerentes e superiores quanto às “brincadei-

Inicialmente cumpre consignar que a indenização em decorrência de assédio moral pressupõe a prática de ato ilícito ou a incidência do empregador em um erro de conduta
reiterado, bem como a evidência de um prejuízo suportado pelo trabalhador e do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano experimentado pelo empregado. Ausente qualquer um
desses elementos, inviável o deferimento da indenização pretendida.
Convém salientar, sobre o assédio moral, a lição de Paulo Peli & Paulo Texeira, citados por Irani Ferrari e Melchiádes Rodrigues Martins, que o define como uma responsabilidade corporativa e que se caracteriza pela atitude insistente e pela ação reiterada, por período
prolongado, com ataques repetidos, que submetem a vítima a situações de humilhação, de rejeição, vexatórias, discriminatórias e constrangedoras com o objetivo de desestabilizá-la emocional
e psiquicamente, quase sempre com severos reflexos na saúde física e mental. (in, Dano Moral,
Múltiplos Aspectos nas Relações de Trabalho, 3ª ed,, LTr, SP, 2008, pág. 99).
In casu, merece reforma a sentença.
A Constituição Cidadã preceitua que é dever do empregador velar pelo meio ambiente laboral saudável, apto ao pleno desenvolvimento das obrigações contratuais pactuadas
entre as partes, com a preservação da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III e 225, caput,
CRFB/88).
O artigo 5º, X, da Constituição Federal também garante que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
A própria Consolidação estabelece a obrigatoriedade de tratamento isonômico entre trabalhadores em seu artigo 461, prevendo inclusive, no parágrafo sexto respectivo, a cominação de multa em favor de empregado que tenha percebido diferenciação salarial por motivo
de sexo.
A testemunha trazida a juízo pelo autor da demanda confirmou a tese autoral de
que havia tratamento diferenciado em relação ao autor (art. 818, I, CLT), comparando com
aquele dispensado aos demais empregados, em virtude de sua sexualidade, o que lhe causava
incômodo, senão vejamos:

ras”;[...] que a depoente presenciou por várias vezes o reclamante sendo apelidado
na forma acima narrada; que, pelo que sabe, não havia outro homossexual na
loja; que os gestores que apelidaram o reclamante foram os mesmos que o contrataram[...] (Negritei e sublinhei, ID f30ea18 - Pág. 2)

A dignidade do trabalhador deve ser preservada no seu ambiente de trabalho, impondo-se aos que exercem o poder de direção urbanidade, respeito e cautela no trato com seus
subordinados, sob pena de caracterização do abuso de direito.
No caso destes autos, há a demonstração do tratamento discriminatório por parte
da empresa, através de seus gestores e de seus colegas de trabalho, o que evidencia o cometimento de ato ilícito capaz de gerar a reparação civil pretendida pelo autor.
As situações descritas extrapolam o trato social saudável minimamente esperado
entre empregador e empregado e vão além de meros dissabores cotidianos, suscetíveis de gravidade suficiente para ocasionar a indenização requestada, estando presentes, pois, os elementos caracterizadores do dever de indenizar (art. 186 e 927, CC).
Destaco ainda que, apesar da testemunha não saber precisar se o reclamante “se
queixou aos gerentes e superiores quanto às “brincadeiras” (ID f30ea18 - Pág. 2), este dado se
mostra irrelevante, pois, na prática, sabe-se que, por vezes, o empregado silencia diante de fatos
desta natureza em virtude da necessidade de seu posto de trabalho (art. 375, CPC).
Nesse diapasão, o fato de haver pedido demissão da empresa (ID fb7bb61), assumindo novo emprego logo em seguida (ID fee930f), aliado ao curto período de prestação laboral (ID 030a433), corrobora com a tese de que o contexto laboral vivenciado não era saudável.
A própria menção à alcunha pejorativa trazida a juízo pela testemunha do reclamante se deu através do vocábulo “brincadeiras”, o que denota que sua utilização causava gozação e risadas no ambiente de trabalho à custa do obreiro, apesar de ser perceptível, conforme
o testemunho colhido, que o reclamante se incomodava com a presente situação (ID f30ea18
- Pág. 2).
É inconteste, pois, a prática de assédio moral pela reclamada, em face do autor da

DEPOIMENTO DA 1ª TESTEMUNHA DO(A) RECLAMANTE [...] a depoente não
trabalhava no mesmo turno que o reclamante, mas se encontravam quando dobravam o turno ou em dias de “estoque”; que a depoente tinha conhecimento de que

demanda.
Por oportuno:

o reclamante é homossexual; que havia um rapaz chamado Orlando na loja e que
era chamado de “orlandones” porque também era homossexual; quando o recla-

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. [...] DANO MORAL. ATRIBUIÇÃO

mante chegou, passou a ser chamado também de “marcelones” e quando chegava

DE APELIDOS PEJORATIVOS E GROSSEIROS POR PREPOSTO DO EMPREGA-

um cliente homossexual, os gestores diziam que “marcelones” deveria atender os

DOR. DANO IN RE IPSA . Controvérsia acerca da configuração de dano moral

clientes “orlandones”; às perguntas do advogado do autor respondeu: que não

decorrente da atribuição de apelidos pejorativos ao empregado por preposto

havia apelidos para os demais vendedores; que o reclamante ficava incomodado

do empregador. A obrigação de indenizar por dano moral decorre da compro-

com as “brincadeiras” dos colegas;[...] que as “brincadeiras” partiram dos ges-

vação da prática de ato ilícito pelo empregador por ação ou omissão, culpa ou
dolo, bem como da existência do nexo de causalidade entre o dano gerado e a
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conduta ilícita, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A utilização de ape-

convencimento, considero as matérias prequestionadas, nos termos do art. 93, IX da CF/1988.

lidos pejorativos em ambiente profissional é prática a ser coibida, porquanto
contrária aos padrões aceitáveis de urbanidade e boa-conduta, que devem im-

Dou provimento, nestes termos, ao recurso autoral.

perar no ambiente de trabalho. Fere a proteção constitucional à honra e à imagem (CF/88, art. 5º, X), segundo a qual deve o empregador assegurar não só a

Recurso da Reclamada

incolumidade física de seus empregados, mas também a emocional, abstendose de praticar condutas abusivas por atos de seus representantes ou prepostos

Horas extras

ou impedindo que outros empregados assim procedam. O Regional consignou
o teor da prova oral que confirma o emprego de apelidos pejorativos por parte
da preposta em detrimento da reclamante. Indubitável, portanto, a ocorrência
do ato ilícito e do nexo causal. De outra parte, desnecessária a comprovação de

A reclamada, em seu apelo (ID e1c569a), rechaça sua condenação ao pagamento
de horas extras, ao fundamento de que houve confissão real do autor quanto ao correto registro
de horários de entrada e saída do reclamante, aduzindo que:

prejuízo advindo do dano moral, bastando que a parte comprove a violação de
direito da personalidade, como ocorreu no caso em concreto, tendo em visto

A MM. Juíza de origem fundamentou sua decisão afirmando ser público e notório a

tratar-se de dano presumível. Registre-se que o baixo ou médio teor ofensivo

extrapolação de horário nos meses de dezembro, bem como por este fato e as horas

das alcunhas pejorativas não permite que se releve o dano, influindo apenas

extras para arrumação de estoque já terem sido comprovadas nos autos do processo

em sua valoração. Recurso de revista conhecido e provido. (Destaquei, TST - RR:

0000273-15.2018.5.21.0009.

110878420145010041, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 28/11/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/11/2018)

[...] caso o reclamante quisesse dizer que os horários de entrada e saída estão corretos
apenas em dias ou períodos específicos, certamente, teria feito tal limitação em seu

No tocante ao quantum indenizatório, a doutrina e a jurisprudência
são uníssonas em reconhecer que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
consonância com o princípio da razoabilidade (art. 5º, inciso LIV, CR/88), tendo como anteparo o juízo de moderação e equidade do julgador, atendendo aos seguintes critérios: a) deve
satisfazer o ofendido de forma equivalente à gravidade dos danos sofridos e seus respectivos
efeitos; b) deve estar em sintonia com a situação econômica das partes; c) deve apresentar
um viés educativo para o ofensor, dissuadindo-o da reiteração da prática danosa, omissiva ou
comissiva.
Além do caráter punitivo da indenização e do propósito que lhe é inerente, deve-se ter em mente também o efeito compensatório, atendendo, especialmente, o imperativo de minorar o sofrimento da vítima.
Considerando todos os fatores envolvidos (art. 223-G, da CLT), entendo que, no caso, ocorreu ofensa leve (art. 223-G, § 1º, I, CLT), tendo em vista o tempo em que se
deu o assédio perpetrado; a extensão dos transtornos impostos ao reclamante em razão disso
e o comprovado abalo que lhe causou; o grau de culpa da reclamada; o padrão remuneratório
daquele (ID b828a3e), bem como a dimensão econômica desta; entendo que o quantum reparatório total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os parâmetros
de razoabilidade adotados em casos semelhantes, reparando, com justiça, os danos sofridos
pelo reclamante e atendendo, ainda, o caráter punitivo e pedagógico da sanção.
O autor da demanda também requereu prequestionamento.
Considerando o princípio da persuasão racional, insculpido no art. 371
do CPC/2015, o qual prevê que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
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depoimento, mas assim não o fez. (ID e1c569a - Págs. 3,4)

Não assiste razão à recorrente.
É evidente que o resumido depoimento pessoal do reclamante, no ponto, se direcionou ao cotidiano na empresa, sem a inclusão da excepcionalidade experimentada no mês
de dezembro, vivenciada no comércio em geral. Tanto é que, pouco antes do relato invocado
pela recorrente, o reclamante retratou seus horários de trabalhos, oferecendo, portanto, no início de seu depoimento, um panorama geral da rotina por ele praticada (ID f30ea18 - Pág. 1).
Ademais, a testemunha da parte autora confirmou o sobrelabor efetuado no mês
de dezembro (ID f30ea18 - Pág. 2).
Visto que os argumentos recursais não foram aptos a infirmar o decisum, a sentença proferida merece ser mantida, no item.
Descontos efetuados
A reclamada defende, em seu apelo, que os descontos efetuados foram devidos,
alegando a ausência de controvérsia sobre compras realizadas pelo reclamante. Sucessivamente, pede a devolução de “todas as vestimentas à reclamada, já que, com essa obrigação de
pagamento, as roupas são de sua propriedade, evitando o enriquecimento sem causa do autor”
(ID e1c569a - Pág. 7).
O juízo sentenciante, quanto ao tema, decidiu que:
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Tratando-se de verbas de natureza jurídica distinta e considerando a restrição impos-

dade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Ocorre que,

ta pelo art.462,TST e a limitação de desconto rescisório de até uma remuneração na

em que pese ser válido o poder diretivo do empregador em rescindir o contrato de tra-

rescisão, afigura-se ilegítimo o desconto efetivado na rescisão do empregado, deven-

balho do empregado, a qualquer tempo, as relações jurídicas devem ser pautadas na

do o crédito ser cobrado por outros meios.

boa fé, na lealdade e na transparência das informações, constituindo abuso de direito,
além de ausência de previsão na autorização passada pelo empregado, a antecipação

Dessa feita, determino a devolução do valor de R$ 2.119,40, ilegitimamente desconta-

do valor total da dívida, no momento da quitação das verbas rescisórias. Sentença

do da rescisão do autor. (ID 62b9aca - Pág. 7)

mantida. (TRT-7 - RO: 00019921520155070013, Relator: FRANCISCO JOSÉ GOMES
DA SILVA, Data de Julgamento: 20/02/2017, Data de Publicação: 21/02/2017)

Não há razões para reforma.
Nada a deferir.

Estatui o artigo 462, caput, da CLT que “ao empregador é vedado efetuar qualquer
desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo”, estabelecendo, pois, o princípio da intangibilidade salarial.
O parágrafo primeiro desta disposição legal esclarece que, “em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde de que esta possibilidade tenha sido acordada
ou na ocorrência de dolo do empregado”.

Devolução do aviso prévio
A recorrente combate a determinação de devolução do aviso prévio descontado do
obreiro, senão vejamos:
Com efeito, restou incontroverso nos autos que o reclamante pediu demissão e optou
por não cumprir o aviso prévio, pois já havia conseguido outro emprego.

Ora, a interpretação destes preceitos normativos deve ser restritiva, visto que vai
de encontro ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CRFB/88), razão por que o parágrafo quarto do mencionado dispositivo legal acrescenta que «é vedado às empresas limitar,
por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário”.

Em que pese constar na sentença que a reclamada admitiu em defesa que sabia que
o reclamante pediu demissão, pois conseguiu outro emprego, isso jamais ocorreu.
Na verdade, a reclamada nega que foi comunicada pelo reclamante que ela havia
conseguido outro emprego e que por isso não cumpriria aviso prévio.
De todo modo, ainda que a reclamada tivesse ciência que o reclamante pediu demis-

Diante disso, não se justifica o desconto realizado pela reclamada por ocasião do
fim do pacto laboral avençado, pela ausência de autorização do reclamante para o adiantamento das parcelas pendentes (ID ca1607b) ou mesmo pela não comprovação de dolo do
obreiro (art. 462, § 1º, CLT).
Noutro giro, não é possível determinar a quitação pretendida pela empresa através
de compensação, dada a divergência da natureza jurídica das verbas rescisórias e da dívida
suscitada.

são porque conseguiu outro emprego, tal fato é irrelevante, pois mesmo assim, ele era
obrigado a cumprir o aviso prévio ou indenizá-lo. (ID e1c569a - Pág. 7)

Na sentença proferida, o juízo de primeiro grau fez menção de que a empresa admitiu sua ciência de que “o autor tinha pedido demissão”, ponderando que, sendo “inconteste
essa premissa, ilegítimo o desconto do aviso prévio da rescisão do autor, eis que apresentado justo
motivo para a resilição” (ID 62b9aca - Pág. 7).
Analiso.

Igualmente também não é possível, no bojo desta demanda trabalhista, que se determine a devolução dos itens adquiridos, haja vista a ausência de lastro jurídico para tanto.
Dessarte, conforme acertadamente manifestado pelo juízo a quo, tem-se que a pretensão da empresa deve ser buscada através das vias próprias.
Por oportuno:
DESCONTOS NO SALÁRIO DO EMPREGADO. ANTECIPAÇÃO DOS DESCONTOS
NO MOMENTO DA QUITAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. ABUSO DE DIREI-

O pedido de demissão efetuado pelo reclamante, datado e recebido por sua ex-empregadora em 21.03.2018, foi acostado aos autos, no qual o obreiro expressamente declarou:
“não estou disposto a cumprir o artigo 487 item II da C.L.T. a que estou sujeito (a) por lei. Estou
ciente de que será descontado o aviso prévio” (SIC, ID 66b4957).
Neste documento, escrito de próprio punho pelo autor da demanda, sequer há solicitação de dispensa do cumprimento do aviso prévio à empresa ou justificativa para sua decisão de extinguir o contrato de trabalho firmado.

TO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA AUTORIZAÇÃO PASSADA PELO EMPREGADO. Nos termos do artigo 462, § 1º da CLT, “Ao empregador é vedado efetuar
qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de
adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. § 1º. Em caso de
dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibili184
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Acrescento que a declaração de novo emprego apresentada pelo reclamante é datada de dia posterior o pedido de demissão, apontando que o início das atividades na nova
empregadora do autor da demanda se daria em 23.03.2018, documento este que também não
solicita a dispensa do aviso prévio do obreiro (ID fee930f).
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Este cenário legitima a conduta da empresa, que foi pautada no teor do pedido de
demissão do autor da demanda, de modo que o desconto dos salários correspondentes ao prazo respectivo de aviso prévio a ser observado pelo obreiro se mostra devido (art. 487, § 2º, CLT).
Destaco que, no caso em tela, não se aplica a súmula 276 do c. TST, pois se refere à
situação de empregado demitido, o que não ocorreu com o reclamante.

A Súmula 462 do Col. TST deixou clara a interpretação ampla da Corte Superior a
respeito da aplicabilidade da multa em questão, que só pode ser afastada caso o próprio trabalhador dê causa à mora:
Súmula nº 462 do TST
MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL
DA RELAÇÃO DE EMPREGO (Republicada em razão de erro material) - DEJT divul-

O c. TST já decidiu a matéria em situação semelhante a dos presentes autos, entendendo que a “decisão regional que entendeu ser inválido o desconto efetuado pela Reclamada
no TRCT, no que diz respeito à falta de aviso-prévio por parte do Reclamante, violou o art. 487,
§ 2º, da CLT”, pois “o rompimento do vínculo de emprego foi por iniciativa do Reclamante, uma
vez que o trabalhador pediu demissão após obter novo emprego, não tendo, assim, cumprido o
aviso prévio”, senão vejamos a ementa respectiva:
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA
LEI Nº 13.015/2014. 1. AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO. NÃO CUMPRIMENTO.

gado em 30.06.2016
A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não
tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da
CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o
empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias(grifei).

Pelo exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada do
Col. Tribunal Superior do Trabalho, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ré ao
pagamento da multa do art. 477, §8º da CLT.

PEDIDO DE DEMISSÃO. OBTENÇÃO DE NOVO EMPREGO. DESCONTO DO
VALOR CORRESPONDENTE AO AVISO PRÉVIO DEVIDO. I. Extrai-se do acórdão

Recurso desprovido, no item.

regional que o rompimento do vínculo de emprego foi por iniciativa do Reclamante, uma vez que o trabalhador pediu demissão após obter novo emprego, não ten-

Honorários sucumbenciais

do, assim, cumprido o aviso prévio. II. Nos termos do artigo 487, § 2º, da CLT, é lícito
ao empregador promover o desconto do salário correspondente ao período do avi-

Quanto ao tema, o juízo sentenciante assim decidiu:

so prévio não trabalhado, no momento do pagamento das verbas rescisórias. III. A

Nos termos do art.791-A,CLT, sendo a parte reclamada parcialmente sucumbente

decisão regional que entendeu ser inválido o desconto efetuado pela Reclamada no

no objeto da presente demanda, condeno-a ao pagamento de honorários sucum-

TRCT, no que diz respeito à falta de aviso-prévio por parte do Reclamante, violou o art.

benciais em favor do patrono da parte autora, no percentual de 15% sobre o valor da

487, § 2º, da CLT. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.

condenação. Tal fixação leva em consideração os requisitos do art.2º,art.791-A,CLT.

(TST - RR: 28218020135100013, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento:

Devidos honorários de sucumbência pela parte autora, em favor do patrono da parte

22/08/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/08/2018)

reclamada, fixados no percentual de 5% sobre as pretensões julgadas improcedentes.
Tal fixação leva em consideração os requisitos do art.2º, art.791-A,CLT. Aplica-se, nes-

Nesse diapasão, merece provimento o recurso da reclamada para afastar sua condenação ao pagamento do aviso prévio descontado na rescisão contratual do autor.

se último caso, o disposto no §4º do artigo em comento, de sorte que os c´reditos desta demanda não são suficientes para alterar sua condição de miserabilidade, ficando
o crédito com exigibilidade suspensa até prova de alteração de tal condição, no prazo

Multa do artigo 477 da CLT
O juízo sentenciante fundamentou esta condenação da recorrente na ausência de
pagamento rescisório, objeto da condenação procedida (ID 62b9aca - Pág. 8).

estabelecido pela norma. (ID 62b9aca - Pág. 9)

A reclamada, em seu apelo, objetiva a equiparação dos honorários sucumbenciais, verbis:
A sentença de origem condenou ambas as partes ao pagamento de honorários de

Em seu apelo, a empresa pede a exclusão da condenação ao pagamento da multa
do artigo 477 da CLT.
Sem razão a recorrente.

sucumbência.
Entretanto, sem qualquer explicação, arbitrou percentuais distintos paras os procuradores das partes.
Com efeito, arbitrou-se para o procurador da reclamante o percentual de 15% sobre

A condenação procedida na origem evidencia que não houve o correto pagamento
dos títulos rescisórios pela empresa. Portanto, tem-se que a multa inserta no artigo 477, § 8º, da
CLT é devida, visto que a reclamada foi responsável pela não quitação integral, portanto tempestiva, dos créditos devidos ao obreiro.

186
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o valor da condenação, enquanto que para o patrono da reclamada foi arbitrado apenas 5% sobre os pedidos indeferidos.
Ora Eméritos Julgadores, o deferimento de percentuais distintos a título de honorários de sucumbência para os procuradores das partes fere o princípio da isonomia.
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Afinal, por qual motivo o percentual do procurador do reclamante deve ser superior
ao da reclamada se ambos atuaram na mesma demanda?
Assim, requer sejam equiparados os percentuais de honorários de sucumbência,

Exatamente para fazer frente a situações como a dos autos foi que o legislador fez
constar no art. 85, § 8º, do CPC a possibilidade de o Magistrado arbitrar os honorários em quantia certa. Eis a redação do dispositivo:

devendo ser majorado os honorários em favor da reclamada para 15% ou reduzidos para 5% em favor do reclamante, em observância ao princípio da isonomia. (ID

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,

e1c569a - Pág. 9)

quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

De fato, a sentença proferida, no ponto, limitou-se a mencionar o Texto
Consolidado, deixando de tecer explicações ao diferenciado arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que não é suficiente para justificar, pois, o tratamento dispensado
à recorrente.
O art. 791-A da CLT deu novo regramento aos honorários advocatícios
na Justiça do Trabalho e, albergando a teoria clássica da causalidade, estabeleceu um sistema
de sucumbência. De sorte que, doravante, aquele que deu causa indevidamente ao processo passa a suportar os custos de tal conduta, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais. Esses os dizeres do supracitado dispositivo celetista:

A fixação da verba honorária por equidade, não se tem dúvida, permite imprimir a
cada caso concreto um tratamento condizente com todas as peculiaridades que caracterizam
os litigantes e que enredam a causa. Evita-se, com isso, que o arbitramento dos honorários se
traduza em ônus demasiadamente insuportável para aquele que deve pagá-los e, concomitantemente, garantindo-se que o quantum não seja aviltante para o advogado que, não se pode
olvidar, nos termos do art. 133, é indispensável à administração da justiça.
No âmbito do E. STJ, que há muito lida com o julgamento desta matéria ainda incipiente no âmbito da Justiça do Trabalho, se encaminha entendimento na sobredita direção,
como bem ilustra o recente aresto, in verbis:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários
de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15%

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ

(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do provei-

-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTER-

to econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da

PRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR

causa.

O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

Nesse cenário, a condenação ao pagamento de honorários decorre
do fato objetivo da derrota no processo, sendo corolário da aplicação da lei processual.
Assim, cabe ao Julgador condenar de ofício a parte vencida, independentemente de provocação expressa, pois o arbitramento é decorrência da lei processual. De se rememorar, no
ponto, o que dispõe o art. 322, §1º, do CPC, que encontra aplicação subsidiária na Processualística Laboral:
Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas
de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. (grifo deste Relator)

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes
públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.
2. A leitura do capute parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas
causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária
atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios
do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado

Os honorários advocatícios sucumbenciais passaram, pois, a integrar o rol
dos denominados pedidos implícitos, que abrange correção monetária, juros de mora, etc.

somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários

À míngua de disposição específica no Diploma Consolidado quanto ao balizamento
de honorários para a Fazenda Pública, nota-se que o art. 85, §3º, do CPC estabeleceu um tarifação
de percentuais, que incidem independentemente de qual seja o conteúdo da decisão e que
variam progressivamente de acordo com o valor da condenação ou proveito econômico obtido.

o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa;

é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar
c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos
casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos

No caso dos autos, este preceito legal deve ser aplicado analogicamente, pois
não é adequado o arbitramento de honorários advocatícios em percentual, visto que o uso irrefletido da tarifação inevitavelmente resultaria em quantia inadequada e censurável diante dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de verba honorária.
188
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critérios acima -, teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo,
quando “inestimável” ou “irrisório” o proveito econômico, ou quando o valor da causa
se revelar “muito baixo”.
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3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da

10. Recurso Especial não provido.

singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi

(STJ - REsp: 1789913 DF 2019/0000459-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,

pago na época adequada.

Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/03/2019). Grifei.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque “o legislador
pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável” e
porque “entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade” (fls. 108-109, e-STJ).

Nesse lamiré, estabelecer honorários por quantia certa é resguardar a possibilidade
de tratamento “sui generis” à lide, filtro hermenêutico cuja necessidade de uso se faz ainda
mais premente quando se está a cuidar de lides trabalhistas, nas quais, nunca é demais
lembrar, ordinariamente figura no polo ativo trabalhador que precisou recorrer ao Poder Judiciário para receber verbas alimentares que há muito deveriam ter sido pagas
e que, renove-se, garantem-lhe a subsistência.

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não
comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado
de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendi-

Estabelecido esse pressuposto, na demanda em apreço, observando os parâmetros fixados no §2º do artigo 791-A, da CLT, é de se considerar que a causa se revestiu de baixa
complexidade, como se depreende das matérias recursais, e, além disso, o trabalho desenvolvido pelo causídico do autor restringiu-se à apresentação de peça de ingresso e recurso ordinário, em virtude do que arbitro os honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) que,
segundo critérios de ponderação, adequação e proporcionalidade, considero
idôneo a remunerar a atuação do(s) Causídico(s) que representam a parte autora.

mento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973

CONCLUSÃO

(atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no
caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das

Ante o exposto, conheço dos recursos ordinários. No mérito, dou provimento ao
recurso autoral, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
ao reclamante, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e dou parcial provimento ao
recurso da reclamada, para afastar sua condenação ao pagamento do aviso prévio descontado
na rescisão contratual do autor, e para arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários sucumbenciais devidos pela empresa ao patrono do reclamante, tudo nos termos da fundamentação.

leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de
criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurispru-

ACÓRDÃO

dencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade
aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as
partes- com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente
tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba
se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese

Isto posto, em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eridson João Fernandes Medeiros, com a presença da Juíza Convocada Daniela Lustoza Marques de Souza Chaves (Relatora), e da Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, e
do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr. (a) Fabio Romero Aragão Cordeiro,

em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo “equitativo” será em si mesmo
contraditório.
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ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e o(a)(s) Juíz(a)(es)
Convocado(a)(s) da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região,
por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários. Mérito: por maioria, dar provimento ao
recurso autoral, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
ao reclamante, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); vencido o Desembargador
Eridson João Fernandes Medeiros, que fixava a indenização no valor de R$ 3.000,00. Por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da reclamada, para afastar sua condenação ao
pagamento do aviso prévio descontado na rescisão contratual do autor, e para arbitrar em R$
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1.000,00 (mil reais) os honorários sucumbenciais devidos pela empresa ao patrono do reclamante, tudo nos termos da fundamentação.
Obs: O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente votou no
presente processo para compor o “quorum” mínimo. A Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro votou no presente processo para integrar o “quorum”, nos termos do art. 7º, § 8º do Regimento Interno deste Tribunal, ATO TRT/GP
264/2019. Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Carlos Newton Pinto e Ronaldo
Medeiros de Souza, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares. Convocados o(s)
Excelentíssimo(a)s Senhor(a)es Juíz(a)es Magno Kleiber Maia e Daniela Lustoza Marques de
Souza Chaves, o primeiro consoante ATO TRT/GP nº 006/2019 combinado com o ATO TRT/
GP nº 077/2019, levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador (convocação
plena) e a segunda consoante ATO TRT/GP nº 258/2019, o primeiro ausente justificadamente. Juntada de voto vencido pelo Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros.
Natal, 24 de julho de 2019.
DANIELA LUSTOZA MARQUES DE SOUZA CHAVES
Juíza Relatora

[

Assédio Moral.
Privação de Direitos.

VOTOS
Voto do(a) Des(a). ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS / Gabinete do Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros
JUNTADA DE VOTO VENCIDO
Na indenização por danos morais, devemos ter em conta para a quantificação do
valor indenizatório a dupla finalidade da condenação: a de punir o causador do dano, de forma
a desestimulá-lo à pratica de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela humilhação
e dor indevidamente suportadas, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa.

RECURSO ORDINÁRIO nº 0000621-86.2016.5.21.0014
Desembargador Relator: ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Advogado: Walter Hiperides Santos de Lima
Recorrido: José Marcus da Silva
Advogado: Waltency Soares Ribeiro Amorim
Origem: 4ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN

A condenação, por conseguinte, deve se pautar no princípio da razoabilidade, no
bom senso do Juiz, sendo desaconselhável qualquer extremo, tendo sempre em vista o equilíbrio sem se distanciar do poder econômico do empregador, a fim de se evitar um dano maior
ou a total impossibilidade do cumprimento da obrigação, sendo certo que inexiste fórmula
matemática para este fim, considerando que o dano moral, na verdade, não se indeniza, mas
apenas se compensa, por ser incomensurável.
Em sendo assim, diante dessas considerações, e tendo sempre em mente a situação econômica da empresa reclamada e o infortúnio causado à reclamante, assédio moral, utilizando-se dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade, fixo o valor da indenização para
R$ 3.000,00 (três mil reais), valor razoável para reparar os danos morais sofridos. É como voto.
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EMENTA
ASSÉDIO MORAL. PRIVAÇÃO DE DIREITOS. Embora a alteração de
função seja lícita, fazendo parte do jus variandi do empregador, condicionada à disponibilidade do quadro e conveniência de ocupação,
infere-se do processado que o reclamante teve o seu componente humano violado, pois, manter um empregado trabalhando, privando-o de
direitos concedidos aos colegas de profissão, é ato de desestabilização
e discriminação que atenta contra postulados consagrados na Constituição da República. Dano moral mantido.
Recurso ordinário conhecido e desprovido.

RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da
sentença prolatada pela 4ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN (Id. 511f05a), que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação proposta por JOSÉ
MARCUS DA SILVA em face BANCO DO BRASIL S/A, para condená-lo no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Embargos de declaração pelo banco reclamado, sob Id. 66118ed , dirimidos
e rejeitados pela decisão de Id. 2ffe2eb, condenando o reclamado/embargante em multa de 2%
sobre o valor da causa, em favor do embargado, consoante disposto no artigo 1.026, parágrafo
segundo, do NCPC, nos termos da fundamentação.
Em suas razões recursais (Id. 0177c26), o banco reclamado insurge-se contra a condenação imposta. Irresigna-se contra a aplicação da pena por litigância de má-fé. Tece extensa
tese jurídica acerca do assédio moral, aduzindo desconfigurado no caso em comento. Aduz
que o reclamante fazia jus a adiantamentos salariais e utilizou dessa prerrogativa, conforme
documentos em anexo. Também, tinha acesso a concorrência a cargos comissionados, estando livre para tal ato. Desvia do cerne dos autos e aduz que, ao contrário do que o obreiro tenta
fazer transparecer, não deve o assédio moral ser confundido com pressões por metas ou labor
intenso. E continua a juntar jurisprudência acerca de “pressão moral”, o que, repita-se, não se
relaciona com a sentença. Debate acerca do ônus da prova, aventando ter sido do reclamante,
o qual não trouxe subsídio probatório. Por cautela, suscita a redução do quantum indenizatório. Requer seja negado o pedido de honorários advocatícios e de justiça gratuita, posto que
não estão atendidos os pressupostos para o benefício. Prequestiona dispositivos legais citados,
apontando violação dos mesmos em caso de manutenção da sentença.
Contrarrazões pelo reclamante (Id. 5c9468f), arguindo preliminar de não conhecimento por deserção.
É o relatório.
194
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VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
1.1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO,
POR DESERÇÃO, SUSCITADA PELO RECLAMANTE EM CONTRARRAZÕES

Na realidade, as alegações do embargante (Id. 66118ed), ora recorrente, revelam
nítida insatisfação com o mérito da decisão proferida, com a utilização dos embargos de declaração com o intuito de, por via oblíqua, obter a reforma do julgado.

O banco reclamado tomou conhecimento da sentença dos embargos de declaração
em 06.04.2017 (consulta aba expedientes de primeiro grau), e interpôs o seu recurso ordinário
em 11.04.2017 (Id. 0177c26), tempestivamente, portanto. Depósito recursal (Id. 9814430).
Recolhimento de custas processuais (Id. d338e6f ). Representação regular (Id. 3b617da).

É necessário sempre reiterar que não é só a parte que sofre com o uso abusivo do
processo, mas a própria justiça, que tem o seu mecanismo emperrado pela proliferação de expedientes processuais abusivos, como o que ora se apresenta. Age sim, de má-fé, o litigante que
opõe remédio jurídico, como o que ora se apresentou, com o caráter nitidamente procrastinatório, devendo, por isso, ser mantida a condenação em indenizar a parte contrária dos prejuízos
por esta sofridos.

A par dos pressupostos ultrapassados, o reclamante argui a preliminar em epígrafe,
aduzindo que a decisão que rejeitou os embargos de declaração, condenou o reclamado/recorrente em multa de 2% sobre o valor da causa, em favor do recorrido, não tendo este pago
o valor devido a título de custas processuais.

Não se toleram manobras processuais da parte, com intuito meramente protelatório. Tais expedientes devem conter-se nos limites da dignidade da justiça.
Nada a prover, neste particular, portanto.

Com efeito, consigne-se que o banco reclamado, ora recorrente, embora tenha sido
declarado litigante de má fé e condenado no pagamento de multa correspondente, não sofreu
qualquer condenação no pagamento de custas processuais, restando superada qualquer discussão a respeito do conhecimento, ou não, do apelo, por deserção.
Preliminar que se rejeita, portanto.
Conheço, assim, do presente recurso ordinário.

Recupero pequeno resumo do processo para melhor deslinde do tema ora em
controvérsia.

2. MÉRITO

O reclamante alegou, na peça inaugural, que, após a reintegração determinada nos
autos da reclamação trabalhista nº 39200-59.2009.5.21.0011, passou a ter diversas restrições indevidas de acesso aos sistemas do banco. Assevera que se tratava de mera perseguição, sendo que
por conta da restrição imposta em seu cadastro junto ao reclamado, ficou impedido de concorrer
a qualquer cargo de gerência, contrair empréstimos e requerer o benefício PAS, dentre outros.

Em primeiro, o banco reclamado recorrente insurge-se contra a aplicação da pena
por litigância de má-fé.
Os embargos declaratórios são o instrumento de que se vale a parte para provocar
o magistrado prolator da decisão para que a esclareça em seus pontos obscuros, a complete
quando omissa, ou repare, ou elimine eventuais contradições que porventura contenha.
Dispõe o artigo 897-A da CLT:
“Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão,
no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira
audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na
certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão
e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.”
Não verifico vício de omissão e/ou contradição na sentença de primeiro grau (Id.
511f05a), revelando-se, os embargos de declaração apresentados pelo banco, implícito interesse do reclamado em rediscutir a matéria, o que é vedado pela via processual eleita.
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Em sequência, irresigna-se o banco reclamado recorrente contra a condenação
imposta, tecendo extensa tese jurídica acerca do assédio moral e aduzindo-o desconfigurado
no caso em comento.
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O banco reclamado insurge-se contra a decisão que reconheceu o direito do reclamante, afirmando que, ao contrário do exposto em razões iniciais, este sempre fez jus a adiantamentos
salariais e utilizou dessa prerrogativa, conforme documentos em anexo. Acresce que o mesmo
também tinha acesso à concorrência a cargos comissionados, estando livre para tal ato. Debate
acerca do ônus da prova, aventando ter sido do autor, o qual não trouxe subsídio probatório.
A questão é de simples controvérsia, não merecendo maiores digressões sobre
a matéria, posto que o preposto, em depoimento pessoal, confirmou as alegações autorais,
distanciando-se da contestação do próprio reclamado.
São esses os termos utilizados em audiência de instrução:
“que não sabe o significado específico da expressão “IMPEDIMENTO ODI”, mas impedimentos dessa natureza podem ser cadastrados no cadastro do funcionário.” Às perguntas do reclamante,
respondeu que: “que conhece outros funcionários que também possuem
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restrição dessa natureza (impedimento odi), sendo que geralmente o
fato gerador desse impedimento é estarem com ocorrência disciplinar
com processo administrastivo em trâmite; que acredita que a restrição
em relação ao reclamante ficou vigente até o transito em julgado da reclamação trabalhista anteriormente ajuizada” (grifei).
Ora, mais do que isso não é necessário para se constatar ter havido restrições impostas em relação ao reclamante recorrido, após a reintegração determinada nos autos da reclamação trabalhista nº 39200-59.2009.5.21.0011.
De toda forma, a prova documental também tem direcionamento no sentido do
exposto pelo preposto, revelando que o reclamante foi alvo da restrição denominada “impedimento ODI”.
Os documentos acostados sob Id. 04928fa, retirados do Sistema de Informações do
Banco do Brasil, evidenciam as ocorrências de impedimentos impostos ao reclamante, relacionados a férias, licenças prêmio e conversões, adiantamento PAS, assim como acesso a cargo
comissionado (comissionamento).

de sua violação. Além disso, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. Nos termos
do art. 187 do mesmo diploma citado, “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 boafé ou pelos bons costumes”.
Comprovado o dano, a configuração da ofensa prescinde de prova quanto ao prejuízo causado, bastando restar configurado o desrespeito aos direitos fundamentais tutelados, o que ocorreu no caso em comento.
Neste sentido, a lição de José Afonso Dallegrave Neto: “o dano moral caracteriza-se
pela simples violação de um direito geral de personalidade, sendo a dor, a tristeza ou o desconforto emocional da vítima sentimentos presumidos de tal lesão (presunção hominis) e, por isso,
prescindíveis de comprovação em juízo” (in Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. 2ª
ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 154).
Dano moral mantido, portanto.

A respeito da alteração de função, após reintegração, esta faz parte do jus variandi do empregador, condicionada à disponibilidade do quadro e conveniência de ocupação, estando inserida no poder diretivo do empregador, não havendo ilicitude o fato. Todavia, ocorre
que, embora a mudança de funções tenha sido lícita, infere-se do processado que o reclamante
teve o seu componente humano violado, pois, manter um empregado trabalhando, privando-o
de direitos concedidos aos colegas de profissão, é ato de desestabilização e discriminação que
atenta contra postulados consagrados na Constituição da República.

Por fim, não merece reparo o quantum da indenização fixada pelo MM. juiz de origem, pois é consensual na doutrina e na jurisprudência que a sanção a ser aplicada deve considerar duas finalidades básicas: compensar ou pelo menos amenizar os prejuízos morais suportados pela vítima; e servir de desestímulo ao empregador que pratica condutas antissociais.

Cite-se não ser um empregado qualquer, mas um indivíduo que contribuiu
para a instituição com a força de seu trabalho por mais de 30 anos.

Não se leve em conta, portanto, que em 2007 o Banco do Brasil obteve um lucro
líquido de R$ 1,4 bilhões no primeiro semestre e lucro acumulado nos primeiros nove meses
de R$ 3,8 bilhões (fonte - site Banco do Brasil).

Como julgadores, temos de ter a visão aperfeiçoada do modelo de equidade que deve
existir numa relação trabalhista. Sem dúvida, o modelo de equidade foi desenvolvido por J. Stancy
Adams. O seu conteúdo principal é baseado no direito de igualdade e do sentimento de justiça.
Esse modelo é a crença compartilhada especialmente em sociedades corporativas,
em que a honestidade de tratamento é um bem a ser procurado, e como as pessoas reagem
quando a equidade dá lugar à iniqüidade. Ou seja, a questão da satisfação no trabalho deve ser
encarada como resultante da relação entre as expectativas que a pessoa desenvolve e os resultados esperados. A motivação, com efeito, é a célula mater, fonte de energia interna que guiará
e canalizará o comportamento do indivíduo, para a busca de determinados objetivos.
É a chamada Teoria da Expectativa: o indivíduo buscando ser respeitado, produtivo,
desenvolvendo suas habilidades produtivas.
Ora, de acordo com o art. 5º, inciso X, da CF/88, a honra e a imagem da pessoa
é inviolável, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente
198
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Além disso, a sanção pecuniária deve levar em conta a capacidade financeira
do agressor.

Importante frisar que a missão do Banco do Brasil, segundo a sua política corporativa, é ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender as expectativas dos clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a empresa, e contribuir para
o desenvolvimento do País (fonte - site Banco do Brasil).
Diante do moderno mundo organizacional inserido numa sociedade mundializada e financeirizada, uma empresa do porte do Banco do Brasil deveria manter uma dinâmica
mais cuidadosa e humana, protegendo seus funcionários de qualquer descaso ou injustiça,
principalmente os que deixaram parte de sua juventude na empresa, a acreditar que vale a
pena fazer parte do primeiro banco fundado no Brasil, pelo Rei D. João VI, em 12-10-1808, tornando-se em 1851, pelas mãos do Visconde de Mauá, a empresa bancária mais importante do
país. Hoje é o primeiro banco em ativos financeiros no país, com lucro líquido em bilhões
e volume de depósitos idem (fonte - site Banco do Brasil).
Isso é só como referência do quanto à empresa poderia pagar pelo assédio moral
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de um fiel empregado. O valor da indenização, assim, foi fixado em base razoável, devendo ser
mantido. Nada a prover,portanto.
Por fim, a decisão adota tese explícita sobre toda a matéria em discussão na lide,
não violando os dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte, os quais, para todos
os efeitos, declaro prequestionados.
Recurso ordinário conhecido e desprovido.
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário, por
deserção, arguída em contrarrazões, pelo reclamante e conheço do presente recurso ordinário;
no mérito, nego-lhe provimento. É como voto.
Isto posto, em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eridson João Fernandes Medeiros, com a
presença do(a) (s) Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s) Federal(is)
Eridson João Fernandes Medeiros (Relator), Carlos Newton Pinto e do Juiz Convocado
Luciano Athayde Chaves, e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da
21ª Região, Dr (a) Aroldo Teixeira Dantas,

[

Recurso Ordinário da Reclamada.
Dispensa Discriminatória.
Indenização por Danos Morais.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e o(a)(s) Juíz(a)(es)
Convocado(a)(s) da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário, por
deserção, arguída em contrarrazões, pelo reclamante. Por unanimidade, conhecer do presente
recurso ordinário. Mérito: por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário.
Obs.: O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente votou no
presente processo para compor o “quorum” mínimo. Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro e Ronaldo
Medeiros de Souza, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares. Convocado o Excelentíssimo Senhor Juiz Luciano Athayde Chaves, consoante ATO TRT/GP nº 661/2017.

Natal, 11 de abril de 2018.

RECURSO ORDINÁRIO nº 0000347-75.2018.5.21.0007 (RO)
Juíza Relatora: ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI
RECORRENTES: Edivaldo Ricardo de Sales Neto e SOSERVI Sociedade de Serviços Gerais LTDA.
ADVOGADOS: Elione Duarte de Lima - RN0015839,
Silvio Emanuel Victor da Silva - PE0009952-D,
Eduardo Jorge Amorim do Souto - PE0034528
RECORRIDOS: as partes supra
ORIGEM: 7ª Vara do Trabalho de Natal

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS
Desembargador Relator
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RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
É incontroverso que a reclamada procedeu à demissão do reclamante no dia
imediatamente seguinte ao retorno ao trabalho, após exaurir o afastamento
em decorrência de auxílio-doença. Se no mesmo mês em que ocorreu
a demissão do autor, a recorrente contratou outras pessoas para exercer
idênticas funções, cai por terra a alegação de dificuldades financeiras da
empresa. Além de não ter ficado comprovada a tese defensiva de necessidade
da demissão do autor, ficou demonstrado que a demandada sabia que
ele estava acometido de cegueira bilateral, mas ainda assim o demitiu,
implicando essa demissão em ato discriminatório, nos termos do art. 1º
da Lei n. 9.029/1995, pois configurado o abuso do poder diretivo e afronta
à dignidade do trabalhador. A indenização fixada pela origem no valor de
R$9.600,00 é consentânea com a hipótese versada, e mostra-se razoável ao
atendimento das funções pedagógica e punitiva no que se refere ao causador
do dano e, também, da finalidade reparatória relativamente à vítima.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
A empresa não produziu prova capaz de infirmar as conclusões periciais de
que os equipamentos de proteção individual fornecidos não eram capazes de
elidir os agentes biológicos presentes no ambiente de trabalho. Diante dessa
realidade, mantém-se a sentença que deferiu o pedido de adicional de insalubridade.
Recurso ordinário da reclamada conhecido e desprovido.
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO DOBRADA. NÃO CABIMENTO.

Apesar do caráter discriminatório da dispensa e do disposto no art. 4º
da Lei nº 9.029/1995, mantenho a sentença que indeferiu o pagamento
em dobro da remuneração do período de afastamento já que o reclamante obteve judicialmente o benefício aposentadoria por
invalidez, com efeitos retroativos a 09.02.2018.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A sentença recorrida tratou com isonomia as partes, fixando os honorários de sucumbência, a cargo de cada uma, no mesmo percentual
de 5%. Assim, não cabe a majoração para 20% pretendida pelo autor,
tampouco, à falta de amparo legal, que o reclamante seja exonerado da
condenação em honorários de sucumbência.
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RECLAMANTE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSA A
COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA.

No entanto, a obrigação de pagar a verba honorária fica, já que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, sob condição suspensiva de
exigibilidade, na forma prevista no § 4º do art. 791-A da CLT.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

O art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) impõe ao
Juiz o dever de proceder à retenção de honorários advocatícios,
caso o contrato seja juntado aos autos antes da expedição de alvará.
Outrossim, o mesmo diploma legal, em seu art. 24, § 1º, autoriza a execução dos honorários advocatícios nos mesmos autos da ação em que
o advogado tenha atuado. Ademais, não compete à Justiça do Trabalho
se imiscuir na relação cliente/advogado. Precedente do TST.

auxílio-doença (código 31), não sendo detentor de garantia provisória de emprego. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, aduz que os parâmetros estabelecidos no
art. 223-G, § 1º, I, da Lei 13.467/2017 devem ser observados no arbitramento da indenização,
cujo valor não deve superar 3 salários do reclamante. Assevera que o reclamante não faz jus ao
adicional de insalubridade, em virtude do regular fornecimento de equipamentos de proteção
individual (EPI), ressaltando que não há como equiparar a limpeza de banheiros de uso público ao contato com lixo urbano, para fins de percepção do referido adicional. Impugna, ainda, o
valor fixado para os honorários periciais, no importe de R$ 1.500,00.
Despacho de admissibilidade dos recursos pelo juízo de origem, ID. 3463ad2 - fl. 1061.
A reclamada apresentou contrarrazões (ID. 6ee19b2), suscitando preliminar de
não conhecimento do recurso do autor por ausência de dialeticidade.
Os autos não foram remetidos à Procuradoria Regional do Trabalho, em face do
disposto no § 1º do art. 55 do Regimento Interno.

Recurso ordinário do reclamante conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos ordinários interpostos por EDIVALDO RICARDO DE SALES NETO, reclamante, e SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., reclamada,
em ataque à r. sentença de mérito proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Natal (ID.
6ee5d26 - fls. 993/998), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade e indenização por
danos morais. Outrossim, condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, bem como imputou à reclamada a responsabilidade pelo adimplemento dos
honorários periciais.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração, apreciados pela sentença de
ID. b1400b4, a qual determinou a correção de erro material constante da planilha de cálculos.
Irresignado, o reclamante interpõe recurso ordinário (ID. 40438e4 - fls. 1030/1042).
Sustenta fazer jus à remuneração, em dobro, referente ao período de afastamento do emprego,
em virtude de dispensa discriminatória. Requer seja excluído da condenação o pagamento
de honorários sucumbenciais à parte adversa. Pretende a majoração do percentual de honorários sucumbenciais estipulados em sentença, de 5 (cinco) para 20% (vinte por cento). Assevera
que a sentença originária foi silente quanto ao pedido de retenção dos honorários advocatícios
previstos em contrato juntado aos autos.
A reclamada também interpôs recurso ordinário (ID. a88a352 - fls. 1043/1056).
Afirma que a dispensa do autor não decorreu de ato discriminatório, justificando que, no total,
teve que demitir mais de 3 mil empregados em virtude da crise econômica, conforme comprovado nos documentos extraídos do CAGED, que atestam várias demissões contemporâneas
à saída do autor. Sustenta que inexistia óbice à demissão do reclamante, o qual usufruiu de
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É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Admissibilidade
Recurso do reclamante

Recurso tempestivo. Representação regular. Depósito recursal inexigível. Custas
pela reclamada.
Diversamente do alegado nas contrarrazões, não se verifica violação ao princípio
da dialeticidade recursal, conforme previsto no item III da Súmula 422 do C. TST, uma vez que
desde a petição inicial o reclamante debate a tese de nulidade da demissão tida como discriminatória, tal como argumentado nas razões recursais e apreciado pelo julgado de origem.
Inexiste, portanto, argumentação dissociada dos fundamentos da sentença.
Por conseguinte, preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso ordinário do reclamante.
Recurso da reclamada
Recurso tempestivo. Representação regular. Custas e depósito recursal recolhidos.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada.
MÉRITO
Inverte-se a ordem de apreciação dos recursos, em face da prejudicialidade do tópico do recurso da reclamada, atinente à dispensa discriminatória.
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Recurso da reclamada
Dispensa discriminatória
A reclamada afirma que a dispensa do autor não decorreu de ato discriminatório, justificando que, no total, teve que demitir mais de 3 mil empregados em virtude da crise
econômica, conforme comprovado nos documentos extraídos do CAGED, que atestam várias
demissões contemporâneas à saída do reclamante. Sustenta que inexistia óbice à demissão
do empregado, o qual usufruiu de auxílio-doença (código 31), não sendo detentor de garantia
provisória de emprego. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, aduz que
os parâmetros estabelecidos no art. 223-G, § 1º, I, da Lei 13.467/2017 devem ser observados no
arbitramento da indenização, cujo valor não deve superar 3 salários do reclamante.
O Juízo de origem assim dirimiu a controvérsia (ID. 6ee5d26, fls. 994/996):
Da dispensa discriminatória
Sustenta o autor ter sido admitido em 23/11/2015, como Auxiliar de Serviços Gerais,
utilizando produtos químicos de limpeza profunda, quando, no ano de 2016, teria
sido diagnosticado com “CID H 47.2 (ATROFIA ÓTICA) e CID H 54.2 (VISÃO SUBNORMAL DE AMBOS OS OLHOS- CEGUEIRA)”, motivo pelo qual se afastou em auxílio doença simples (código 31).
Ao retornar ao posto de trabalho em 22/03/2018, em virtude da cessação do benefício
previdenciário (ID. be91cc0 - Pág. 11), quando precisou se reerguer e superar os obstáculos ocasionados pela enfermidade, recebeu aviso prévio no dia subseqüente (ID.
fd961c2 - Pág. 1), sem qualquer tentativa de reenquadramento profissional, pelo que
entende ter sofrido dispensa discriminatória e afronta à sua dignidade.
Por não ter havido contratação de outro funcionário enquadrado como portador de
necessidade especial, suscita violação ao artigo 93, capute §1º, da lei 8.213/91.
Pelo exposto, requer reintegração ao emprego ou indenização substitutiva (art. 4º, II,
da lei 8213/91) e reparação civil.
Em sua peça de defesa, a acionada se atém a informar que a doença do obreiro não
teria nexo de causalidade ou concausalidade com as atribuições exercidas, tanto que
o auxílio doença concedido foi sob a modalidade 31, e que, após exame demissional
constatar plena aptidão, “sua demissão se deu de forma normal, após o autor ter tido
alta médica do INSS e também após ter laborado por certo tempo”.
Acresce que “ao dispensar, o autor, assim o fez dentro das disposições, adequações a realidade econômica porque passa o País, tendo que reduzir quadros de funcionários de suas filiais, não sendo diferente no Rio Grande do Norte, sem qualquer
discriminação, tanto é que nos meses anteriores e posteriores a demissão do autor,
dezenas de outros funcionários foram demitidos, conforme se verifica com a vasta
documentação (CAGED) da reclamada, onde demonstra várias demissões”.
No laudo médico pericial, elaborado em processo que tramita na Justiça Federal,
datado de 10/09/2018 e que se encontra juntado no ID. 592057d, o médico informa
que a enfermidade (CIDs: H540. H472) e as respectivas seqüelas são irreversíveis, estando o periciando acometido de cegueira bilateral, incapacitando-o para o exercício
da última atividade laborativa ou de qualquer outra (trata-se, pois, de incapacidade
total), de forma definitiva e sem possibilidade de reabilitação, dependendo inclusive
de terceiro para atividades diárias.
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Acresço que, em decisão proferida pela excelentíssima Drª Janine de Medeiros Souza Bezerra, Juíza Federal Substituta da 7ª Vara/SJRN, datada de 22/10/2018 (ID. da
75067), foi julgado procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez, com acréscimo de 25% à parte autora, inclusive com antecipação dos
efeitos da tutela. Em fundamentação, relata: “Portanto, cumpridos os requisitos, temse que a parte autora faz jus à aposentadoria por invalidez, desde o dia seguinte a sua
cessação (22/03/2018)”.
A legislação brasileira prevê a dispensa sem justa causa como direito potestativo do
empregador. Contudo, o direito à rescisão unilateral do contrato de trabalho, por iniciativa do contratante, não é ilimitado no ordenamento jurídico, sofrendo óbice, inclusive, dos arts. 3º e 7º da CF/88, que rejeitam qualquer forma de discriminação
e incluem entre os direitos dos trabalhadores a proibição de qualquer discriminação
no tocante a salários, exercício de funções e critérios de admissão e demissão.
No mesmo sentido, a Lei 9.029/1995 proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória para efeito de acesso ou manutenção da relação de emprego, por motivo de
sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, prevendo que o rompimento do liame empregatício por ato discriminatório faculta ao empregado a readmissão com ressarcimento integral do período de afastamento ou a percepção em
dobro da remuneração do mesmo período.
Ocorre que a identificação da motivação discriminatória na dispensa é bastante complexa, sendo que, no presente caso, entendo ter restado patente quando a empresa,
no dia seguinte ao término do benefício previdenciário, retira o posto de trabalho do
seu colaborador com cegueira visual, sem sequer tentar readaptá-lo em qualquer outra atribuição.
E não se alegue que houve redução do quadro no mês de março, posto que o CAGED
(ID. 3e6cb49) respectivo aponta diversos funcionários com situação de “reemprego”
e “primeiro emprego” no mesmo mês.
Ora, o dano moral, conforme entendimento já sedimentado na doutrina e jurisprudência, deriva do nexo causal entre as ocorrências no cotidiano de trabalho e as consequências nocivas advindas à moral do ofendido, gerando abalos a seus direitos de
personalidade, sendo que sua repetição ou prolongamento no tempo ocasionam
a prática assediadora.
E, de acordo com a Teoria Subjetiva da Responsabilidade, prevista nos arts. 186,
187 e 927, do CC, para obter indenização pretendida, deve a vítima comprovar o ato
ilícito ou abuso de direito cometido, a culpa lato sensu e o nexo de causalidade, sendo
que o dano a direito da personalidade, por ser in re ipsa e decorrer de presunção hominis ou facti, dispensa a produção de prova.
Havendo afronta nítida à dignidade do acionante e extrapolação do poder diretivo
empresarial, defiro indenização por danos morais arbitrada em R$ 9.600,00 (nove mil
e seiscentos reais).
O valor levou em consideração a capacidade financeira das partes; os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; a função punitiva, compensatória e pedagógica da medida; mas também que o importe não pode ser exagerado, sob pena de
configurar enriquecimento sem causa; bem como o art. 223-G, §1, da CLT.
Indefiro, contudo, o pagamento, em dobro, da remuneração do período de afastamento, ante o deferimento de aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte ao
término do auxílio-doença, pela Justiça Federal.
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Na petição inicial, o reclamante afirmou que foi contratado pela reclamada, na data
de 23.11.2015, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais. Posteriormente, no ano de
2016, fora diagnosticado com atrofia ótica (CID-10 H 47.2) e visão subnormal de ambos os olhos
- cegueira (CID-10 H 54.2), razão pela qual passou a perceber o benefício previdenciário de auxílio-doença, situação que perdurou até o dia 21.3.2018. Ao retornar ao trabalho, no dia 22.3.2018,
recebeu o aviso prévio e teve o contrato rescindido a partir da data subsequente, 23.3.2018,
e asseverou que a dispensa teve caráter discriminatório, pois não houve contratação de outro
empregado em condições semelhantes, conforme preconiza o art. 93 da Lei n. 8.213/1991.
Em sede de contestação (ID. 30880a8), tal qual nas razões recursais, a reclamada
alegou que a crise econômica a obrigou a demitir empregados em todas as suas filiais, acrescentando que, nos meses que antecederam e sucederam a dispensa do autor, “dezenas de outros funcionários foram demitidos”, conforme comprovado pela documentação extraída do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
É incontroverso, nos autos, que o reclamante fora acometido de moléstia irreversível
(cegueira bilateral), a qual ocasionou a sua incapacidade definitiva para o trabalho, conforme
laudo pericial de ID. 592057d, produzido nos autos do processo nº 0513679-24.2018.4.05.8400,
em trâmite perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do RN, razão pela qual lhe fora deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, conforme sentença de ID. da75067, prolatada
por aquele Juízo.
Também resultou incontroverso que a reclamada procedeu à demissão do reclamante no dia imediatamente seguinte ao retorno ao trabalho, após exaurir o afastamento em
decorrência de auxílio-doença, conforme consta do histórico funcional de ID. e0ff423.
Ao refutar a hipótese de dispensa discriminatória e imputar à crise econômica
o motivo que ensejou o término do contrato de trabalho do reclamante, a reclamada suscitou
fato impeditivo do direito do autor (CLT, art. 818, II), atraindo para si o encargo probatório, ônus
do qual não se desincumbiu.
Conforme fundamentado na sentença de origem, no mesmo mês em que o reclamante fora demitido, constam do CAGED várias admissões de outros trabalhadores
para a mesma função exercida pelo reclamante (ID. 3e6cb49 - Pág. 4).
Ora, se no mesmo mês em que ocorreu a demissão do autor, a recorrente contratou
outras pessoas para exercer idênticas funções, cai por terra a alegação de dificuldades financeiras da empresa.
Portanto, ante a ausência de comprovação do fato impeditivo do direito do autor,
tem-se como verdadeira a alegação constante da inicial, relativa à dispensa discriminatória.
Além de não ter ficado comprovada a tese defensiva de necessidade da demissão
do autor, ficou demonstrado que a demandada sabia que ele estava acometido de cegueira
bilateral, mas ainda assim o demitiu, implicando essa demissão em ato discriminatório, nos
termos do art. 1º da Lei n. 9.029/1995, pois configurado o abuso do poder diretivo e afronta
à dignidade do trabalhador.
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No que tange ao quantum indenizatório, embora seja cediço a dificuldade em se
mensurar o dano moral sofrido pelo trabalhador e, por conseguinte, fixar um valor, deve o magistrado adotar critérios objetivos para estabelecer o quantum debeatur eficaz, isto é, que atenda à finalidade da condenação, que se destina a educar e punir o ofensor, e, ao mesmo tempo,
amenizar a dor sofrida pela vítima.
Conforme disserta Aguiar Dias, a impossibilidade matemática da fixação, por não
se tratar de indenização tarifada, deve ser tomada em benefício da vítima, pois, em matéria de
dano moral, o arbítrio é até da essência das coisas. De outra parte, no art. 944, do Código Civil
pátrio, está disposto que a indenização se mede pela extensão do dano. Desta feita, a diretriz,
na fixação da indenização, deve compreender a posição de ambas as partes e a gravidade do
fato, devendo ser razoável e proporcional. Ora, o transtorno pós-traumático se projeta na vida
do atingido pelo evento lesivo durante certo lapso de tempo e afeta suas relações sociais, exigindo tratamento e acompanhamento para a superação do trauma e restauração do equilíbrio.
Nesse ponto, a indenização deve ser útil para propiciar à vítima momentos de lazer e lhe incutir
sensações prazerosas para substituir ou minimizar o trauma sofrido.
Deve-se atentar, ainda, para o que dispõem os artigos 223-A a 223-G da CLT, introduzidos pela Lei nº 13.467/2017, que estabelecem alguns critérios para a reparação do dano
extrapatrimonial.
Em assim sendo, o valor arbitrado não pode ser irrisório, sem sentido econômico para ambas as partes, nem demasiadamente elevado, caracterizando enriquecimento sem
causa da vítima e inviabilizando economicamente o ofensor.
Nesse quadro, sopesadas as condições das partes envolvidas, e os aspectos acima
destacados, entendo que a indenização fixada pela origem no valor de R$ 9.600,00 (dez vezes o
valor do salário do reclamante) é consentânea com a hipótese versada, e mostra-se razoável ao
atendimento das funções pedagógica e punitiva no que se refere ao causador do dano
e, também, da finalidade reparatória relativamente à vítima.
Nego provimento.
Adicional de insalubridade
A reclamada assevera que o reclamante não faz jus ao adicional de insalubridade,
em virtude do regular fornecimento de Equipamentos de Proteção individual (EPI), ressaltando que não há como equiparar a limpeza de banheiros de uso público ao contato com lixo
urbano, para fins de percepção do referido adicional.
O reclamante aduz na exordial que realizava “limpeza das áreas comuns de grande
circulação de pessoas, inclusive banheiros, utilizava produtos químicos para limpeza pesada [...] ,
produtos esses, que contêm substâncias que podem ser prejudiciais a saúde” (ID. c1bc1d0 - Pág. 8).
Em contestação, o reclamado sustentou que “a atividade do autor estava restrita a área
interna da empresa e em contato com matérias sem toxidade ou insalubres” (ID. 30880a8 - Pág. 3).
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O Juízo de primeiro grau, com a finalidade de subsidiar o pleito, determinou a realização de perícia, sob o encargo do Engenheiro de Segurança do Trabalho, Benvenuto Gonçalves Junior, CREA 2101130190, que, após a realização de visita ao local de trabalho, bem como
pelos levantamentos e pesquisas que julgou necessários, além de avaliação minuciosa dos documentos existentes nos autos, concluiu, de forma bastante elucidativa, no laudo pericial de ID.
84b61c8 - fls. 957/965, que:
A demandante informou que recebeu como equipamentos de proteção individual
luvas de látex e máscara. A empresa apresentou a ficha de EPI s onde se verifica o
fornecimento de luvas, máscaras e óculos nos meses de novembro de 2015 e janeiro
de 2016.
[...] A limpeza de banheiros e o recolhimento de lixo de lugares onde há grande circulação de pessoas, como no caso de um Supermercado, sujeitava o demandante ao
contato diário com agentes infectocontagiosos, vírus, fungos, bactérias e protozoários.
[...] O ASG ficou exposto de modo habitual e permanente a agentes biológicos durante os 50 dias que trabalhou exclusivamente fazendo a limpeza do banheiro do Supermercado Nordestão. A empresa apresentou os documentos básicos tais como os
PPRA e os PCMSO.
[...] Os equipamentos de proteção individual fornecidos não eram suficientes para elidirem os agentes biológicos presentes no ambiente. Quanto aos produtos de limpeza,
esses possuem concentração reduzida de substâncias químicas,e são ainda diluídos
em água.
[...] Após uma análise detalhada nas atividades desenvolvidas pelo RECLAMANTE
nos locais onde o mesmo laborou,diante do que pude constatar “in loco”, somado aos
depoimentos dos que participaram da perícia técnica, e ainda confrontando com o
disposto na NR -15 no seu anexo n°. 14 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho verifiquei que o RECLAMANTE exerceu as suas atividades em condições insalubres de grau máximo 40% durante o período de 50 dias quando exerceu atividades de
limpeza de banheiro no Supermercado Nordestão.

Infere-se, portanto, que o perito analisou a função exercida e o ambiente de trabalho do recorrido e verificou que não restou demonstrada a neutralização dos agentes nocivos,
notadamente os níveis de frio, por ausência de fornecimento de EPI capaz de proteger o empregado de agentes biológicos.
Apesar do magistrado não se obrigar perante a prova pericial produzida, é incontroverso seu valor probatório para a solução da controvérsia posta em juízo. Assim, apenas
sob argumentação significativa e robusta será capaz de infirmar suas conclusões, o que não
ocorreu sob este aspecto.
Frise-se, ademais, que a reclamada deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação ao laudo pericial, conforme exposto em sentença (ID. 6ee5d26 - Pág. 2).

atividade insalubre, quando exerceu as atribuições de auxiliar de serviços gerais, insubsistente
a reforma pretendida.
Por tais motivos, mantenho incólume a sentença, quanto ao deferimento do pleito
de adicional de insalubridade em grau máximo no período de 50 dias em que o autor laborou
no Supermercado Nordestão.
Nada a prover, neste tópico, portanto.
Honorários periciais
No que concerne aos honorários periciais, a reclamada impugna o valor arbitrado,
no importe de R$ 1.500,00, sob o argumento de ser “acima da média paga pelo Egrégio Regional da Vigésima Primeira Região aos peritos” (ID. a88a352 - Pág. 13).
Não lhe assiste razão, todavia.
O art. 790-B, § 1º, da CLT, determina que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) estipule limite máximo para o valor atinente aos honorários periciais. Nesse passo,
no ano de 2010, o CSJT editou a Resolução n. 66, a qual, em seu art. 3º, estabeleceu o limite inicial de R$ 1.000,00, e, no art. 4º, previu que o valor fixado seria reajustado anualmente no mês
de janeiro, com base na variação do IPCA-E do ano anterior ou outro índice que o substitua, por
ato normativo do Presidente do Tribunal.
No âmbito do TRT da 21ª Região, a matéria é regulamentada pelo Provimento TRT/CR n. 7/2017, cujo art. 3º passo a transcrever:
Art. 3°. Os juízes do trabalho zelarão pela correta aplicação dos recursos vinculados
ao custeio da assistência judiciária aos necessitados destinados ao pagamento de honorários periciais, limitada a concessão ao valor de R$ 1.534,00 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais), de acordo com a complexidade da matéria, o grau de zelo
profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. (sem destaques no original)

Ressalte-se que o valor de R$ 1.534,00 previsto no Provimento TRT/CR n. 7/2017
tem como base a variação do limite fixado na Resolução n. 66/2010 do CSJT, desde a edição
desse ato normativo.
Portanto, é indene de dúvidas que o valor dos honorários periciais, no importe de
R$1.500,00, atende aos limites previstos na Resolução n. 66/2010 do CSJT e no Provimento
TRT/CR n. 7/2017, não se afigurando excessivo, como alegado pela parte.
Recurso desprovido.

Assim, tendo em vista que não há no processo outros elementos que possam contradizer as conclusões da magistrada de primeira instância, quanto à exposição do recorrido à
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Recurso do reclamante
Dispensa discriminatória. Indenização dobrada.
O reclamante não se conforma com a sentença de origem, sustentando fazer jus
à remuneração, em dobro, referente ao período de afastamento do emprego, em virtude de
dispensa discriminatória. Alega que a Lei n. 9.029/1995 prevê, além do direito à reparação por
dano moral, a opção entre a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais, ou a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento,
corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.
O Juízo de origem reconheceu a ocorrência de dispensa discriminatória, mas indeferiu a indenização, em dobro, da remuneração referente ao período de afastamento, sob
o fundamento de que, por meio de ação ajuizada perante a Justiça Federal, o reclamante teve
deferida a aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte ao término do auxílio-doença
(ID. 6ee5d26, fl. 996).
Passo a analisar.
Consta dos autos que o reclamante, contratado pela reclamada, na data de
23/11/2015, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, em 2016 veio a ser afastado do
trabalho, em virtude da percepção de auxílio-doença, por ser diagnosticado com atrofia ótica
(CID-10 H 47.2) e visão subnormal de ambos os olhos - cegueira (CID-10 H 54.2), cujo afastamento perdurou até a data de 21.3.2018. Ao retornar ao trabalho, no dia 22.3.2018, fora imediatamente dispensado pela empregadora, no dia subsequente (23.3.2018).
A Lei n. 9.029/1995, cujo escopo é o de proibir práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e utilizada como fundamento dos pedidos constantes da petição inicial, estabelece, em seu art. 4º, in verbis:
Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre:
(Redação dada pela Lei nº 12.288, de 2010) (Vigência)
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.

In casu, o reclamante teve o contrato de trabalho rescindido pela reclamada
na data de 23.3.2018, após a percepção do benefício de auxílio-doença, e, em 22.10.2018,
com a prolação de sentença pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Natal nos autos do processo nº
0513679-24.2018.4.05.8400, fora reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, cuja parte dispositiva possui o seguinte teor (ID. da75067 - Pág. 4 - fl. 991):
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Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% à parte autora,
desde 09/02/2018 (DIB), dia seguinte a sua cessação, com implantação administrativa, independentemente de ofício, a contar de 09/02/2018 (DIP).

Pela transcrição acima, verifica-se que o autor obteve aposentadoria
por invalidez, com efeitos pecuniários a contar de 09.02.2018, além do que a sentença prolatada na aludida demanda previdenciária também determinou:
Dado que a verba pleiteada na inicial, e ora deferida, tem caráter alimentar, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, em cumprimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade processual, razão pela qual determino o cumprimento
da obrigação de fazer (implantação do benefício), no prazo de 22 (vinte e dois) dias
após a intimação desta sentença, independentemente da expedição de ofício, sob
pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento.

Pelo exposto, mantenho a sentença que indeferiu o pagamento em dobro da remuneração do período de afastamento já que o reclamante obteve judicialmente o benefício
aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos a 09.02.2018.
Honorários sucumbenciais
O reclamante requer seja excluída da condenação o pagamento de honorários sucumbenciais à parte adversa. Outrossim, pretende a majoração do percentual, estipulado na
sentença originária, de honorários sucumbenciais devidos às suas advogadas, de 5 (cinco) para
20% (vinte por cento).
A sentença decidiu a matéria nos termos seguintes:
c) Defiro os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 5% (ao advogado
do autor, 5% sobre o crédito deste; ao advogado da reclamada, 5% sobre a diferença
entre o valor da causa, e o crédito reconhecido da parte adversa);

O art. 791-A da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017, dispõe expressamente
que:
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários
de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo
de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa. (sem destaques no original)

Não há como majorar os honorários sucumbenciais devidos às advogadas do autor
para o percentual pleiteado nas razões recursais (20%), ante a regulamentação específica no
processo do trabalho, conforme exposto anteriormente.
Ademais, a sentença recorrida tratou com isonomia as partes, fixando os honorários de sucumbência, a cargo de cada, no mesmo percentual de 5%.
Por sua vez, também não merece guarida, à falta de amparo legal, o pleito recursal
de que o reclamante seja exonerado da condenação em honorários de sucumbência.
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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No entanto, a obrigação de pagar a verba honorária fica, já que o reclamante
é beneficiário da justiça gratuita, sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma prevista
no § 4º do art. 791-A da CLT.
Honorários contratuais
Por fim, o reclamante assevera que a sentença originária foi silente quanto ao pedido de retenção dos honorários advocatícios previstos em contrato juntado aos autos.
À análise.
Após o encerramento da instrução processual, o reclamante peticionou (ID.
8023e0d) requerendo, com supedâneo no art. 22, da Lei n. 8.906/1994, a retenção de honorários advocatícios, no percentual de 30% do valor econômico obtido com a presente demanda,
conforme previsto em contrato de prestação de serviços juntado aos autos (ID. d22a161).
Não houve, na sentença de origem, manifestação acerca do requerimento, o que
levou o reclamante a opor embargos de declaração (ID. 92aa41f), instando a magistrada a se
pronunciar expressamente sobre a matéria.
Ao apreciar o recurso horizontal, o Juízo permaneceu silente, limitando-se
a consignar que “é absolutamente desnecessário o prequestionamento de qualquer matéria
em embargos de declaração para fins de recurso ordinário, porquanto o seu efeito devolutivo
assegure a possibilidade de rediscussão de todo o objeto do processo de conhecimento nessa
esfera” (ID. b1400b4 - Pág. 2).
Malgrada a omissão do Juízo de origem, sendo a matéria exclusivamente de direito,
e tendo em vista o permissivo do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, passo a apreciar o pedido formulado pela parte autora.
O art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) impõe ao Juiz o dever de
proceder à retenção de honorários advocatícios, caso o contrato seja juntado aos autos antes
da expedição de alvará.
Outrossim, o mesmo diploma legal, em seu art. 24, § 1º, autoriza a execução dos
honorários advocatícios nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado.
É necessário enfatizar que o TST firmou jurisprudência no sentido de
que «[...] a vedação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pelo advogado extrapola a competência da Justiça do Trabalho, imiscuindo-se em contrato de natureza civil e na própria liberdade de contratar, decorrente do princípio da autonomia privada”. (ARR
- 1086-32.2012.5.04.0007 , Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento:
27/02/2019, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019).

Recurso parcialmente provido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos ordinários. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada; e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que a obrigação de pagar a verba honorária permaneça, já que o autor é beneficiário da
justiça gratuita, sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma prevista no § 4º do art. 791-A
da CLT, e que, quando da liberação do crédito ao reclamante, haja a retenção de 30% do respectivo valor, a título de honorários advocatícios contratuais, conforme contrato anexado ao processo.
Mantido o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Isto posto, em sessão ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Barbosa Filho, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Ricardo Luís Espíndola Borges e Joseane Dantas dos Santos e da
Excelentíssima Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora) e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr(a). Lilian Vilar Dantas Barbosa,
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais e a Juíza da
Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por unanimidade, conhecer de ambos os recursos ordinários. Mérito: por unanimidade,
negar provimento ao recurso ordinário da reclamada; por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que a obrigação de pagar a verba honorária
permaneça, já que o autor é beneficiário da justiça gratuita, sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma prevista no § 4º do art. 791-A da CLT, e que, quando da liberação do crédito
ao reclamante, haja a retenção de 30% do respectivo valor, a título de honorários advocatícios
contratuais, conforme contrato anexado ao processo. Mantido o valor da condenação.
Obs.: Ausente, justificadamente, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, por se encontrar em gozo de férias regulamentares. Convocada a Excelentíssima Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, conforme Ato TRT - GP Nº 200/2019.

Natal/RN, 25 de junho de 2019.
ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI
Juíza Relatora

Portanto, dá-se provimento ao recurso ordinário, no presente tópico, para determinar a retenção de 30% do valor econômico obtido pelo reclamante, a título de honorários
advocatícios, conforme contrato juntado aos autos.
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Dispensa Discriminatória Hanseníase - Súmula n° 443 do TST
- Presunção de despedida
Discriminatória - Prova em contrário
- Indenização indevida.

RECURSO ORDINÁRIO Nº. 0000752-57.2017.5.21.0004
Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ BARBOSA FILHO
RECORRENTE: Janiel H. da Silva - ME
ADVOGADO: Victor Fernandes Farias - OAB: RN014135B
RECORRIDO: Maria Diana Morais de Araújo
ADVOGADO: Iatagan Fernandes Cortez - OAB: RN0010689
ORIGEM: 4ª Vara do Trabalho de Natal
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Dispensa discriminatória - Hanseníase - Súmula n° 443 do TST - Presunção de despedida discriminatória - Prova em contrário - Indenização indevida.
A autora, na vigência contratual, tomou ciência de que havia contraído doença grave que suscita estigma ou preconceito (hanseníase),
mas submeteu-se ao tratamento médico específico e foi considerada
curada. Por outro aspecto, a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador se deu num contexto de natural rotatividade do quadro de
empregados, após a concessão de alta médica à reclamante e sua reabilitação para o cargo de auxiliar de cozinha. Logo, não demonstrado
o dano moral alegado, deve ser excluída a condenação em indenização
respectiva, julgando-se improcedente a pretensão autoral.
Recurso provido.
I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por JANIEL H. DA SILVA - ME (reclamada, nome fantasia: «Ápice Motel»), buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara do Trabalho de Natal, nos autos da reclamação proposta por Maria Diana Morais de
Araújo (reclamante).
O Juízo de origem, por sentença da Juíza LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES,
deferiu o benefício da justiça gratuita e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
“condenando a reclamada a pagar à postulante indenização por danos morais, no valor de R$
15.000,00”. Custas de R$ 300,00 (ID. ba879ff).

A recorrente afirma que não houve dispensa discriminatória, pois a doença da reclamante não foi adquirida no trabalho. Aduz que tentou readaptar a reclamante em várias
funções, antes de efetivar sua demissão. Em caso de manutenção da condenação, requer a diminuição da indenização para, no máximo, R$ 2.000,00. Ao final, requer o provimento do recurso “no sentido de julgar totalmente improcedente a demanda, ou, em última análise, que seja
diminuída a condenação imposta” (ID. bb30ed0).
Não houve contrarrazões.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho.
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II - FUNDAMENTOS DO VOTO

dispensada, senão a presunção da dispensa discriminatória, conforme foi aventado
na peça de abertura.
(...)
A par dessas considerações, condeno a promovida no pagamento de indenização por
danos morais decorrentes da dispensa discriminatória, arbitrado em R$15.000,00”
(ID. ba879ff - Pág. 5/6, grifos acrescidos)

Conheço do recurso ordinário, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Dispensa discriminatória
Na petição inicial, a reclamante sustentou que o INSS enviou ofício à reclamada
informando acerca do seu desligamento no programa de reabilitação e da possibilidade de
laborar como auxiliar de cozinheira, tendo cessado o auxílio doença em 31/05/2016, e no
dia 06/06/2016 foi dispensada sem justa causa, o que, na sua avaliação, teve cunho discriminatório, porque contraiu hanseníase.
Afirmou no item 4 da inicial que em “29 de outubro de 2013, a reclamante, após
ser diagnosticada com a enfermidade CID-10 A 30.1 (Hanseníase) e passou a perceber auxílio doença, conforme se pode observar da carta de concessão enviada pelo INSS (fls. 01, Anexo.
Documentos INSS)”.
No item 5 assentou que no “ofício remetido pelo INSS à Empresa reclamada, consta
a informação que a reclamante foi desligada do programa de reabilitação, e que cessaria o pagamento do Auxílio Doença em 31/05/2016 (fls. 26, Anexo. Documentos INSS)”
Prosseguiu, no item 6, afirmando que se observa “da leitura do Termo de Rescisão e Homologação do Contrato de Trabalho, que a reclamante teve seu auxílio doença finalizado no dia 31/05/2016, uma terça feira, sendo informada pela Empresa ré que seria
demitida, o que de fato ocorreu, no dia 06/06/2016, (....)” - negrito conforme o original - ID
072eec3 - pág. 2-3.
Assim, pediu indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00.
A empresa, na contestação, negou a dispensa com motivação discriminatória, afirmando “sempre ter ajudado a reclamante no que podia, tentando a readaptar em várias funções
e a mesma sempre se queixava de que não queria permanecer trabalhando, ai após algum tempo da demissão aparece com esta aventura jurídica totalmente destoante do que aconteceu em
verdade, o que restará comprovado em sede de instrução que o ato demissional da Reclamante
não teve qualquer motivo discriminatório” (ID 7f34e8d pág. 23)
A sentença acolheu o pedido indenizatório, fixando a indenização em R$ 15.000,00,
com a seguinte fundamentação:
“Pelo contexto probatório, vê-se que a ré tinha ciência da enfermidade da promovente. Isso está dito na contestação de Id. 7f34e8d - Pág. 25.
(...)
Aos autos não foi carreado nenhum documento que evidencie a demissão de outros
trabalhadores ao menos para atestar, em tese, uma necessidade de enxugamento do
seu quadro e redução de despesas.
Não há também elementos que justifiquem porque exatamente a autora veio a ser
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No recurso, a empresa reitera que a demissão da autora não foi discriminatória.
Repisa que tentou readapta-la em várias funções, antes de efetivar sua demissão.
Afirma que a recorrida ficou afastada recebendo benefício previdenciário “B-31” durante o período que o INSS julgou necessário. E que a ex-empregada esteve incapacitada para o trabalho
no período de 26/09/2013 a 31/05/2016, mas encontra-se totalmente apta.
Destaca que consta do item XIII do laudo pericial que o tratamento à hanseníase
iniciou em setembro de 2013 e términou em setembro de 2014, ou seja, atestou que a recorrida encontra-se apta ao trabalho desde 31.05.2016 e curada desde setembro de 2014, “logo,
totalmente infundada a alegação de que a recorrida foi demitida por discriminação” - ID
bb30ed0 - pág. 8 - destaquei.
Rebatendo o fundamento da sentença, afirma que no mês em que a reclamante
foi dispensada, outra empregada igualmente foi, juntando à peça recursal cópia do CAGED
como prova. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor indenizatório por danos morais
(ID. bb30ed0 - Pág. 14).
Pois bem.
A Convenção n° 111 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, ratificada
pelo Brasil e promulgada pelo Decreto presidencial n° 62.150/1968, estatui:
Art. 1 - 1. Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” compreende:
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão;
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois
de consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores,
quando estas existam, e outros organismos adequados.
(...)
Art. 2 - Qualquer Membro para o qual a presente convenção se encontre em vigor
compromete-se a formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade
de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com
o objetivo de eliminar toda discriminação nessa matéria.
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A Lei n° 9.029/95 proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica
de trabalho.

dos neste setor), e demitiu outra empregada no mesmo mês de demissão da reclamante (ID.
bb30ed0 - Pág. 9), comprovando que o contrato de trabalho da autora foi encerrado num
cenário de natural rotatividade de empregados, o que é suficiente para descaracterizar
o ato presumidamente discriminatório.

Na esteira destes diplomas normativos, o e. TST editou a Súmula n° 443, que dispõe:
“Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de
outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado
tem direito à reintegração no emprego”.

A súmula 443 do TST dispõe que:
“DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE
DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO
- Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de
outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado
tem direito à reintegração no emprego.

Assim, há presunção relativa de discriminação no ato de despedida de empregado
acometido de doença que produza estigma ou preconceito, cabendo ao empregador demonstrar a inexistência da natureza discriminatória no rompimento do pacto laboral.
Esta é a situação dos autos.
A reclamante foi admitida em 01.06.2011, para o cargo de camareira, e ficou
afastada do trabalho entre 10.10.2013 (data de início do auxílio-doença, conforme comunicado de benefício 6036509107, ID. 27ee427) e 31.05.2016 (data de encerramento do processo
de reabilitação profissional, conforme ofício da ERPAPS, INSS, ID. c7a1ac1), sendo demitida
em 06.06.2016 (ver TRCT, ID. 03fd94e).
É incontroverso que a reclamante foi acometida de hanseníase, vulgarmente conhecida como “lepra”, doença que suscita preconceito, em especial pelo fato de ser contagiosa
e produzir lesões graves na pele. O comportamento preconceituoso tem raízes históricas: no
passado, quando não havia cura, os doentes eram aprisionados nos “leprosários”, ficando separados do convívio social.
No caso concreto, a empresa reclamada sabia da doença da reclamante (“a empresa obteve conhecimento do problema de saúde da colaboradora em questão mediante os primeiros relatórios do INSS”, ID. 7f34e8d - Pág. 25, trecho da contestação), e se desincumbiu do
ônus de provar que a demissão não foi motivada por discriminação, mas por ato rotineiro
de administração de pessoal.
Deveras.
A empresa possui apenas 09 camareiras e 05 empregados na cozinha (ver PCMSO/2010, 62ce29e - Pág. 5 - não havendo indício de modificação no quantitativo de emprega222
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Observe-se, também, que à época da dispensa a reclamante encontrava-se plenamente curada da hanseníase, dai porque o INSS comunicou-lhe a suspensão do benefício de
auxílio doença (B31), bem assim à empresa reclamada, e não há notícia nestes autos de recidiva após a rescisão contratual, o que poderia justificar o pedido de indenização, inclusive o de
readmissão.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, de forma ampla,
a juntada de documentos na fase de cognição processual, desde que não se trate de documento
indispensável à propositura da ação, não configure má-fé da parte e, ainda, que seja garantido
o contraditório, requisitos observados quanto à juntada do CAGED, em anexo ao recurso
ordinário:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS.EM SEDE DE APELAÇÃO.
Em sede de apelação, é possível a juntada de documentos que não sejam indispensáveis à propositura da ação, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer
indício de má-fé. De fato, os documentos indispensáveis à propositura da ação devem ser obrigatoriamente oferecidos junto com a petição inicial ou contestação. Os
demais documentos poderão ser oferecidos no curso do processo (art. 397 do CPC),
pois, em verdade, apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter
de esclarecer os eventos narrados. Impossibilitar a referida apresentação sacrificaria
a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. Precedentes citados: REsp 780.396PB, Primeira Turma, DJ 19/11/2007; AgRg no REsp 897.548-SP, Terceira Turma, DJ
1º/8/2007; e REsp 431.716-PB, Quarta Turma, DJ 19/12/2002. REsp 1.176.440-RO, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013”. Fonte: Informativo n.º 533 https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/”

Em complementação disso, o fato de que a reclamante não postulado a reintegração ao emprego, mas apenas indenização por dano moral, milita favoravelmente à tese patronal
de que a recorrida relutou em laborar na função para a qual foi readaptada (auxiliar de cozinha).
E, ainda, observe-se que a situação encontrada nestes autos não se enquadra na hipótese jurisprudencial harmonizada pela Súmula 442 do TST, pois a pretensão deduzida pela
reclamante não foi de ser “reintegrada ao emprego”, mas apenas de receber indenização por
dano moral, exatamente porque encontra-se plenamente curada e não houve recidiva da doença.
Por fim, registre-se que a hanseníase que acometeu a autora não tem nexo causal
com o trabalho por ela realizado para a reclamada, no cargo de camareira, não podendo ser
considerada, portanto, como acidente de trabalho para justificar a indenização por dano moral.
Assim, considerando que a reclamante, ao ser dispensada, estava completamente
curada da hanseníase, como também readaptada para o cargo de auxiliar de cozinha, e não
houve recidiva da doença, e, por outro aspecto, não postulando a reclamante a sua readmissão
ao emprego, mas apenas a «indenização por dano moral», não se enquadrando da hipótese da
Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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Súmula 443 do TST, até porque a presunção demissão decorrente de discriminação foi elidida
pelo conjunto probatório, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedente
o pedido de indenização por dano moral.
Recurso provido.
III - Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso ordinário, e, no mérito, dou-lhe provimento
para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral constante da reclamação
trabalhista. Custas invertidas, porém dispensadas.
Isto posto, em sessão ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Rêgo Júnior, com a presença do Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Barbosa Filho e da Excelentíssima Juíza Daniela Lustoza Marques de
Souza Chaves e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região,
Dr(a). Luís Fabiano Pereira,
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais da Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por
unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por maioria, dar provimento ao recurso,
para julgar improcedente a reclamação trabalhista; vencida a Juíza Daniela Lustoza Marques
de Souza Chaves, que lhe negava provimento. Custas invertidas, porém dispensadas.
Obs.: O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente votou no presente
processo para compor o “quorum”. Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Ricardo Luís Espíndola Borges e Joseane Dantas dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares. Convocada a Excelentíssima Senhora Juíza Daniela
Lustoza Marques de Souza Chaves, conforme Ato TRT - GP Nº 149/2018.

Natal/RN, 15 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR JOSÉ BARBOSA FILHO
Relator
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Erro Material. Fundamentação.
Indenização por Dano Material.
Dispensa Discriminatória.

Embargos de Declaração em RO n. 0000573-62.2018.5.21.0013
RELATOR: JUIZ MAGNO KLEIBER MAIA
EMBARGANTE: Janaina Cortez Coelho
ADVOGADOS: Josélia Solano Cortez Coelho
EMBARGADA: Localiza Ren a Car S.A
ADVOGADA: Carla Elisangela Ferreira Alves Teixeira
ORIGEM: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - 2ª Turma
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ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA.

Inexiste erro material entre os fundamentos utilizados pelo colegiado
para indeferir a indenização por danos materiais, decorrente da
dispensa discriminatória, em dobro, vez que a matéria tratada na
Súmula 28 do c. TST é diversa da situação dos autos.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

I - RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário oposto por JANAINA
CORTEZ COELHO, em face do v. acórdão proferido pela 2ª Turma deste Regional, nos autos de
reclamação trabalhista proposta em face de LOCALIZA RENT A CAR SA.
A reclamante (fls. 715/723) aponta omissões no julgado, relativamente ao pagamento de indenização por danos material, em dobro.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
1. ADMISSIBILIDADE
A reclamante teve ciência da decisão de acórdão em 26/08/2019 e apresentou embargos de declaração em 02/09/2019 (fls. 715/723), no prazo legal, portanto, tempestivo. Representação regular (fl. 14).
Embargos de declaração conhecidos.
2. MÉRITO
A reclamante aponta erro material no fundamento que indeferiu a indenização por
danos materiais em dobro. Afirma que a jurisprudência do c. TST, exarado na Súmula 28, prevê
expressamente o pagamento, em dobro, de indenização.
Analisa-se.
No direito processual, os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o suprimento da omissão verificada na
decisão embargada ou a retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou de
erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Têm por escopo integrar a decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo
a garantir a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do julgado.
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O supracitado código diz que fica caracterizada a omissão quando o magistrado
deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou, ainda, quando incorre em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, tais como: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado
de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no
caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Cabe registrar, por oportuno, que a indenização por dano moral e dano material ora fixada decorre de ato abusivo e discriminatório perpetrado pelo empregador, qual seja,
a despedida de empregado doente e incapacitado para o trabalho, estando a reclamada ciente de tal condição. Não há falar, portanto, em reconhecimento de acidente
do trabalho ou doença ocupacional, tendo em vista que o laudo médico pericial não
aponta, claramente, nexo causal entre a patologia e as atividades laborais. Ademais
disso, em análise detida da exordial, verifica-se que o fundamento fático para o pleito
indenizatório é a despedida de empregada doente e a ausência de encaminhamento
da obreira à Previdência Social pela reclamada, não havendo fundamento para o reconhecimento de doença ocupacional.
Diante do exposto, defiro os pedidos e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e indenização
por danos materiais, no valor apurado em planilha contígua ao presente decreto judicial, tendo como limite os valores que constam da tabela contígua à peça de introito
(ID 6da7e06, pág. 10).”

Este colegiado, ao analisar a matéria, disse que:
“2.3. Dano Material. Quantum indenizatório.
A reclamada pede a exclusão dos danos materiais, sob o argumento de que a reclamante não comprovou a incapacidade para o trabalho, tampouco redução da capacidade laborava ou o prejuízo material. Diz que não contribuiu para o desencadeamento ou agravamento do estado patológico da empregada.
A reclamante, por sua vez, requer a majoração da indenização por danos materiais,
correspondente ao dobro do salário. Nesse aspecto o causídico registra que ao elaborar os cálculos contidos na petição inicial incorreu em erro material, pois os apresentou de forma simples. Pede que tal erro seja desconsiderado, a fim de não causar danos à demandante. Diz que apresentou embargos de declaração, logo que percebeu
o equívoco, contudo a juíza monocrática rejeitou o apelo.
Analisa-se.
A reclamada foi condenada por dispensa discriminatória, não pela enfermidade, em si.
Nesse tema, a jurisprudência do c. TST é firme no sentido de que, comprovada a dispensa discriminatória, o empregado faz jus a reintegração no emprego. (Súmula 443).
Na hipótese em comento, revela-se impossível a reintegração, uma vez que o estado
patológico da reclamante foi agravado, necessitando, inclusive de interdição, curatela
(fl. 24), eis que encontra-se incapacitada para exprimir sua vontade, motivo pelo qual
razoável a conversão da reintegração em indenização.
Na inicial, a reclamante pleiteou o pagamento em dobro dos salários não percebidos,
desde a demissão, em 26/09/2017, até a data do julgamento. A juíza de primeiro grau,
ao analisar a pretensão, decidiu:
“(...) Diante disso, a indenização por danos materiais deve corresponder aos salários
devidos no período correspondente ao interstício que vai do mês imediatamente
posterior à demissão (outubro/2017) até a data de ajuizamento da presente demanda
(03/08/2018), nele incluído o 13o salário e as férias proporcionais com 1/3, observada a última remuneração percebida pela demandante. Nesse sentido, esclareço que,
em observância ao princípio da restitutio in integrum (art. 944 do CC), norteador da
responsabilidade civil, segundo o qual a pessoa lesada por um ato ilícito de outrem
deve ter o dano sofrido reparado por toda a extensão, deve ser considerada a remuneração integral da autora para apuração da quantia efetivamente devida a título de
dano material.
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Considerando que a reclamante teria direito a reintegração no emprego, entendese que a indenização concedida, correspondente ao período de outubro de 2017 a
03/08/2017, foi razoável, pois período inferior a um ano que, em regra, é o lapso temporal que o ordenamento jurídico assegura ao trabalhador a permanência no emprego, conforme inteligência do art. 118 da Lei 8.213/91.
Quanto ao pleito da reclamante, no sentido de que os salários sejam pagos, em dobro,
não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
Nego provimento a ambos os recursos.”
No caso, a Sumula 28 do c. TST é no seguinte sentido:
Súmula nº 28 do TST - INDENIZAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003. No caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito
aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão.

Da transcrição do supramencionado verbete sumular se subsume que, no caso de se
converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data
da primeira decisão que determinou essa conversão, situação completamente diversa da retratada nos autos, onde o colegiado, reitere-se, não deferiu a indenização em dobro. Além disso, em
nenhum momento a súmula determina a conversão da reintegração em indenização dobrada,
de modo que não se pode ampliar o que a jurisprudência ou a lei não prevê expressamente.
Portanto, não há que se falar em erro material, vez que inexiste no ordenamento jurídico determinação para o pagamento em dobro, no casos em que o trabalhador é dispensado
por discriminação.
Rejeitados.
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III - CONCLUSÃO
Conheço dos embargos de declaração opostos pela reclamante e, no mérito, rejeito-os.
Acórdão
Isto posto, em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Carlos Newton de Souza Pinto, com a presença
do(a)s Excelentíssimo(a)s Senhor(a)es Juíz(a)es Magno Kleiber Maia (Relator) e do(a)s Excelentíssimo(a)s Senhor(a)es Desembargador(a)s Federal(is) Eridson João Fernandes de Souza, e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Aroldo
Teixeira Dantas, ACORDAM o(a)s Excelentíssimo(a)s Senhor(a)es Desembargador(a)es e os
Juíz(a)es Convocado(a)s da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da
21ª Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos pela reclamante.
Mérito: por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.
Obs: O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente votou no
presente processo para compor o quorum mínimo. Ausente, justificadamente, o Desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, por se encontrar em gozo de férias regulamentares. Convocado(s) o(s) Excelentíssimo(a)s Senhor(a)es Juíz(a)es Magno Kleiber Maia, consoante ATO
TRT/GP nº 006/2019 combinado com o ATO TRT/GP nº 077/2019, levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador (convocação plena).

[

Recurso Ordinário
da Reclamada

Natal, 16 de outubro de 2019
MAGNO KLEIBER MAIA
Relator
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Recurso Ordinário nº 0001107-73.2017.5.21.0002
Desembargadora Relatora: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO
WANDERLEY DE CASTRO
Recorrente: Itaú Unibanco S.A.
Advogado: Wilson Sales Belchior e outros
Recorrida: Lucileia Oliveira da Silva
Advogados: Antonio Miller Madeira
Isaac Bertolini Auler
Raphael Bernardes da Silva
Felipe Meinem Garbin
Recorrente: Lucileia Oliveira da Silva
Advogados: Antonio Miller Madeira
Isaac Bertolini Auler
Raphael Bernardes da Silva
Felipe Meinem Garbin
Recorrido: Itaú Unibanco S.A.
Advogado: Wilson Sales Belchior e outros
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I - RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA
1. Nulidade da sentença. Julgamento extra petita. A prestação jurisdicional foi entregue nos limites da lide, pois foi observado o disposto
nos artigos 141 e 492 do CPC pelo Juízo a quo. O julgamento recaiu
sobre o objeto trazido na inicial - a configuração de dano moral à reclamante a partir da análise de quadro descrito como sendo de assédio no
ambiente de trabalho - portanto, foi observado pelo Juiz o princípio da
adstrição aos limites da lide, como fixados pelas partes.
2. Assédio moral. Dano moral. A condenação do empregador ao pagamento de indenização por dano à esfera moral do empregado exige a comprovação da prática de abusos, perseguições infundadas ou
atitudes reiteradas com intuito de atacar a integridade psicológica do
empregado. No caso dos autos, houve ataque à conformação física da
reclamante reputada dissonante das instalações da agência, o que evidencia uma atitude ilícita e discriminatória do reclamado configurando-se a prática de assédio moral.
3. Valor da indenização. Redução. A norma do artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização é medida pela extensão do dano; em
seu parágrafo, é estabelecido que nessa fixação é apreciada a proporção entre a gravidade da lesão e a gravidade da culpa. Levando-se em
conta critérios tais como poder econômico do ofensor e, em especial,
gravidade objetiva do dano, intensidade do sofrimento da vítima, além
das repercussões do quadro de perseguição na vida da reclamante,
bem como a razoabilidade e equidade na estipulação do valor, resulta
impossibilitada a redução do valor fixado na sentença.
4. Justiça gratuita. A reclamante faz jus aos benefícios da Justiça gratuita com respaldo no § 3º do artigo 790 da CLT, no qual é requerida a simples declaração de hipossuficiência, cujo conceito pressupõe
falta de recursos para arcar com os custos de demandar em juízo, dadas
as despesas ordinárias da via. De se observar, ainda, a inaplicabilidade
das disposições da Lei nº 13.467/2017 ao caso.
5. Honorários periciais. Os honorários periciais foram pagos antecipadamente pela reclamada e liberados, na sentença à expert (Id 0c0cca2)
em 15/06/2018. A reclamada pretende a devolução do valor antecipado, sob o argumento de que a perícia foi desfavorável à reclamante de
modo que ela deverá arcar com os horários em questão; todavia,
a prática de atos incompatível com essa pretensão faz incidir sobre ela
a preclusão lógica incabível a insurgência contra o adiantamento dos
honorários periciais no recurso ordinário.
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
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II - RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE
1. Valor da indenização. Majoração. Nos termos do artigo 944, do Código Civil, a indenização por danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a reparação da lesão sofrida.
Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.
Vistos, etc.
Trata-se de recursos ordinários interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., reclamado,
e LUCILEIA OLIVEIRA DA SILVA, reclamante, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juíza
da 05ª Vara do Trabalho de Natal (Id a8bd92f), Isaura Maria Barbalho Simonetti, que rejeitou
a arguição de prescrição e julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na presente
reclamação trabalhista, condenando o reclamado a pagar à reclamante indenização por danos
morais no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com incidência de juros de
mora a contar do ajuizamento da ação e correção monetária a partir da data da sentença.
Nas razões recursais (Id 6b13ead), a reclamada suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença, afirmando ter havido julgamento extra petita. Disse que, na petição inicial,
a reclamante pretendera o recebimento de indenização por danos morais pela configuração
de acidente de trabalho (doença profissional), tendo a d. Julgadora acolhido a pretensão com
base em argumentos distintos dos traçados na inicial. Afirmou que foram violados os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil pois fora condenado ao pagamento de parcela não
postulada na petição inicial, estando a sentença em dissonância com o pedido formulado pela
reclamante, o que caracteriza nulidade.
Aduziu que a conclusão pericial fora no sentido de que a doença apresentada pela
autora não tem nexo de causalidade com a atividade de trabalho por ela desempenhada no
banco. Anotou que não houvera prática de ato ilícito a ensejar a caracterização de dano moral
ou profissional. Observou que a reclamante se mostra apta para o desenvolvimento de atividade de trabalho e mantém o vínculo de emprego com o banco. Discutiu que, somente se o caso
tratasse de incapacidade laborativa definitiva, poderia ser considerado o dever de indenizar.
Acrescentou que o laudo pericial esclarecera que a doença alegada pela reclamante pode ser
atribuída a causas diversas, não necessariamente relacionadas às atividades desenvolvidas por
ela para o reclamado. Argumentou que a prova oral não é suficiente para declarar que a autora
está doente, haja vista que, por meio dela, há o esclarecimento de fatos e não o diagnóstico
de doença. Frisou que a reclamante não fora alvo de tratamento discriminatório, vexatório ou
humilhante, sendo tratada de forma respeitosa e sempre recebera elogios. Destacou que as
atitudes da empresa foram tomadas dentro dos limites que lhe são concedidos pelo poder de
direção, de organização, de controle e de disciplina, agindo com cuidado no que diz respeito à preservação da saúde de seus empregados. Informou que possui comissão interna de
prevenção de acidentes, serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, além de
outros programas relacionados à medicina e à segurança do trabalho, como o RH momento
saúde e o programa de apoio pessoal - fique OK. Salientou que a autora não fora alvo de abalo
emocional nem tivera sua honra e imagem denegridas, ressaltando que para a configuração da
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responsabilidade civil, na forma do artigo 927 do Código Civil, é necessária a demonstração do
ato ilícito, do nexo causal e do dano e alegou que o conceito de dano moral se encontra banalizado no Brasil. Referiu-se ainda à redução do valor da indenização, invocando os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Pugnou pela restituição do valor referente aos honorários periciais, aduzindo que
a reclamante que fora sucumbente no objeto da perícia; e pelo indeferimento dos benefícios
da justiça gratuita à reclamante, por falta de comprovação do atendimento dos requisitos para
concessão. Aludiu à declaração da natureza indenizatória da verba objeto da condenação; à responsabilidade exclusiva da reclamante pelo atendimento de qualquer obrigação de natureza
tributária; à incidência de juros de mora a partir do ajuizamento da ação e da correção monetária a partir do trânsito em julgado da demanda ou da data da sentença; ao desconto das parcelas previdenciárias e fiscais dos créditos da reclamante, nos termos da Súmula nº 368/TST, da
Orientação Jurisprudencial nº 363 da SDI-1/TST e Provimentos 01/1996 e 02/1993; a aplicação
das Súmulas nº 200, nº 381 e nº 445 do TST e do caput do artigo 39 da Lei nº 8.177/1991 em
relação a apuração de juros e de correção monetária.
A reclamante interpôs recurso ordinário, alegando nas razões recursais (Id
6637ac8), que o valor da indenização fora fixado pela d. Julgadora sem levar em consideração, especialmente, os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica do
reclamado. Afirmou que, tanto a prova oral quanto a documental, confirmaram o tratamento
humilhante a que era submetida, o que demonstrara a extensão do dano. Apontou vários reflexos negativos, na vida profissional e pessoal, do tratamento humilhante a que era submetida,
alegando que o dano causado pela reclamada alterara de forma substancial a sua vida, inclusive com o desenvolvimento de transtorno depressivo recorrente e estresse pós-traumático.
Frisou que o valor arbitrado na condenação é irrisório frente à extensão e à gravidade do dano
causado, bem como diante da condição financeira da instituição bancária, pugnando pela majoração do valor para o patamar equivalente a 50 vezes a remuneração dela.
O reclamado apresentou contrarrazões em 16/07/2018 (Id 79573c1) e a reclamante em 30/07/2018 (Id d8b244d).
Ausente a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público do Trabalho.
É o relatório.
VOTO:
1. Conhecimento
1.1. Recurso ordinário da reclamada
1.1.1. A reclamada interpôs recurso ordinário, tempestivamente, em 22/06/2018,
considerando a notificação da sentença em 12/06/2018 (Id 594f7cd). Representação regular
(Id 208a8a6; Id 03b114d; Id 11c44a2; Id f4f27fe). Custas processuais recolhidas e depósito
recursal efetuado (Id 9ffcd41; Id d7f8f59).
1.1.2. Nas razões recursais, o reclamado requer a declaração da natureza indenizatória da verba; a responsabilidade exclusiva da reclamante pelo atendimento de qualquer
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obrigação de natureza tributária; a incidência de juros de mora a partir do ajuizamento da
ação e da correção monetária a partir do trânsito em julgado da demanda ou da data da
sentença; o desconto das parcelas previdenciárias e fiscais dos créditos da reclamante, nos termos da Súmula nº 368/TST, da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SDI-1/TST e Provimentos
01/1996 e 02/1993; a aplicação das Súmulas nº 200, nº 381 e nº 445 do TST e do caput do artigo
39 da Lei nº 8.177/1991 em relação à apuração de juros e de correção monetária.
Verifica-se que, no dispositivo da sentença, a d. Julgadora estabeleceu: “[...] indenização por danos morais no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) - natureza
indenizatória, com incidência de juros de mora a contar do ajuizamento da ação e correção
monetária a partir da data desta sentença. (...). Em face da natureza indenizatória da verba
deferida, não há incidência de contribuição previdenciária, tampouco retenção fiscal [...]”.
Assim, uma vez que todo o requerido pelo banco já está atendido no dispositivo
da sentença, falta interesse recursal quanto a esses aspectos, não se pode conhecer do recurso
quanto a eles.
1.1.3. Ante o preenchimento dos requisitos recursais, conheço do recurso ordinário
da reclamada, excetuando-se a matéria referida no item 1.1.2.
1.2. Recuso ordinário da reclamante
1.2.1. A reclamante interpôs recurso ordinário, tempestivamente, em 26/06/2018,
considerando a ciência da sentença em 14/06/2018, conforme aba expedientes do PJe. Representação regular (Id 8252440). Custas processuais pela reclamada, nos termos da sentença.
Ante o preenchimento dos requisitos recursais, conheço do recurso ordinário da
reclamante.
2. Mérito
2.1. Recurso ordinário da reclamada
2.1.1.O reclamado suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita. Diz que, na petição inicial, a reclamante pretendera o recebimento de indenização por danos morais pela configuração de acidente de trabalho (doença profissional), tendo
a d. Julgadora acolhido a pretensão com base em argumentos distintos dos traçados na inicial.
Afirma que foram violados os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
A verificação dos limites do pedido remete ao exame do conteúdo da petição inicial.
Nela a reclamante requereu o pagamento de indenização por dano moral, alegando que fora levada a adoecimento de ordem psicológica pelas circunstâncias a que era submetida no ambiente de trabalho, traçando um quadro de perseguição que sofria por parte de seus
superiores hierárquicos e de exposição a situações constrangedoras e humilhantes. É o que se colhe, em síntese, da narrativa da petição inicial (Id 30f0bc9), após a qual
a reclamante expusera (Id 30f0bc9 - pág. 08):
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[...] Os procedimentos adotados pela reclamada caracterizam uma das formas de assédio moral, sendo que a autora faz jus a uma indenização por danos morais, na esteira do que dispõe o art. 5°, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988.
Desse modo, merece ser deferido o pleito para condenar o reclamado ao pagamento
de 50 remunerações do obreiro acrescidas das verbas salariais postuladas na presente demanda. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, requer se digne este Douto Juízo condenar a parte reclamada
ao pagamento de uma indenização que considere justa [...].

Vê-se, assim, de toda a narrativa da peça inaugural, que a reclamante pauta a causa
de pedir na existência de um quadro de perseguição realizada, em especial, pelos seus superiores hierárquicos, destacando situações que qualificou como constrangedoras, humilhantes
e vexatórias, por ser chamada de vaca em razão de estar acima do peso sendo constantemente
atingida em sua autoestima o que a fazia engordar mais, o que apontou como determinantes
para a instalação em si de transtornos psicológicos.
Da observação dos termos da sentença, verifica-se que, no capítulo destinado
à análise das questões de mérito, a d. Julgadora se manifestou da seguinte forma (Id a8bd92f págs. 05-07):
[...] Na presente hipótese, entendo existir provas convincentes e robustas para desconstituir a conclusão pericial, uma vez que ficou evidenciado, pela prova oral produzida em audiência, o tratamento assediador e discriminatório em face da autora (...).
Como se não bastasse, também ficou evidenciado o preconceito sofrido pela autora
no email constante à Fl. 70 (...).
Dos depoimentos colhidos e demais informações constantes nos autos, vislumbro a prática de assédio moral em desfavor da postulante por parte de gestores do
banco reclamado.
Ato contínuo, não tendo a perita apontado qualquer outro motivo para o adoecimento da empregada, limitando-se, conforme já pontuado, a acatar os argumentos expostos pelo gerente; e, evidenciada a prática de assédio moral, concluo pelo nexo causal
entre a doença psíquica que acometeu a autora e o ambiente laboral.
Manifesta, assim, a presença dos elementos caracterizadores da obrigação de reparar
o dano, quais sejam: 1) ato ilícito (assédio moral) praticado pelo empregador;
2) a existência de dano e 3) o nexo da causalidade entre ambos. Há, em consequência, a obrigação de indenizar, com vistas à reparação do dano. Inteligência dos
artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. [...].

O princípio da adstrição aos limites da lide significa que o juiz deve atender ao objeto do litígio, como fixado pelas partes, na inicial e na contestação. O Código de Processo Civil,
no art. 141, dispõe no sentido de que o juiz decidirá a lide nos limites em que proposta. Em
razão desses limites, a doutrina assentou os conceitos de sentenças citra petita, extra petita
e ultra petita, nas quais se observa a inocorrência da correlação entre a tutela jurisdicional
e a demanda. Quando se trata da sentença extra petita, há uma completa dissociação do objeto do pedido e a sentença proferida é estranha à própria lide, resolvendo questão que não foi
proposta.
Nesse conjunto, o decidido observou os limites da pretensão deduzida e posta em
julgamento, estando a sentença proferida dentro dos limites fixados na inicial. Dito de outra
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forma, foi observado o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, não estando maculada a prestação jurisdicional. Isso porque o julgamento recaiu sobre o mesmo objeto trazido na inicial, qual
seja: a configuração ou não de dano moral à reclamante a partir da análise de quadro descrito
como sendo de assédio no ambiente de trabalho.

Manifesta, assim, a presença dos elementos caracterizadores da obrigação de reparar
o dano, quais sejam: 1) ato ilícito (assédio moral) praticado pelo empregador;
2) a existência de dano e 3) o nexo da causalidade entre ambos. Há, em consequência, a obrigação de indenizar, com vistas à reparação do dano. Inteligência dos
artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. [...].

Não houve dissociação do julgamento, pois os pedidos deduzidos não foram alargados. Observa-se que, nos fundamentos da sentença, bem como no dispositivo, está expressa
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da configuração
de assédio no ambiente de trabalho, perpetrado, em especial, por superiores hierárquicos da
reclamante, portanto dentro dos limites da petição inicial.
Preliminar que se rejeita.

O dano moral constitui-se em uma lesão não pecuniária (extrapatrimonial),
que abala a imagem da pessoa no meio social em que vive (dano objetivo) ou atinge o próprio indivíduo, em sua intimidade psíquica, causando-lhe dor, tristeza, constrangimentos,
revolta e outras sensações negativas (dano subjetivo).

2.1.2. O reclamado sustenta que não se configurou o dano moral alegado, pois não
houve a prática de ato ilícito que atingisse a reclamante, concluindo a perita que a doença apresentada pela autora não tem nexo de causalidade com a atividade de trabalho dela no banco, podendo ser atribuída a causas diversas, não necessariamente relacionadas às atividades desenvolvidas por ela na reclamada. Frisa que a reclamante não fora alvo de tratamento discriminatório,
vexatório ou humilhante, sendo tratada de forma respeitosa e sempre recebendo elogios.
O contrato de trabalho entre as parte teve início em 09/06/2005 e permanece ativo,
por afastamento da reclamante em benefício previdenciário, fato, inclusive, destacado pela reclamada em suas razões recursais.
Na petição inicial (Id 30f0bc9), a reclamante alegou que fora levada a adoecimento
de ordem psicológica pelas circunstâncias a que era submetida no ambiente de trabalho, traçando um quadro de perseguição por parte de seus superiores hierárquicos e exposição a situações constrangedoras e humilhantes.
A d. Julgadora expendeu, na matéria, a seguinte fundamentação (Id a8bd92f págs. 05-07):
[...] Na presente hipótese, entendo existir provas convincentes e robustas para desconstituir a conclusão pericial, uma vez que ficou evidenciado, pela prova oral produzida em audiência, o tratamento assediador e discriminatório em face da autora (...).
Como se não bastasse, também ficou evidenciado o preconceito sofrido pela autora
no email constante à Fl. 70, o qual trata da necessidade de substituição da reclamante, nos seguintes termos: “Conforme nos falamos ontem por telefone, informo que
preciso substituir nossa assistente. Ela atende muito bem nossos clientes, mas tem
muita dificuldade em concretizar tarefas, esquece muito das atividades e vem causando retrabalho para mim e para os gerentes de relacionamento, além de não ter boa
apresentação pessoal.”
(...).
Dos depoimentos colhidos e demais informações constantes nos autos, vislumbro a prática de assédio moral em desfavor da postulante por parte de gestores do
banco reclamado.
Ato contínuo, não tendo a perita apontado qualquer outro motivo para o adoecimento da empregada, limitando-se, conforme já pontuado, a acatar os argumentos expostos pelo gerente; e, evidenciada a prática de assédio moral, concluo pelo nexo causal
entre a doença psíquica que acometeu a autora e o ambiente laboral.
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O direito à indenização está previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal,
emergindo, quando não for hipótese de responsabilidade objetiva, sempre que coexistirem os
elementos essenciais da responsabilidade extracontratual: a) a conduta ilícita, comissiva ou
omissiva, praticada voluntariamente, de forma dolosa ou culposa; b) o dano; e c) a relação de
causalidade.
Conforme Alice Monteiro de Barros, o assédio moral é conceito jurídico “difícil de
ser elaborado em face dos difusos perfis do fenômeno” explicando que seus elementos caracterizadores são a intensidade da violência psicológica, seu prolongamento no tempo e a finalidade
de marginalizar o empregado no ambiente do trabalho, sem, todavia, constituir requisito
a ocorrência de dano psíquico (SÍNTESE TRABALHISTA, n.º 184). Para Márcia Novaes Guedes, o assédio moral ocorre mediante a presença de dois requisitos fundamentais, que são a duração no tempo e o objetivo de destruir a vítima (Terror Psicológico no Trabalho, LTr, 2003, p. 41).
A análise da questão, assim, demanda a verificação dos fatos alegados pela reclamante no tocante às condições do assédio moral, em torno do qual gira o debate. In
casu, o assédio é apontado como decorrente de perseguição realizada, em especial, pelos superiores hierárquicos da reclamante, com a submissão dela a situações constrangedoras, humilhantes e vexatórias, das quais teria decorrido a instalação de transtornos psicológicos na autora.
Nesse sentido, ao contrário do que pondera o reclamado, a prova oral se apresenta
de significativa valia para a elucidação da questão trazida a julgamento pelas partes, haja vista a
possibilidade de se coletar, por meio dela, ilustração do ambiente de trabalho no qual está inserida a reclamante, de sua rotina e das situações a que possa estar exposta, com destaque para a
forma como seus superiores hierárquicos se relacionam com ela e com os demais empregados.
O depoimento da reclamante foi dispensado. O preposto do reclamado afirmou
que não trabalhou com a reclamante, sabendo apenas que nos últimos cinco anos ela trabalhara nas agências da Afonso Pena e Ponta Negra; (Id 3bc3222 - pág. 01):
Foram ouvidas duas testemunhas:
1ª testemunha (Id 3bc3222 - pág. 02):[...] que trabalhou para o reclamado de 1995
(Unibanco, à época) até abril de 2013, na função de gerente geral de agência nos últimos cinco anos; que foi gestora geral das agências Centro e a contar de agosto de
2012, da agência Ponta Negra, quando foi criada a agência Personalitté; que permaneceu nessa última agência até a ruptura contratual; que trabalhou com a reclamante
de agosto de 2012 até abril de 2013; que no período a reclamante era assistente, tendo
por atribuições atender aos clientes, de forma presencial e por telefone, e encaminhá
-los aos diversos gerentes; que por ocasião da inauguração da agência a reclamante
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se afastou por períodos curtos do trabalho, não chegando o afastamento a atingir o
tempo necessário para gozo do benefício previdenciário; que o afastamento aconteceu em razão de alguns fatos impactantes; que o fator impactante aconteceu quando
o superintendente Sothé compareceu á agência, cerca de 3 dias após a sua inauguração, e falou para a depoente que a reclamante não tinha perfil compatível para trabalhar numa agência Personalitté, em que os correntistas são clientes com alta renda;
que aquele senhor disse a depoente que a reclamante em face do seu sobrepeso não
combinava com a beleza e o ambiente da agência; que no dia seguinte, bastante constrangida, a testemunha conversou com a reclamante e relatou o fato reportado pelo
superintendente; que teve que fazê-lo na condição de gerente geral; que a reclamante ficou bastante abalada e a depoente tentou ajudá-la, inclusive, adotando cafés da
manhã mais saudáveis e sem tantos pães; que o superintendente inclusive cogitou
de dispensar a reclamante; que a autora era uma boa funcionária e já trabalhava na
agência Personalitté da Afonso Pena, sendo o braço direito de tal perfil da agência, daí
porque foi convidada para trabalhar na nova agência Personalitté de Ponta Negra na
inauguração; que tinha duas reuniões semanais para tratar de produção com os gerentes Marcos e Ana Karenina e que ambos questionavam a testemunha se o banco
ia permanecer com a autora mesmo diante da sugestão/comentário do superintendente; que tais fatos não chegara ao conhecimento dos clientes; que, todavia, havia
comentários dos próprios colegas no ambiente da agência; que a autora continua trabalhando para o reclamado na mesma agência Personalitté; que o superintendente
retornou à agência mais uma vez de outubro para novembro de 2012, onde passou
cerca de um dia e indagou a depoente se iria permanecer com a autora, pela mesma
razão do sobrepeso, enfatizando, inclusive, que se o fosse, era de responsabilidade da
testemunha e esta respondeu afirmativamente; que a decisão de dispensar um colaborador é do superintendente; que o gestor geral colabora para tal decisão repassando para o superintendente a performance do empregado; que assumiu a responsabilidade de manter a autora como assistente pelo fato de ser excelente profissional [...]
2ª testemunha (Id 3bc3222 - págs. 02-03): [...] que trabalhou para a reclamada de agosto de 2012 a novembro de 2016, na função de vigilante, na agência Personalitté de
Ponta Negra; que trabalhava no interior da agência diariamente de segunda à sextafeira; que a autora era recepcionista; que de junho a novembro de 2016 a reclamante
ficou afastada do trabalho por motivo de doença; que não sabe dizer qual a moléstia
que acometia a reclamante; que na agência laboravam dois vigilantes, um no andar
térreo e o outro no primeiro andar; que a autora trabalhava no térreo; que os vigilantes se revezam no labor de primeiro andar e térreo; que o vigilante do térreo tem
como posto de trabalho a entrada da agência, próxima à recepção e o que trabalha
no primeiro andar, próximo às escadas e de frente para os caixas; que já presenciou
várias vezes, não sabendo precisar quantas, o gerente geral Anderson Ciro assediando a reclamante; que tal assédio acontecia mediante xingamentos, inclusive
apontando o dedo em direção à autora; que tal assédio somente acontecia com
a reclamante; que o gerente geral já chegou até a comentar com o depoente
que a reclamante era desatenta e tinha incapacidade de estar ocupando a função de
recepcionista; que o gerente geral chamava a reclamante de ‘vaca de presépio’; que o
gestor geral perguntava frequentemente se a reclamante estava grávida e se quando
subia as escadas, se estas tremiam devido ao excesso de peso; que o senhor Anderson
Ciro não chegou a fazer qualquer comentário com o depoente sobre a sexualidade
da reclamante; que tais práticas do gestor aconteciam cerca de três vezes por semana; que o senhor Anderson foi gerente geral da agência Personalitté Ponta Negra por
cerca de um ano, tendo assumido em 2015; que quando a testemunha saiu do banco
o senhor Anderson ainda era o gerente geral; que os gerentes de relacionamento Marcos e Ana Karenine faziam comentários maldosos sobre o sobrepeso da autora na
copa da agência no primeiro andar no horário de almoço; que isso acontecia quase
que diariamente; que a reclamante permanecia de cabeça baixa, chorando, por ocasião do assédio praticado por Anderson Ciro; que o gestor anterior à Anderson
era o senhor Júnior Aragão; que o senhor Júnior Aragão não tinha qualquer tipo de
problema com a reclamante; que não sabe informar se a reclamante teve algum problema pessoal com o senhor Anderson Ciro [...]
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Da prova oral, é possível se coletar, de forma expressiva, que a reclamante era exposta a situações, que ultrapassando os limites do poder de direção conferido ao empregador,
configuram humilhações e constrangimentos.
Ora, de ambos os depoimentos transcritos, observa-se que o aspecto físico da reclamante era comentado, por seu sobrepeso, sendo objeto de críticas diretas e indiretas, desde
o supervisor aos gerentes. Ainda, verifica-se nos depoimentos das testemunhas que esse tratamento ofensivo tinha a reclamante como alvo exclusivo e mais que isso, não se tratou de um
único episódio, eram práticas quase que diárias.
Os comentários e exposição vexatória da reclamante foram seguidos e constaram
até mesmo de documento (Id ac9e341 - pág. 01), sob a eufemística referência à autora como
“[...] não ter boa apresentação pessoal [...]”. É denotador do preconceito contra a reclamante,
o comentário feito pelo superintendente Sothé de que ela não tinha perfil compatível com uma
agência Personalitté, em que os correntistas são clientes com alta renda, porque a reclamante,
em razão do seu sobrepeso não combinava com a beleza e o ambiente da agência. Trata-se de
manifestação conhecida como gordofobia que, em razão de determinado padrão de beleza
atual estabelecido na sociedade resvala para a desvalorização e hostilização de pessoas gordas
situação que é mais intensificada quando se trata de mulheres, pois se soma a uma mentalidade que vê a mulher como objeto. No caso, o comentário do superintendente é bem demonstrativo desse procedimento, pois trata a reclamante como parte decorativa da beleza da agência,
isto é, por seu sobrepeso enfeando o ambiente. Imagens colocadas acima de comportamentos
pois a reclamante foi descrita como excelente profissional, braço direito de tal perfil da agência
Tirol, além de ter recebido elogios escritos.
O quadro é de discriminação que desaguou em assédio moral que é a circunstância
de o empregador, por si ou por prepostos, degradar o ambiente de trabalho e o tornar insuportável para o empregado, de modo a compeli-lo a se demitir ou sair do setor. A tônica do procedimento recai na humilhação do empregado, mediante o tratamento desrespeitoso ou antiético.
Tais comentários não se inserem no poder diretivo, pois diziam respeito à aparência física da reclamante e não, ao trabalho por ela realizado. A prova oral não demonstra
que o tratamento dado pelo gerente à reclamante estava relacionado unicamente a cobranças
pelo alcance de metas, ressai dela, em verdade, um contexto de ofensa direta à autora. Em absoluto, não se pode sequer pensar que esteja dentro dos limites de qualquer dos poderes que
o empregador possa ter, admitir-se que um gerente geral de uma instituição bancária possa se
referir a uma empregada em seu ambiente de trabalho como “vaca de presépio” ou formular
comentários do tipo “se a reclamante estava grávida e se quando subia as escadas, se estas
tremiam devido ao excesso de peso”. Tal procedimento do superior hierárquico configurou assédio ou lesão à higidez psicológica da reclamante, atentando contra valores pessoais intrínsecos, capaz de provocar na autora um dano moral indenizável.
Merece ser enfatizado, que, do ponto de vista do exercício de suas atribuições, a reclamante apresentava atuação considerada de boa qualidade, é a informação que sobressai de
documentos, nos quais em muitos constam elogios nominais à autora ( Id 207c01e; Id 02448a6;
Id b96345e; Id 3d5851c; Id 64eada9; Id afa950a; Id 96d3d37; Id 744018c; Id c624ee8 - pág. 01).
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A ocorrência de situações vexatórias e constrangedoras de forma repetida e direcionada à autora está posta. Remanesce a questão, ainda, em torno das repercussões que esse
quadro de assédio moral teve na vida da reclamante.
O adoecimento da reclamante, de natureza psicológica, é fato verificável pela documentação que consta nos autos, tais como comunicação de acidente de trabalho (Id 4c2ec2f), declaração do INSS (Id b1db7f3), comunicação de concessão de benefício do INSS (Id
39900b1), atestado médico (Id 30f4539 - págs. 01, 06, 07, 08; Id e2d187b - pág. 01; Id fb07341),
encaminhamento para acompanhamento psiquiátrico (Id 30f4539 - pág. 02), declaração de
acompanhamento psicológico (Id 30f4539 - págs. 04-05), receituário de medicação controlada
(Id e2d187b - págs. 02-05), laudo médico pericial do INSS (Id 8e47bae - págs. 01-08), o laudo da
perícia solicitada pelo Juízo a quo(Id 1d84c44 - págs. 01-20), declaração médica (Id 1f693d4).
Também se verifica que o reclamado não nega que a autora apresenta transtorno de ordem
psicológica, pelo contrário,até nas razões recursais, fica claro que a demandada reconhece
isso, tornando fato incontroverso.
De antemão é preciso ponderar que, em casos como o dos autos, não é imprescindível o dano psíquico. É certo que ele se instalara na reclamante, entretanto, ainda que isso
não tivesse acontecido, não se poderia desconsiderar o assédio moral a que a reclamante fora
submetida, que foi o que a reclamada pretendeu convencer nas razões recursais.
A argumentação da demandada, em síntese, caminha no sentido de que a conclusão da perita judicial foi “[...] A Reclamante padeceu e padece de transtorno psíquico que não
tem nexo de causalidade com a atividade laboral que a mesma exercia no Reclamado [...]” (Id
1d84c44 - pág. 16) e, que, por isso, não se poderia considerar a ocorrência de prática danosa
por parte da empresa.
Ora, a prova técnica é um meio de prova a ser conjugada com outros elementos
de provas, pois, conforme está disposto no art. 479 do CPC, o juiz não está vinculado ao laudo
pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos,
desde que eles sejam fortes o suficiente para afastar a prova técnica. A prova técnica tem seu
valor, mas isso não significa lhe conferir exclusividade, nem mesmo preeminência quanto às
demais, devendo, todas, serem analisadas e valorizadas dentro do contexto dos autos, tarefa
bem delineada no julgamento, com análise fundamentada da questão, a partir de uma visão
que integrou os elementos coletados nos autos (prova documental, oral e pericial).
Ainda assim, o conjunto das informações registradas no laudo pericial judicial indica elementos que corroboram a situação traumática sofrida pela reclamante. No capítulo discussão psiquiátrico-forense (Id 1d84c44 - págs. 13-14), foi anotado:
[...] acredito que a mesma padeceu inicialmente de sintomas sugestivos de:
- Transtorno de Adaptação (DSM-5: 309.28 - Transtornos de Adaptação, com misto
de ansiedade e depressão; CID-10: F43.23 - Transtorno de Adaptação);
- Transtorno de Pânico (DSM-5: 300.01 - Transtorno de Pânico; CID-10: F41.0 - Transtorno de Pânico).
A Reclamante evoluiu para quadro sugestivo de:
- Episódio Depressivo Leve (DSM-5: 296.21 - Episódio Depressivo Leve; CID-10: F32.0
-Episódio Depressivo Leve);
- Transtorno de Ansiedade Não Especificado (DSM-5: 300.0 - Transtorno de Ansieda242
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de Não Especificado;
F41.9 - Transtorno de Ansiedade Não Especificado).
- Transtorno de Pânico (DSM-5: 300.01 - Transtorno de Pânico; CID-10: F41.0 - Transtorno de Pânico). (...).
A Reclamante possui susceptibilidade para desenvolvimento de quadro depressivo e ansioso. A obesidade pode ter sido um fator que contribuiu para sua baixa autoestima e insegurança. [...]

Verifica-se, assim, que as ofensas dirigidas à reclamante caminharam no sentido de
potencializar esse quadro de insegurança e de baixa autoestima, logo estimulando a instalação
do estado depressivo e ansioso a que a autora estava suscetível, haja vista que eram humilhações que envolviam o aspecto físico dela.
Tal proceder da empresa, por meio dos superiores hierárquicos da autora, invadiu
a esfera íntima da pessoa, e os direitos da personalidade constituindo a situação em que a pessoa é tratada de forma desabonadora por seu aspecto físico, em desrespeito ao ser humano, ao
mesmo tempo em que configura abuso de poder diretivo.
Portanto, há prova bastante de procedimentos patronais (significativa violência
psicológica prolongada no tempo que promoveu a marginalização da reclamante no ambiente
de trabalho) que concorreram para afetar as condições psicológicas da reclamante, que é verificável no presente, muito embora, em se tratando de assédio moral, não seja imprescindível.
Devida, portanto, a indenização pleiteada pelo dano havido.
2.1.3. A reclamada requer a redução do valor da indenização invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A d. Julgadora condenou a reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 45.000,00, fundamentando (Id a8bd92f - págs. 07-08):
[...] Passa-se à quantificação da indenização, tendo como parâmetros os artigos 944 e
seguintes do Código Civil.
Quanto ao dano moral, não se há como delimitar a sua extensão. No entanto, para
quantificá-lo, a doutrina fixa alguns critérios que servem de norte ao julgador, dentre
os quais: a gravidade da lesão e a condição da vítima, a capacidade financeira do empregador e o caráter pedagógico e reparador da indenização. Há ainda que considerar os parâmetros estabelecidos no art. 223-G da CLT.
In casu, trabalha a autora para o reclamado desde 2005, possuindo aproximadamente
37 anos de idade. No tocante à capacidade laboral, a perita judicial afirmou estar plenamente apta, inclusive exercendo suas atividades normalmente no banco demandado. Entretanto, registre-se que a postulante informou às Fls. 635/637 estar usufruindo benefício previdenciário na espécie 91, a partir de 26.04.2018.
Desse modo, confrontando-se os critérios doutrinários com a situação fática posta,
defere-se a indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais), o que corresponde à aproximadamente quinze (15) vezes o valor da
remuneração mensal da autora. [...]
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A fixação da indenização por danos morais é matéria inçada de dificuldade. Já ensinava Aguiar Dias que a impossibilidade matemática de sua fixação, por não se tratar de indenização tarifada, deve ser tomada em benefício da vítima. A norma do artigo 944 do Código Civil
estabelece que a indenização é medida pela extensão do dano; em seu parágrafo, objeto de grande crítica doutrinária, é estabelecido que nessa fixação é apreciada a proporção entre a gravidade da lesão e a gravidade da culpa. Tratando a respeito José Affonso Dallegrave Neto ensina que:
[...] o Julgador deverá levar em conta todos os elementos que circunscrevem o episódio danoso não se esquecendo que a dignidade da pessoa humana é o centro de sua
personalidade e, portanto, merece a maior proteção possível [...] (Responsabilidade
civil no Direito do Trabalho, LTr, 2005, pág. 149)

Levando-se em conta critérios tais como poder econômico do ofensor e, em especial, gravidade objetiva do dano, intensidade do sofrimento da vítima, além das repercussões
do quadro de perseguição na vida da reclamante, bem como a razoabilidade e equidade na
estipulação do valor, resulta impossibilitada a redução do valor fixado na sentença.
2.1.4. O reclamado se insurge contra o deferimento da gratuidade judiciária à reclamante, argumentando que ela não comprovou o atendimento dos requisitos para concessão.
A reclamante faz jus aos benefícios da justiça gratuita com respaldo no §3º do artigo 790 da CLT, no qual é requerida a simples declaração da inexistência de “condições de pagar
as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família”. A miserabilidade jurídica não se relaciona à econômica, pois pressupõe falta de recursos para arcar com os custos
de demandar em juízo. Consta nos autos declaração de insuficiência de rendimentos da autora
(Id 9a41907 - pág. 01).
Ressalta-se que a ação foi ajuizada em 26/07/2017, portanto anteriormente à Lei nº
13.467/2017, de modo que suas disposições são inaplicáveis ao caso.
2.1.5. O banco recorrente se insurge quanto a sua condenação ao pagamento dos
honorários periciais, sob o argumento de que, sendo a reclamante a sucumbente na pretensão
do objeto da perícia, deverá arcar com os horários em questão.
Por primeiro, ressalte-se que não se aplica ao presente caso a nova disposição
do artigo 790-B, introduzida pela Lei nº 13.467/2017, haja vista que esta ação foi ajuizada em
26/07/2017, ou seja antes, antes da vigência da referida Lei.
Os honorários periciais foram liberados à expert (Id 0c0cca2) em 15/06/2018.
O reclamado formulou protesto, na audiência de 27/09/2017, em relação à determinação de antecipação de honorários periciais, entretanto, em 06/10/2017, tendo indicado
assistente técnico para acompanhamento da perícia e formulado quesitos (Id ebb2514) bem
como juntado, em 09/10/2017, a guia de pagamento de honorários periciais (Id 81d3b01)
e por fim se manifestado sobre o laudo pericial (Id c845d4e), não mais se insurgiu a respeito.
Por fim, na última audiência realizada para encerramento da instrução, em 15/05/2018 (Id
3bc3222), e nas razões finais (Id 0da87f2) também não retornou ao tema.
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A pretensão, portanto, está preclusa do ponto de vista lógico, do que resulta incabível a insurgência contra o adiantamento dos honorários periciais no recurso ordinário. Demais
disso, assinala-se que a pretensão da reclamante foi acolhida, não sendo ela, portanto vencida
na pretensão, mas apenas lhe foi desfavorável o exame técnico.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Banco.
2.2. Recurso ordinário da reclamante
2.2.1. A reclamante se mostra irresignada com o valor da indenização fixado. Diz
que a d. Julgadora não levou em consideração, especialmente, os critérios da extensão do dano
causado e da capacidade econômica da reclamada. Aponta vários reflexos negativos em sua
vida profissional e pessoal, do tratamento humilhante a que era submetida, alegando que o
dano causado pela reclamada alterou de forma substancial o seu dia a dia social, inclusive com
o desenvolvimento de transtorno depressivo recorrente e estresse pós-traumático. Frisa que
o valor arbitrado na condenação é irrisório frente à extensão e à gravidade do dano causado,
bem como diante da condição financeira da instituição bancária, pugnando pela majoração do
valor para o patamar equivalente a 50 vezes a remuneração dela.
Na inicial, a reclamante postulou indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) vezes o valor de sua remuneração (Id 30f0bc9 - pág. 08).
A d. Julgadora condenou o banco reclamado ao pagamento de indenização pelo
dano moral no valor de R$ 45.000,00, referindo corresponder a cerca de 15 (quinze) a remuneração mensal da autora (Id a8bd92f - págs. 07-08); relacionou os critérios da gravidade da lesão,
condição da vítima, a capacidade financeira do empregador e o caráter pedagógico e reparador
da indenização e ainda o tempo de serviço e a idade da autora (37 anos). Embora tenha aludido
aos parâmetros estabelecidos no art. 223-G da CLT não os aplicou, até porque avultava que eles
não eram adequados ao caso por ser anterior àquela norma.
Conforme Aguiar Dias, a impossibilidade matemática da fixação do valor, por não
se tratar de indenização tarifada, deve ser tomada em benefício da vítima, pois, em matéria de
dano moral, o arbítrio é até da essência das coisas. Caio Mário afirma que a vítima de uma lesão
a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico
que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio,
deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz,
atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação
pessoal do ofendido.
De outra parte, o artigo 944 do Código Civil prevê que a indenização se mede pela
extensão do dano. A diretriz, na fixação da indenização, tem como elementos a situação de
ofensor e vítima, a gravidade do fato danoso e a razoabilidade e proporcionalidade.
O contexto dos autos mostra que a reclamante fora exposta no ambiente de trabalho, por prolongado tempo, a situações de violação psicológica contundentes, que inclusive
potencializaram a instalação de um quadro de transtornos psíquicos, com consequências na vida
da reclamante, tais como o uso de medicação controlada, acompanhamento psicológico e psiquiátrico, afastamento das atividades de trabalho, crises de pânico, etc.
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Assim, o arbitramento do valor da indenização se deu em base modesta, ante a extensão do dano, inclusive com reflexos sociais pois as atitudes discriminatórias partiram dos
superiores, superintendentes e gerentes, tendo acontecido por diversas vezes, demonstrando
seu menosprezo quando a empresa é responsável por manter o ambiente laboral salutar. A
gravidade do dano também está relacionada à posição de quem o perpetra o que, no caso, se
conjuga ao poderio econômico do banco.
O contexto descrito traduz em grave ofensa aos direitos da personalidade da reclamante com repercussão em sua vida pessoal concorrendo até mesmo ao seu adoecimento.
Ora, conforme o art. 944, CC a indenização se mede pela extensão do dano e, assim, cabe
majorar o valor da reparação para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atendendo a parâmetros de
equidade e proporcionalidade, dentro das funções reparatória e punitiva da indenização. Não
é demasia ressaltar a humilhação imposta à pessoa humana ao ser comparada com coisas e, ainda, de forma desfavorável ao ser reputada dissonante das bonitas instalações físicas da agência.
Ante o exposto:
a) conheço do recurso ordinário da reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento;
b) conheço do recurso ordinário da reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento
para majorar o valor da reparação para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Isto posto, em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Ronaldo Medeiros de Souza, com a presença do(a) (s) Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s) Federal(is)
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro (Relatora), e do(s) Excelentíssimo(a)
s Senhor(a)es Juíz(a)es Magno Kleiber Maia, e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Aroldo Teixeira Dantas.
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e os Juízes Convocados da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários. Mérito: por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário da reclamada; e por unanimidade dar parcial provimento ao recurso ordinário da
reclamante para majorar o valor da reparação para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Obs: O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente votou no
presente processo para compor o “quorum” mínimo. Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Eridson João Fernandes Medeiros e Carlos Newton Pinto;
o primeiro, por se encontrar em gozo de férias regulamentares. Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Magno Kleiber Maia, consoante ATO TRT/GP nº 006/2019 combinado
com o ATO TRT/GP nº 077/2019, levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador
(convocação plena) e Daniela Lustoza Marques de Souza Chaves, consoante ATO TRT/GP nº
130/2019, a segunda impedida.Sustentação oral pelo(a)s advogado(a)s do(a)s recorrente,
Bel(a). Jéssica Santos Moreira de Aquino.

[

Reintegração do Autor
em Virtude de Decisão Judicial.
Medidas Restritivas Impostas
pelo Banco Réu.

RECURSO ORDINÁRIO N. 0000036-32.2019.5.21.0013
Desembargador Relator: RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES
Recorrente: Antônio Gilmar Freitas Diógenes
Advogados: Maria Izabel Costa Fernandes Rêgo E Outros
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Advogados: Velúzia Maria Maia Cavalcanti De Lima Soffiatti E Outros
Recorrido: Antônio Gilmar Freitas Diógenes
Advogados: Maria Izabel Costa Fernandes Rêgo E Outros
Recorrido: Banco Do Brasil S.A.
Advogados: Velúzia Maria Maia Cavalcanti De Lima Soffiatti E Outros
Origem: 2ª Vara Do Trabalho De Mossoró

Natal, 24 de abril de 2019.
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO
Desembargadora Relatora
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EMENTA
Recurso Ordinário do autor
Reintegração do autor em virtude de decisão judicial. Medidas restritivas impostas pelo banco réu. A partir da declaração de nulidade da decisão da empregadora de dispensa do empregado por justa causa e da determinação de reintegração do mesmo ao quadro
funcional do réu, as medidas de restrição e os impedimentos estabelecidos em face do empregado não encontram cabimento no ordenamento jurídico, pois, com a anulação da penalidade,
não há falar em comportamento faltoso que enseje a aplicação dos referidos óbices, consubstanciando a sua imposição, pelo réu, verdadeiro ato ilícito, que enseja não apenas reparação
moral como afastamento.
Dano moral. Medidas de restrição. Restando comprovado o comportamento faltoso do banco réu, consistente no registro de impedimentos em seu sistema de informações
que obstam a possibilidade de ascensões funcionais ao autor ou o gozo de determinados benefícios concedidos aos demais colaboradores, o que tem lesado o seu desenvolvimento profissional junto ao réu e lhe causado verdadeiro dano moral, diante da evidente violação a sua
dignidade humana e lesão a sua honra, impõe-se a condenação do demandado ao pagamento
de indenização por dano moral decorrente da conduta ilícita efetuada.
Recurso Ordinário do Banco do Brasil S.A.
Multa por litigância de má-fé. Não há configuração de má-fé quando os elementos dos autos não evidenciam a prática de conduta prevista no art. 80 do CPC, verificando-se,
no caso, apenas o uso, pela parte recorrente, dos recursos processuais disponibilizados pela lei.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Ordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e Antônio
Gilmar Freitas Diógenes em face da sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Mossoró
(fls. 367/373), que rejeitou as preliminares suscitadas, acatou a prescrição, extinguindo com
resolução do mérito os pedidos anteriores a 18/01/14, e, no mérito, julgou improcedentes os
pedidos deduzidos pelo autor na exordial, concedendo-lhe a gratuidade judiciária e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10%
sobre o valor líquido da condenação, restando as obrigações decorrentes da sucumbência sob
condição suspensiva de exigibilidade, razão pela qual determinou que somente serão executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou
a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário,
nos termos do §4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Em suas razões recursais (fls. 381/396), o Banco do Brasil insurge-se em face da
sentença de mérito, argumentando inexistir comprovação nos autos acerca da insuficiência de
recursos do autor para o pagamento das custas processuais. Alega que os proventos do reclamante são superiores ao limite estabelecido no art. 790, §3º, da CLT, requerendo a reforma da
sentença neste aspecto, a fim de que seja afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários
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advocatícios a serem pagos pelo autor, sob pena de afronta direta ao dispositivo citado e ao
princípio da legalidade. Cita a Súmula Vinculante n. 47, assinalando que a sentença, de forma
indevida, aplica por analogia o limite de 40 salários mínimos previsto no art. 833, X, do Código
de Processo Civil - CPC para suspender a alegação e afastar a aplicação da norma legal específica vigente, qual seja, o art. 791-A da CLT, ratificando o entendimento de que deve ser afastada a
suspensão da verba alimentar em questão. Busca a condenação do autor ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, sob o argumento de que a intenção do obreiro com a demanda é obter enriquecimento sem causa. Aduz que o reclamante manipula a veracidade dos fatos, procedendo
de modo temerário, o que enseja a penalidade vindicada, nos termos do art. 80 do CPC.
Em sede de Recurso Ordinário (fls. 397/406), o autor sustenta que a pretensão recursal se fundamenta no pedido de nova apreciação da responsabilidade do banco réu pelas medidas restritivas e impeditivas que lhe foram impostas, como retaliação pela reversão da sua demissão, determinada nos autos da Reclamação Trabalhista - RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012,
que lhe causaram grave dano moral. Alega que os prejuízos à sua integridade psíquica restaram comprovados pelo acervo documental anexado aos autos e pelos depoimentos prestados
em audiência. Aduz que a sentença vergastada se encontra fundamentada em entendimento
prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 3ª Região, em que analisada a justa
causa, por quebra de fidúcia, o que não guarda sintonia com a situação descrita nos presentes
autos, ponderando que a presente lide não objetiva discutir a demissão outrora revertida, na já
citada RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, mas sim a série de medidas restritivas como forma de
represália pela reversão da sua dispensa, a exemplo de impedimentos vinculados ao Sistema
de Informações do Banco do Brasil - SISBB, “engessando-o em cargo iniciante de carreira, sem
quaisquer novas perspectivas, promovendo-se verdadeira tortura psicológica, caracterizada,
ademais, como assédio moral” (fl. 400). Assinala que indagou, junto ao réu, acerca da sua identificação no SISBB como “empregado 960042_6”, “com referência ao ‘Regime Pós-Julgamento
de Ação Disciplinar do Controle Disciplinar’, impondo-lhe impedimento para comissionamento, concessão de PAS e Odi, o assessor Paulo Carvalho consignou que ‘conforme esclarecido
pela Divisão de Ética e Disciplina, a alteração somente poderá acontecer após trânsito em julgado da ação que determinou a reintegração” (fl. 401). Entende que o desforço em seu desfavor,
em virtude da reversão judicial da sua demissão, restou incontroverso, fazendo referência ao
depoimento do preposto do réu em audiência. Esclarece que, estando ou não pendente de
trânsito em julgado o acórdão que garantiu a sua reintegração aos quadros do Banco do Brasil,
não é admissível o direcionamento, contra si, de uma série de condutas discriminatórias e abusivas. Cita ementas de julgados para corroborar a sua tese, asseverando que os impedimentos
que lhe foram imputados têm o objetivo de deixá-lo estático no cargo de escriturário iniciante,
sem que possa ocupar outras funções, atingindo a sua integridade moral, já que o coloca em
posição de inutilidade na instituição em que labora. Acrescenta que a documentação anexada
demonstra o exercício do cargo de gerente de agência, “enquanto que, nos dias de hoje, lhe
é imposta uma condição desprovida de quaisquer perspectivas, desconsiderando-se, ademais,
as várias promoções por mérito” (fl. 404). Pugna, portanto, pela reforma da sentença vergastada, a fim de que sejam afastadas as medidas restritivas e impeditivas que lhe foram determinadas como forma de perseguição e a consequente reparação patrimonial pelos danos morais
suportados.
Contrarrazões apresentadas pelo réu, às fls. 409/460, e pelo autor, às fls. 461/466.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
Recurso Ordinário do Banco do Brasil
Notificado da sentença em 03/05/19, consoante publicação no Diário Eletrônico
da Justiça do Trabalho - DEJT, o réu apresentou seu Recurso Ordinário, de forma tempestiva,
em 13/05/19 (fls. 381/396). Representação regular (fls. 141/142). Custas processuais pelo autor, porém dispensadas, em razão do deferimento da gratuidade judiciária em favor do obreiro.
Depósito recursal inexigível em razão da improcedência dos pedidos formulados na exordial.
Recurso conhecido.
Recurso Ordinário do autor
Notificado da sentença em 03/05/19, consoante publicação no DEJT, o autor apresentou seu Recurso Ordinário, de forma tempestiva, em 14/05/19 (fls. 397/406). Representação regular (fl. 17). Custas processuais dispensadas, em razão do deferimento da gratuidade
judiciária em favor do recorrente.
Recurso conhecido.
MÉRITO
Recurso Ordinário do autor
Medidas de restrição e impedimentos impostas ao autor em razão da reversão da sua demissão
Sustenta o autor que a pretensão recursal se fundamenta no pedido de nova apreciação da responsabilidade do banco réu pelas medidas restritivas e impeditivas que lhe foram impostas, como retaliação pela reversão da sua demissão, determinada nos autos da RT
n. 0001386-34.2014.5.21.0012, que lhe causaram grave dano moral. Alega que os prejuízos a
sua integridade psíquica restaram comprovados pelo acervo documental anexado aos autos e
pelos depoimentos prestados em audiência. Aduz que a sentença vergastada se encontra fundamentada em entendimento prolatado pelo TRT da 3ª Região, em que analisada a justa causa,
por quebra de fidúcia, o que não guarda sintonia com a situação descrita nos presentes autos,
ponderando que a presente lide não objetiva discutir a demissão outrora revertida, na já citada
RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, mas sim a série de medidas restritivas como forma de retaliação pela reversão da sua dispensa, a exemplo de impedimentos vinculados ao SISBB, “engessando-o em cargo iniciante de carreira, sem quaisquer novas perspectivas, promovendo-se verdadeira tortura psicológica, caracterizada, ademais, como assédio moral” (fl. 400). Assinala que
indagou, junto ao réu, acerca da sua identificação no SISBB como “empregado 960042_6”, “com
referência ao ‘Regime Pós-Julgamento de Ação Disciplinar do Controle Disciplinar’, impondolhe impedimento para comissionamento, concessão de PAS e Odi, o assessor Paulo Carvalho
consignou que ‘conforme esclarecido pela Divisão de Ética e Disciplina, a alteração somente
poderá acontecer após trânsito em julgado da ação que determinou a reintegração” (fl. 401).
Entende que a represália em seu desfavor em razão da reversão judicial da sua demissão por
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justa causa restou incontroversa, fazendo referência ao depoimento do preposto do réu em audiência. Esclarece que, estando ou não pendente de trânsito em julgado o acórdão que garantiu
a sua reintegração aos quadros do Banco do Brasil, não é admissível o direcionamento, em seu
desfavor, de uma série de condutas discriminatórias e abusivas. Cita ementas de julgados para
corroborar a sua tese, asseverando que os impedimentos que lhe foram imputados têm o objetivo de deixá-lo estático no cargo de escriturário iniciante, sem que possa concorrer à obtenção
de outras funções, atingindo a sua integridade moral, já que o coloca em posição de inutilidade
na instituição em que labora. Acrescenta que a documentação anexada aos autos demonstra
o exercício do cargo de gerente de agência, “enquanto que, nos dias de hoje, lhe é imposta uma
condição desprovida de quaisquer perspectivas, desconsiderando-se, ademais, as várias promoções por mérito” (fl. 404). Pugna, portanto, pela reforma da sentença vergastada, a fim de
que sejam afastadas as medidas restritivas e impeditivas que lhe foram impostas como forma
de perseguição e a consequente reparação patrimonial pelos danos morais suportados.
Ao exame.
Diversamente das alegações apresentadas pelo recorrente, o juízo a quorechaçou
a tese de ocorrência de perseguição do autor pela instituição empregadora, julgando improcedente o pleito de afastamento dos impedimentos registrados em seu sistema e de condenação
ao pagamento de montante indenizatório pelos alegados danos morais suportados, conforme
os fundamentos que seguem reproduzidos (fls. 369/371):
Nos termos da inicial, o reclamante aduz que “O presente feito decorre da série de medidas restritivas impostas pela parte adversa, com imposição de impedimentos (comissionamento, Odi
e concessão PAS) vinculados no Sistema de Informações Banco do Brasil (SISBB), como retaliação pela reversão da anterior demissão do Reclamante, em sede do processo de número 000138634.2014.5.21.0012, em clarividente assédio moral. Assim, esse Juízo se configura prevento.”
Estribado nestes fatos requer que o juízo determine a suspensão das medidas restritivas (impedimentos em comento), indevidamente impostas ao reclamante, sob pena de incidência de multa
periódica, bem como a paga de indenização por danos morais.
No decorrer da instrução processual restou esclarecido pelo preposto da instituição financeira, o Sr.
Weiber Basílio Medeiros, “que o impedimento ODI é uma vedação a ocupação de cargos de confiança para funcionários da reclamada que, regra geral, tenham por força de processos judiciais uma
quebra na fidúcia necessária para ocupação de cargos em comissionamento; que o impedimento
ODI que possui o reclamante é por prazo indeterminado, uma vez que, o mesmo foi da espécie mais
gravosa; que os impedimentos ODI também podem ser oriundos de processos administrativos nos
quais a sindicância tenham concluído pela culpa do empregado”, conforme depoimento transcrito
na ata de fls. 349/351.
A defesa da instituição justifica a conduta argumentando que reintegrou o autor no cargo de escriturário atendendo a ordem exarada pelo Egrégio TRT da 21ª Região, e que a situação do autor é precária
pois estando a si e para o exercício de cargos de confiança e fidúcia, se faz necessário a relação de
confiança do Banco para com o empregado, relação esta que inexiste entre as partes, diante do processo administrativo que gerou a demissão e que é objeto do processo 0001386-34.2014.5.21.0012. Diz
ainda que, sendo ainda incerta a permanência do reclamado nos quadros de funcionários, assim não
há eficácia nem amparo nos IN do Banco, para que o reclamante se candidatar-se a qualquer cargo.
Descabe o debate sobre os motivos da demissão administrativa do autor ou de sua reintegração
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judicial, pois estes fatos são objeto de lide judicial diversa. Como os fatos são incontroversos, a discussão nesta lide é jurídica, em síntese trata-se de indagar se o procedimento do Banco e justificável
perante o ordenamento jurídico pátrio, ou ainda se no atual momento do relacionamento das partes existe lastro de confiança para concessão de cargo comissionado ao autor.
A princípio, a alteração de função do empregado após reintegração, faz parte do jus variandido empregador, condicionada à disponibilidade do quadro e conveniência de ocupação, estando inserida
no poder diretivo do empregador, não havendo ilicitude o fato. O bloqueio de promoções impostas
pelo impedimento de ODI não encontra-se na alçada dos gerentes de agências mas é uma questão
sistêmica da instituição, o autor admite este fato no seu depoimento pessoal e chega a apontar o
nome de uma colega que teria sido submetida ao mesmo procedimento. Tratando-se de uma opção do sistema não há um caráter de perseguição ou discriminação pessoal.
Ora, para a própria manutenção da relação de emprego é exigida a existência de fidúcia, a ponto da
quebra desta justificar a justa causa nos termos do art. 482 da CLT, muita mais se cobra para os ocupantes dos chamados “cargos de confiança”. O exercício de cargo de gerente ou subgerente exige,
por certo, um grau maior de confiança por parte do empregador. Por isso, a promoção a semelhante
cargo está inserida dentro do poder diretivo do empregador. O regimento interno da instituição prevê expressamente a existência deste requisito para o empregado ser alçado a estes cargos (fls. 165).
Obre a questão já decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:
(...)
Como destacado na defesa, a discussão sobre a permanência do autor nos quadros da instituição
bancária não está solucionada, pois o processo aguarda julgamento no Colendo TST. A questão é
controversa, tanto e que gerou decisão dispares na primeira e segunda instância e abrange questões
processuais e as motivações dos atos.
A Constituição brasileira, como tantas outras, estabelece (em seu art. 5°, caput) que “todos são
iguais perante a lei”. Para favorecer e proteger a igualdade, temos de ter presente a lição de Aristóteles, segundo a qual a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na medida das respectivas desigualdades. Nesta linha de raciocínio o próprio das leis
em geral é desigualar situações, basta citar, por exemplo, as ações afirmativas e as normas especiais
de proteção aos menores e as grávidas. O uso justificável de um fator de diferenciação, portanto, não
constitui discriminação ilícita.
Esta, no ensino de Maurício Godinho Delgado, é “a conduta pela qual se nega à pessoa, em face de
critério injustamente desqualificante, tratamento compatível com o padrão jurídico assentado
para a situação concreta por ela vivenciada”1.
O professor Celso Antônio Bandeira de Melo indica quatro elementos para que um fator de discriminação legal seja compatível com o princípio da isonomia, são eles2:
que a desequiparação não atinja, de modo atual e absoluto, um só indivíduo;
que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam efetivamente distintas entre si,
vale dizer, possuam características, traços, nelas residentes, diferençados;
que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e a distinção
de regime jurídico em função deles, estabelecida pela norma jurídica;
que, in concreto, o vínculo de correlação suprarreferido seja pertinente em função dos interesses
constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em diferenciação de tratamento jurídico fundada
em razão valiosa - ao lume do texto constitucional - para o bem público.
Como já vimos, o tratamento dado pelo banco ao autor não o atinge individualmente, mas se trata
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de uma norma geral. Quanto ao segundo ponto, o fator de discrímen apontado é a quebra de confiança justificável aos que lidam com numerário alheio e também para resguardar a confiança da
sociedade de modo geral e dos clientes na instituição.
As razões apontadas na defesa para adoção desta medida são razoáveis e não contempla punições
excessivas ou tratamento desrespeitoso ao empregado. O banco cumpriu integralmente a decisão
do Regional reintegrando o autor na função de escriturário, lotado em uma agência de Mossoró e
em contato direto com colegas de trabalho e clientes. Restou demonstrado também que as promoções por antiguidade previstas nos regimentos interno vem sendo implantadas no tempo próprio.
Portanto não vislumbro ilegalidade ou discriminação ilícita por parte do Banco do Brasil em relação
ao autor. Por esta razão, rejeito todos os pedidos aviados nesta reclamação.

Merece reforma a sentença recorrida, consoante será demonstrado.
Sustenta o autor, em sua peça de ingresso (fls. 03/16), que “resta plenamente comprovada a necessidade de se vergastar a conduta ilícita praticada pelo Banco Reclamado, quando, irresignado pela decisão judicial obtida, impôs e impõe diuturnamente uma série de medidas restritivas (impedimentos vinculados ao SISBB), como forma de retaliação pela revertida
demissão, em sede do feito de nº 0001386-34.2014.5.21.0012, ‘engessando-o’ em cargo iniciante
de carreira, sem quaisquer novas perspectivas, promovendo-se verdadeira tortura psicológica,
caracterizada, ademais, como assédio moral” (fl. 07).
Acrescenta que as medidas restritivas consistem na impossibilidade de concorrer a cargos em comissão, tendo em vista o registro de impedimento ODI no sistema de
informações do banco réu, de concessão de Programa de Assistência Social - PAS, relacionado
ao direito de obter adiantamentos e auxílios para a realização de procedimentos de saúde,
e a identificação do autor no SISBB como “empregado 960042_6”, que tem determinado o seu
engessamento na carreira, já que este último dígito, consoante informação registrada pelo autor na exordial, corresponde ao Regime Pós-Julgamento de Ação Disciplinar do Controle Disciplinar, conforme menu principal do GEDIP - Gestão de Disciplina e Perda da instituição ré.
Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. apresenta defesa (fls. 143/187) em que se insurge em face dos pedidos formulados pelo demandante, assinalando que cumpriu fielmente
a decisão prolatada por este E. Tribunal, efetuando a reintegração do autor no cargo de escriturário. Assinala ainda que a referida decisão encontra-se pendente de julgamento no Tribunal
Superior do Trabalho - TST, que inexiste atualmente relação de confiança com o empregado,
diante das faltas perpetradas durante a relação laboral, e que, apesar da sua reintegração “por
força de liminar nesta instituição, o reclamante permanece subindo de nível conforme documentação anexa” (fl. 165).
Consideradas as informações supra, verifica-se que a presente demanda não se
volta à discussão acerca da dispensa por justa causa levada a efeito pelo banco réu, do procedimento administrativo utilizado ou das razões que motivaram a sua reintegração judicial, haja
vista que tais questões foram objeto da RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, na qual o acórdão
proferido por esta E. 1ª Turma de Julgamentos declarou a nulidade do ato demissional
e determinou a reintegração do autor no cargo de escriturário, em uma das agências do réu
localizadas em Mossoró/RN, observando-se a remuneração do cargo efetivo com as res254
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pectivas vantagens, independentemente de trânsito em julgado, bem como o pagamento
dos salários e demais verbas trabalhistas relativas ao período compreendido entre a data de
demissão e a da efetiva reintegração, deduzidos os valores percebidos por ocasião da dispensa,
consoante se observa no acórdão anexado às fls. 28/50.
Tais fatos são incontroversos, voltando-se a lide em comento à análise do pleito autoral de afastamento das medidas de restrição e impedimentos impostos pelo Banco do Brasil
ao obreiro, após a reversão judicial da justa causa que ensejou a sua dispensa, e de pagamento
de indenização pelos danos morais suportados em decorrência da referida conduta da entidade empregadora.
De fato, a partir da decisão proferida nos autos da RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012,
que se encontra atualmente no TST para julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de
Revista ajuizado pelo Banco do Brasil S.A., esta instituição financeira promoveu a reintegração
do autor em seus quadros, na função de escriturário, consoante determinação judicial registrada
no aludido acórdão proferido por este Regional, em uma de suas agências na cidade de Mossoró.
Contudo, registrou, em seu sistema de informações, uma série de impedimentos
em desfavor do obreiro, obstando, em especial, que este concorra a cargos de comissão e tenha
acesso a determinados benefícios concedidos pela empregadora a seus colaboradores, como a
concessão de PAS, o que foi interpretado pelo autor como verdadeira retaliação pela determinação judicial de reintegração, consubstanciando, segundo seu entendimento, assédio moral
que merece reparação.
A fim de averiguar o comportamento do banco réu, foram ouvidos o autor e o preposto da instituição, cujas declarações ganham relevo para o deslinde da matéria (fls. 349/350):
Depoimento pessoal do (a) reclamante: que foi reintegrado na reclamada em dezembro de 2015
e após tal fato passou a sofrer retaliações; que foi inserido no cadastro de ocorrências disciplinares - impedimento ODI, e que em razão disso ficou impedido de concorrer a qualquer cargo na
reclamada; que atualmente não possui nenhum comissionamento; que atualmente é escriturário
da reclamada, todavia, já chegou a galgar o cargo de Gerente Geral por 2 anos e meio na agência de
Esperança na Paraíba; que desde a reintegração em 2015 não teve nenhuma ascensão na estrutura bancária; que ingressou na reclamada em dezembro de 2004; que, em algumas oportunidades,
já foi impedido de concorrer a cargos na reclamada, tais como, assistente de negócios, gerente de
relacionamento; que o seu processo originário que culminou na sua reintegração encontra-se em
grau de recurso no Eg. TST; que a sua reintegração por força de decisão judicial se deu no cargo de
escriturário; que as vedações impostas pelo impedimento de ODI não encontra-se na alçada
do gerente geral da sua atual agência, sendo uma questão sistêmica e inexistindo um comportamento assediador por parte da sua atual gerência (gerente geral); que atualmente é o
único empregado da sua agência que responde a processo de ordem disciplinar; que recorda-se
que uma ex-funcionária do Banco de nome Júlia Maria também respondeu a processo disciplinar,
todavia, quando o processo alcançou a 2ª instância o impedimento ODI foi retirado; que a Sra. Júlia
Maria por ocasião da sua reintegração retornou ao seu último cargo ocupado; que enviou e-mail
direcionado a diretoria de pessoas da reclamada solicitando que o impedimento ODI fosse
revogado tendo por resposta a negativa e a informação adicional de que enquanto o processo
não findasse tal impedimento não poderia ser extinto.
Depoimento pessoal do preposto do (s) reclamado (s): que o impedimento ODI é uma
vedação a ocupação de cargos de confiança para funcionários da reclamada que, regra geral,
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tenham por força de processos judiciais uma quebra na fidúcia necessária para ocupação de
cargos em comissionamento; que o impedimento ODI que possui o reclamante é por prazo
indeterminado, uma vez que, o mesmo foi da espécie mais gravosa; que os impedimentos ODI
também podem ser oriundos de processos administrativos nos quais a sindicância tenham
concluído pela culpa do empregado; que as vedações do impedimento ODI não se aplicam para
concessão de bolsa de estudo, remoção e PDG (programa de desempenho gratificado); que
o reclamante recebeu PDG referente ao 2º semestre de 2018, sendo inclusive o único a ganhar
na sua agência; que trabalhou com o reclamante entre os anos de 2011 e 2014, ocasião em que o
depoente era gerente de pessoa física e o reclamante era gerente de pessoa jurídica responsável
pela carteira de grandes empresas; que tomou conhecimento da demissão/reintegração do
reclamante na época dos fatos; que acompanhou a reintegração do reclamante de forma remota,
uma vez que, ocupava cargo na superintendência da reclamada; que atualmente, desde fevereiro
do presente ano, é o primeiro gestor da agência de Santa Luzia, na qual o reclamante é atualmente
escriturário; que a reintegração do reclamante na condição de escriturário ocorreu por força
de decisão judicial, e, após tal ciência por parte da reclamada, o impedimento ODI passou a
vigorar; que leu a sentença na qual reintegrava o reclamante e recorda-se da previsão na mesma
contida que o cargo de retorno seria escriturário na praça de Mossoró; que a sentença limita-se
a ordenar a reintegração inexistindo qualquer menção a prazos pelo qual o reclamante deveria
figurar ou não na condição de escriturário; que um escriturário recém ocupante do cargo
poderá concorrer a cargos comissionados, não tendo esse oportunidade o reclamante que
também é escriturário, dado que, impera o impedimento ODI; que o reclamante não foi
inocentado uma vez que a decisão ainda pode ser revista; que a periodicidade para ascensões
no quadro da reclamada é condicionado a existência de vagas e oportunidades, inexistindo uma
periodicidade fixa; que as certificações internas acontecem a cada 3 meses, sendo somado a
pontuação do funcionário; que o curso de educador não pode ser realizado por quem possui
impedimento ODI; que para se alcançar cargos comissionados necessário se faz estar dentro dos
20 melhores a nível Brasil; que o curso de educador alberga tanto nuance de curso educacional
quanto o programa de ascensão de carreira; que o depoente já tentou concorrer ao referido curso,
mesmo possuindo mais tempo e comissões que o reclamante, não tendo logrado êxito; que em
razão do curto tempo como gerente geral da agência do reclamante não possui condições de
avaliação do mesmo no que toca a condição ou não do mesmo assumir cargos de confiança/
comissionamento, uma vez que os ciclos de avaliações são a cada 6 meses, tendo como parâmetro
o início do ano do calendário cristão, caso o reclamante não possuísse impedimentos ODI; que
desconhece qual foi a pontuação do reclamante no último ciclo de 2018; que o reclamante
também possui impedimento PAS que o impede de conseguir financiamento odontológico,
não recordando-se eventuais outras linhas de financiamento; que a reclamada não aceita
que exista impedimento ODI-T para concessões de PAS; que caberia a DIPES a alçada para
implantação/retirada de impedimento ODI, PAS; que caso inexista impedimentos a DIPES
não precisa previamente realizar qualquer autorização, todavia, em caso de impedimento a
DIPES implanta os impedimentos para alavancar na carreira e concorrer a cargos de
comissionamento;que a DIPES tem abrangência nacional.
(grifos acrescidos)

Ora, consoante se depreende dos depoimentos transcritos, observa-se que as medidas de restrição apontadas pelo autor foram, de fato, estabelecidas em seu desfavor, o que
não se coaduna com a decisão proferida na multicitada RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, haja
vista que, em tal demanda, foi declarada a nulidade do ato demissional por justa causa imputada ao obreiro, já que não observado ato de improbidade, mau procedimento e desídia.
Na oportunidade, este E. TRT, em que pese haver identificado ato de indisciplina
do empregado, consistente no descumprimento de normas internas da instituição bancária
na concessão de operações de CDF, entendeu que houve perdão tácito da empregadora, razão
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pela qual fixou o entendimento de que o empregado não poderia ter sido dispensado por justa
causa, conforme trecho da decisão que segue reproduzido (fls. 38/46):
No que diz respeito às práticas irregulares, correto o entendimento do Juízo a quo,
no sentido de que o reclamante era conhecedor delas.
Vejamos o seu depoimento:
(...)
Verifica-se, portanto, que o recorrente sabia que estava descumprindo as normas internas do Banco
do Brasil ao realizar, de forma equivocada, as operações de CDF. E, no recurso, ele não ataca, especificamente, as irregularidades apontadas pela Auditoria do Banco como tendo sido cometidas por
ele, alegando apenas que diversos documentos demonstram uma interação entre os membros da
equipe da agência, que as condutas praticadas eram rotineiras e que seguia as orientações de seus
superiores.
Logo, as irregularidades indicadas na contestação e no procedimento administrativo disciplinar
foram, de fato, cometidas pelo reclamante. Essas operações irregulares foram praticadas também
por outros funcionários da agência em que trabalhavam, e envolveram o valor aproximado de R$
28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) em dívidas das empresas beneficiárias dos créditos,
cuja perspectiva de recuperação variava, à época da apresentação do Relatório de Ação Disciplinar
pela Auditoria do Banco, de baixa à alta, dependendo da empresa e da garantia oferecida por ela (ID.
3352a3f, fl. 03 - página 3.379 dos autos em PDF, em ordem crescente).
É possível dizer, então, que o autor incorreu em ato de indisciplina, ao desobedecer a diversas Instruções Normativas do Banco do Brasil. O mesmo não se pode dizer da improbidade, do mau procedimento e da desídia.
Não houve improbidade porque esta se caracteriza pela intenção (dolo) do empregado em obter
vantagem de qualquer ordem contra o empregador, o que não é o caso dos autos, já que a Auditoria
do Banco enquadrou a participação do autor nas irregularidades como comportamental e não como
ilícito, sendo que esta última categoria engloba os atos de fraude, apropriação indébita, quebra de
sigilo, furto, sequestro, assalto e conduta irregular, conforme o disposto na IN 383-1 (ID. 1a3ed36 páginas 3.339/3.351 dos autos em PDF, em ordem crescente).
Também não ocorreu mau procedimento, caracterizado pelo “comportamento incorreto do empregado, traduzido pela prática de atos que firam a discrição pessoal, as regras do bom viver, o respeito, o decoro, ou quando a conduta do obreiro configurar impolidez ou falta de compostura capazes
de ofender a dignidade de alguém, prejudicando as boas condições no ambiente de trabalho” (Alice
Monteiro de Barros, Curso de
Direito do Trabalho, LTr, 4ª ed., pág. 887).
Por fim, não se pode dizer, igualmente, que os atos cometidos pelo recorrente podem ser configurados como desídia, que se caracteriza “pelo desleixo, pela má vontade, pela incúria, pela falta de zelo
ou de interesse no exercício de suas funções. A desídia manifesta-se pela deficiência qualitativa do
trabalho e pela redução de rendimento” (obra citada, pág. 891). Como veremos a seguir, as práticas
irregulares não foram cometidas apenas pelo reclamante, e a partir da sua gestão, mas também por
outros funcionários, anteriormente, sendo uma praxe na agência na qual trabalhavam, sem que se
configurasse preguiça ou falta de interesse no exercício da função.
Em que pese, porém, a configuração de cometimento de ato de indisciplina, o Banco não poderia
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ter demitido o demandante por justa causa.
Em primeiro lugar, verifica-se que as irregularidades foram descobertas em reunião realizada na
agência em 25.04.2013, oportunidade em que estavam presentes alguns representantes da Superintendência, conforme registrado no documento de ID. 821759d, fl. 02 - página 290. Nesse mesmo documento, datado de 17.06.2013, consta a lista dos funcionários envolvidos, dentre eles o reclamante.
(...)
Diante de tudo isso, o que se verifica é que as práticas irregulares citadas, de fato, já ocorriam havia
algum tempo na agência em que o autor trabalhava e era praxe, baseando-se os funcionários na
confiança mútua. A Auditoria, aliás, nada questionou acerca dessa alegação feita por eles, apenas
dizendo que isso não os isentava do cumprimento das normas internas. O Banco também não contestou essa afirmação.

especificamente ao autor, mas a todo empregado sujeito a procedimento administrativo disciplinar, devem ser necessariamente afastadas, no caso, já que não se harmonizam com
a declaração de nulidade do ato demissional, que transporta o empregado ao status quo ante,
ou seja, à posição que ostentava anteriormente à imposição da penalidade, a qual corresponde
à condição de empregado sem ressalva contratual derivada das situações analisadas na aludida RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012.
No tocante à alegação obreira acerca da ocorrência de assédio moral, entendo que
esta não merece prosperar, devendo, todavia, ser reconhecida a pretensão reparatória derivada
do comportamento da empregadora, que causou danos ao patrimônio imaterial do empregado.

(...)
Sendo assim, a promoção do autor ao cargo de Gerente Geral, quando o Banco já tinha ciência de
que ele era suspeito de estar envolvido em algumas irregularidades, foi de encontro à política da
empresa quanto à promoção por merecimento de empregados que respondam a processo administrativo disciplinar.

Neste sentido, exige-se, para a configuração do assédio moral, a presença de ações
repetitivas e prolongadas, o direcionamento destas a um empregado, a sua desestabilização
em seu ambiente de trabalho, acarretando dano à personalidade, dignidade e integridade física
ou psíquica.

E mesmo que se argumente que o procedimento só foi iniciado com o pedido de informações ao
reclamante, sendo o período anterior destinado à apuração das irregularidades, o fato é que o Banco sabia que o reclamante poderia ter cometido tais atos e responder por elas, de modo que teria
sido mais prudente que não o tivesse promovido por merecimento, seguindo a política aplicada na
instituição bancária.

No caso, em que pesem as alegações formuladas na peça de ingresso, entendo que
estas não são suficientes para configurar a perseguição necessária ao enquadramento da situação na hipótese de assédio moral, uma vez que as retaliações narradas pelo obreiro em
razão da sua reintegração ao quadro funcional do réu consubstanciam, na verdade, medidas
de restrição impostas a qualquer empregado que esteja sujeito a procedimento administrativo disciplinar ou processo judicial que tenha culminado com a determinação de reintegração,
sendo este o entendimento que se depreende das declarações do autor e do preposto do demandado, tendo em vista a própria afirmação do primeiro de que “as vedações impostas pelo
impedimento de ODI não encontra-se na alçada do gerente geral da sua atual agência, sendo
uma questão sistêmica e inexistindo um comportamento assediador por parte da sua atual
gerência (gerente geral)” (fl. 349).

Na realidade, essa promoção corroborou não só o perdão tácito, como também revelou que o Banco, por se beneficiar até então desse procedimento tido como irregular na concessão de créditos,
com ele concordou, até porque se insere no risco da atividade e os benefícios financeiros adquiridos
compensou a quebra das normas.
(...)
Dessa forma, em que pese a confirmação de que o recorrente contrariou as instruções normativas
acerca de procedimentos a serem utilizados nessas operações de crédito, não poderia o Banco recorrido tê-lo demitido por justa causa.

Assim, a partir da declaração de nulidade da decisão da empregadora de dispensa
do empregado por justa causa e da determinação de reintegração do mesmo ao quadro funcional do réu, as medidas de restrição e os impedimentos estabelecidos em face do empregado
não encontram cabimento no ordenamento jurídico, pois, com a anulação da penalidade, não
há falar em comportamento faltoso que enseje a aplicação dos referidos impedimentos, consubstanciando a sua imposição, pelo réu, verdadeiro ato ilícito, que enseja não apenas reparação moral como afastamento.

Corroborando tal entendimento, o preposto da ré declara que “o impedimento ODI
é uma vedação a ocupação de cargos de confiança para funcionários da reclamada que, regra
geral, tenham por força de processos judiciais uma quebra na fidúcia necessária para ocupação
de cargos em comissionamento; que o impedimento ODI que possui o reclamante é por prazo
indeterminado, uma vez que, o mesmo foi da espécie mais gravosa; que os impedimentos ODI
também podem ser oriundos de processos administrativos nos quais a sindicância tenham
concluído pela culpa do empregado;” (fl. 349).

Neste sentido, é importante assinalar, inclusive, que a ausência de trânsito em julgado da decisão deste Regional não é suficiente para permitir a aplicação das citadas medidas
restritivas, uma vez que entender de forma contrária ensejaria um enfraquecimento do provimento jurisdicional concedido na RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, no qual restou consignada
a declaração de nulidade da pena de demissão e a determinação de reintegração do obreiro.

Ora, as informações reproduzidas demonstram que os impedimentos derivam de
uma política da empresa ré em face daqueles que estão sujeitos a procedimentos administrativos e judiciais, não sendo as multicitadas medidas restritivas direcionadas especificamente
ao empregado, como forma de retaliação pela reintegração determinada judicialmente, razão
pela qual, à míngua de prova suficientes, não se vislumbra a prática de assédio moral por meio
de atos reiterados e capazes de gerar conduta antissocial e reprovável no ambiente de trabalho
por parte dos prepostos do empregador.

Logo, compreendo que as referidas medidas de restrição, ainda que decorram de
orientação contida nas normas internas da instituição bancária em comento, não endereçadas

Todavia, merece acolhimento o pleito de reparação pelos danos morais suportados
em razão das medidas restritivas que foram impostas ao recorrente.
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Em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade civil pressupõe, em regra,
a ocorrência de um ato ilícito, de um dano e do nexo causal, consoante arts. 186 e 927 do Código Civil - CC.
Destarte, incumbe ao autor a demonstração em juízo da presença dos requisitos
necessários à responsabilidade civil, uma vez que se tratam de fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do art. 818, I, da CLT.
No caso, não há dúvidas de que, desde a reintegração do empregado, ocorrida em
2015, este vem sendo impedido de obter ascensões funcionais, o que tem lesado o seu desenvolvimento profissional junto ao réu e lhe causado verdadeiro dano moral, diante da evidente
violação a sua dignidade humana e lesão a sua honra, não se tratando aqui, iniludivelmente de
mero dissabor, exigindo reparação.
Relativamente ao montante da indenização, importa consignar que se trata de
questão tormentosa na doutrina e na jurisprudência, por consubstanciar a monetarização de
uma lesão subjetiva, inerente apenas àquele que a sofreu, não existindo, na legislação pátria,
critério fixo para quantificação da indenização dos danos morais, cabendo ao prudente arbítrio
do juiz mensurar seu valor.
A doutrina relaciona alguns critérios em que o magistrado deverá se apoiar a fim de
que possa, com equidade e prudência, estipular o valor da indenização correspondente, a saber: a gravidade objetiva do dano sofrido; a intensidade do sofrimento da vítima; as condições
financeiras das partes, sob a ótica da função educativa da medida, de modo a desestimular
o comportamento ilícito do causador do dano e, ao mesmo tempo, evitar um enriquecimento
sem causa da vítima; e a razoabilidade e a proporcionalidade na estipulação.
Portanto, com base neste sistema avaliativo, entendo que o valor de R$ 50.000,00
não excede o razoável, guardando relação com a natureza e a extensão da lesão, sendo consentâneo com o entendimento que prepondera neste E. Tribunal, que condenou o banco réu em
situação assemelhada, senão vejamos:
ASSÉDIO MORAL. PRIVAÇÃO DE DIREITOS.
Embora a alteração de função seja lícita, fazendo parte do jus variandi do empregador, condicionada à disponibilidade do quadro e conveniência de ocupação, infere-se
do processado que o reclamante teve o seu componente humano violado, pois, manter um
empregado trabalhando, privando-o de direitos concedidos aos colegas de profissão, é ato de
desestabilização e discriminação que atenta contra postulados consagrados na Constituição
da República. Dano moral mantido. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (RO 000062186.2016.5.21.0014, Des. Rel. Eridson João Fernandes Medeiros, 2ª Turma, TRT da 21ª Região,
Data de julgamento: 12/04/18, Data de publicação: 13/04/18)
Desta forma, dou provimento ao apelo do autor, a fim de determinar que o Banco do Brasil S.A. exclua de seus registros qualquer óbice à ascensão funcional do empregado
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que derive da dispensa por justa causa levada a efeito e anulada por meio da decisão judicial
proferida nos autos da RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, afastando, em especial, o denominado “impedimento ODI” e o registro que veda a concessão de “PAS” ao empregado, bem como
condenando o empregador ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo
obreiro, no importe de R$ 50.000,00.
Ademais, considerando que a decisão de improcedência foi objeto de reforma nesta seara recursal, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência será igualmente
afetada, já que o pleito obreiro foi acolhido, sendo determinado o afastamento das medidas
impeditivas indevidamente impostas ao autor e a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais citada.
Nesta toada, tem-se que o autor não foi sucumbente na demanda, pois o valor indicado a título de indenização por danos morais não deve fundamentar a fixação do montante
a ser pago pelos honorários advocatícios de sucumbência, entendimento que deriva da interpretação da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”.
Neste diapasão, deve-se ter em mente que a fixação, pelo autor, na petição inicial,
de valor a título de danos morais é apenas um indicador do montante que o requerente entende razoável para a reparação do prejuízo experimentado, não se tratando de quantia estanque,
já que livremente arbitrado pelo julgador.
Assim, não constituindo uma parcela com valor determinado, a procedência parcial do pedido não deve ensejar sucumbência recíproca, já que tal medida consubstanciaria
uma penalização ao obreiro, que, sem elementos concretos para fixar o montante que entende
devido, sofreria com o pagamento de honorários porque foi sucumbente em parcela do pedido.
Desta forma, considerando a procedência dos pleitos formulados na exordial,
a verba honorária será suportada unicamente pelo banco réu, motivo pelo qual fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo Banco do Brasil S.A., em favor do patrono do autor, no
valor correspondente a 10% do montante da condenação, ora fixada em R$ 50.000,00.
Resta prejudicado, portanto, o pedido de afastamento da suspensão da exigibilidade
dos honorários advocatícios devidos pelo obreiro, contido nas razões do Recurso Ordinário apresentado pelo réu, diante da reforma da sentença, com a consequente procedência da demanda.
Recurso Ordinário provido.
Recurso Ordinário do Banco do Brasil
Litigância de má-fé
Busca a recorrente a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, sob o argumento de que a intenção do obreiro com a demanda é obter enriquecimento
sem causa. Aduz que o reclamante manipula a veracidade dos fatos, procedendo de modo temerário, o que enseja a penalidade vindicada, nos termos do art. 80 do CPC.
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Sem razão.
No tocante ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé na atuação processual do empregado, não se vislumbra, a partir da análise dos autos, a prática de conduta pela
parte autora que possa ser enquadrada em tal modalidade, uma vez que esta fez uso do direito
subjetivo de ação ao pleitear o afastamento de medidas restritivas que lhe foram impostas pelo
banco réu após a sua reintegração e o pagamento de indenização pelos danos morais suportados em razão da conduta da empregadora, sendo a sua pretensão rechaçada em primeira
instância, porém acolhida neste juízo recursal.
Demais, a imputação de comportamento desleal ao empregado pela ré, ao assinalar que este alterou a verdade dos fatos, enquadrando-o na previsão do art. 80, II, III e V do
CPC, não merece acolhida, principalmente quando considerada a procedência parcial dos pedidos formulados na exordial, haja vista o autor haver logrado comprovar a sua tese de que os
impedimentos impostos pelo Banco do Brasil S.A. não se coadunam com a decisão proferida
nos autos da RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012 - que declarou a nulidade da demissão por justa
causa e determinou a sua reintegração ao quadro funcional do réu - e de que suportou danos
ao seu patrimônio imaterial, derivados das medidas restritivas que lhe foram impostas, que
importaram no seu engessamento na carreira e na negativa de acesso a diversos benefícios
concedidos pelo banco aos seus colaboradores.
Portanto, não configurada lide temerária nem comportamento que afronte a boa-fé
processual por parte do obreiro, indefiro o requerimento.
Recurso Ordinário desprovido.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço dos Recursos Ordinários interpostos pelo autor e pelo réu
e, no mérito, nego provimento ao apelo apresentado pelo Banco do Brasil S.A. e dou provimento ao recurso apresentado pelo empregado, a fim de determinar que o Banco do Brasil S.A.
exclua de seus registros qualquer óbice à ascensão funcional do empregado que derive da dispensa por justa causa levada a efeito e anulada por meio da decisão judicial proferida nos autos
da RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, afastando, em especial, o denominado “impedimento
ODI” e o registro que veda a concessão de “PAS” ao empregado, bem como condenando
o empregador ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo obreiro, no
importe de R$ 50.000,00, e ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos em favor
do patrono do autor, no valor correspondente a 10% do montante da condenação, ora fixada
em R$ 50.000,00.

Acórdão
Isto posto, em sessão ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Barbosa Filho, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Ricardo Luís Espíndola Borges (Relator), Joseane Dantas dos Santos
e Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Almeida Andrade,
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais da Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por
unanimidade, conhecer dos Recursos Ordinários interpostos pelo autor e pelo réu. Mérito: por
unanimidade, negar provimento ao apelo apresentado pelo Banco do Brasil S.A. Por unanimidade, dar provimento ao recurso apresentado pelo empregado, a fim de determinar que o Banco do Brasil S.A. exclua de seus registros qualquer óbice à ascensão funcional do empregado
que derive da dispensa por justa causa levada a efeito e anulada por meio da decisão judicial
proferida nos autos da RT n. 0001386-34.2014.5.21.0012, afastando, em especial, o denominado “impedimento ODI” e o registro que veda a concessão de “PAS” ao empregado, bem como
condenando o empregador ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo
obreiro, no importe de R$ 50.000,00, e ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos
em favor do patrono do autor, no valor correspondente a 10% do montante da condenação, ora
fixada em R$ 50.000,00. Sobre a condenação incidem juros e correção monetária, nos termos
da Súmula n. 439 do TST, segundo a qual “Nas condenações por dano moral, a atualização
monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os
juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT”. Custas processuais
invertidas, passando ao encargo do réu, no montante de R$ 1.000,00, com base no novo valor
da condenação, ora arbitrado em R$ 50.000,000.

Natal/RN, 29 de agosto de 2019.
RICARDO LUÍS ESPÍNDOLA BORGES
Relator
VOTOS

Sobre a condenação incidem juros e correção monetária, nos termos da Súmula
n. 439 do TST, segundo a qual “Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é
devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem
desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT”.
Custas processuais invertidas, passando ao encargo do réu, no montante de R$
1.000,00, com base no novo valor da condenação, ora arbitrado em R$ 50.000,000.
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Demissão de Empregado Público.
Inexistência de Estabilidade.
Desnecessidade de Motivação
do Ato. Art. 173, § 1º, Ii, Cf. Oj 247,
I, Sbdi-i, Tst. Súmula Nº 390, Tst.

Recurso Ordinário nº 0000725-19.2018.5.21.0011
Desembargador Relator: RONALDO MEDEIROS DE SOUZA
RECORRENTE: Cleofas Pereira de Araujo
ADVOGADO: Helton de Souza Evangelista
ADVOGADO: Frederico Marcel Freitas de Medeiros
RECORRIDO: Companhia Docas do Rio Grande do Norte-Codern
ADVOGADO: Mariana Fernandes Cabral
ADVOGADO: Joao Paulo Pereira de Araujo
ORIGEM: 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN
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EMENTA
DEMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. ART. 173,
§ 1º, II, CF. OJ 247, I, SBDI-I, TST. SÚMULA Nº 390, TST.
A fim de evitar possíveis equívocos na interpretação dos dispositivos a serem aplicados, cabe esclarecer, a priori, que não se discute
a ausência de estabilidade de empregado de sociedade de economia
mista ou empresa pública, nem a natureza jurídica privada da relação
trabalhista estabelecida entre a empresa e o empregado, pois é consabido que a reclamada, por pertencer à Administração Pública Indireta, encontra-se sujeita, para fins de direitos e obrigações trabalhistas,
ao regime próprio das empresas privadas, a teor do artigo 173, § 1º, II,
razão pela qual o ato de dispensa não é ato de direito administrativo,
sendo desnecessária motivação de ato para validade, conforme Orientação Jurisprudencial nº 247, I, da SBDI-1, do TST, sendo inaplicável
também a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, dispositivo que incide apenas em relação ao servidor público que mantém
relação jurídico-administrativa com a Administração Pública, na forma
da Súmula 390 do TST.
DISPENSA DISCRIMINATÓRIA EM RAZÃO DA IDADE E DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. PROVA DOS AUTOS. CONVENÇÃO
Nº 111, DA OIT. ART. 3º, IV, E ART. 5º, CAPUT E INCISO XLI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, LEI Nº 9.029/95.
As circunstâncias concretas do caso em análise evidenciam a atitude
discriminatória da empresa em proceder a substituição de trabalhadores antigos por novos candidatos admitidos em concurso público, com
uma circunstância agravante: funcionários antigos que já foram perseguidos por opiniões políticas e que atualmente portam a condição anistiados políticos, tal como é a hipótese do reclamante. Considerando a
Convenção Internacional nº 111 da Organização Internacional do Trabalho sobre discriminação em matéria de emprego e profissão, ratificada pelo Brasil e internamente promulgada pelo Decreto nº 62.150/1968,
que proíbe discriminação fundada em opinião política e, ainda, o art. 3º,
IV, CF; o art. 5º, caput e inciso XLI, CF; e o art. 1º da Lei nº 9.029/95, que
garantem o direito fundamental de qualquer indivíduo o tratamento
igualitário sem qualquer tipo de discriminação, por questão de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo
relevante rememorar que a promoção do bem de todos, sem qualquer
tipo de preconceito, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, sendo proibida a adoção de qualquer prática
discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho
ou de sua manutenção, o fundamento jurídico para reintegração de empregado decorre da comprovação, no caso concreto, da dispensa discriminatória do empregado em razão da idade e da condição de anistiado
político. Em caso idêntico ao ora apreciado, o C. TST entendeu por bem
manter a decisão deste E. Tribunal que reconheceu o direito à reintegração diante da demissão discriminatória do reclamante.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMISSÃO. ATO DISCRIMINATÓRIO. CONDENAÇÃO.
266

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

Revista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019

267

Sabe-se que a idade ou a opinião política de um empregado jamais poderiam servir de pretexto para sucessivos desligamentos da empresa após
o reconhecimento da sua condição de anistiado político em decisão judicial transitada em julgado, notadamente quando a empresa promove
concursos públicos e nomeações de candidatos para a mesma função
desempenhada pelo autor. É certo que a rescisão contratual sem justa
causa é ato potestativo do empregador, não configurando, em tese, ato
ilícito capaz de gerar responsabilidade civil no tocante a danos morais e
materiais. Todavia, quando tal ato de demissão se dá em circunstâncias
fáticas tais que configuram o abuso do exercício deste direito, estamos
diante de um típico ato ilícito que, ocasionando danos, estes devem ser
ressarcidos, por força do art. 187 e 422, do Código Civil.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSIDERAÇÃO DO CUSTO DA PREVENÇÃO DO DANO. GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA.
Comungando com os ensinamentos da melhor doutrina (MEDEIROS
NETO, 2014) e buscando elementos minimamente concretos a fim de
evitar arbitrariedade, adotamos os critérios por ela elencados: 1) natureza, gravidade e repercussão da lesão; 2) situação econômica do ofensor;
3) proveito obtido com a conduta ilícita (eventuais benefícios e vantagens, principalmente econômicos); 4) grau da culpa ou do dolo, se presentes, e a verificação de reincidência; 5) grau de reprovabilidade social
da conduta adotada. Baseado nesses parâmetros, considera-se adequado
manter o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), a fim de atender ao caráter punitivo-pedagógico da sanção e
compensar o dano moral coletivo perpetrado pela empresa ré, havendo
precedente do TST mantendo o arbitramento do mesmo valor em caso
semelhante.

Em suas razões recursais (fls. 453/479), o autor se insurge contra a improcedência
dos pedidos iniciais, alegando que a ausência de motivação do ato de dispensa torna nula
a rescisão do contrato de empregado público anistiado pela Lei nº 8.878/94 e readmitido por
força de decisão judicial (RT 45600-20.2008.5.21.0013), uma vez que, no decorrer dos últimos
12 (doze) anos, a recorrida realizou 03 (três) grandes Certames Públicos, para fins de provimento de diversos cargos públicos próprios de seu quadro funcional, originando a contratação
de mais de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) novos funcionários, 34 (trinta e quatro) novos
funcionários após a sua dispensa, o que demonstra que a sua dispensa não decorreu de necessidade de redução do quadro de pessoal, mas sim discriminatória por sua condição anistiado
político, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da dispensa e deferida a reintegração
do recorrente na antiga função (auxiliar portuário), acompanhadas do pagamento dos salários,
férias + 1/3, 13º salários e demais verbas trabalhistas próprias do contrato e função, além da
remuneração de todo o período em que permaneceu afastado, indenização por danos morais
e honorários advocatícios.
Contrarrazões ofertadas pela reclamada (fls. 485/502), postulando o desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
1 - Admissibilidade
Recurso tempestivo (notificação da sentença em 15/02/2019 - fl. 443 e interposição do recurso ordinário em 28/02/2019 - fl. 453). Representação regular (fl. 22). Custas processuais dispensadas e depósito recursal inexigível.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. VIGÊNCIA.
De acordo com a Instrução Normativa TST nº 41/2018, que dispõe sobre
a aplicação das normas processuais da Consolidação das Leis do Trabalho alteradas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, a condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável às ações propostas após 11 de novembro de
2017, sendo que apenas nas ações propostas anteriormente subsistem
as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nº 219 e 329
do TST.
Recurso ordinário conhecido e provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por Cleofas Pereira de Araujo em ataque
à r. sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da reclamação trabalhista ajuizada contra a Companhia Docas do Rio Grande do Norte-Codern.
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Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário.
MÉRITO
2.1 - Demissão de Empregado Público Anistiado
O autor se insurge contra a improcedência dos pedidos iniciais, alegando que a
ausência de motivação do ato de dispensa torna nula a rescisão do contrato de empregado
público anistiado pela Lei nº 8.878/94 e readmitido por força de decisão judicial (RT 4560020.2008.5.21.0013), uma vez que, no decorrer dos últimos 12 (doze) anos, a recorrida realizou
03 (três) grandes Certames Públicos, para fins de provimento de diversos cargos públicos próprios de seu quadro funcional, originando a contratação de mais de 354 (trezentos e cinquenta
e quatro) novos funcionários, 34 (trinta e quatro) novos funcionários após a sua dispensa, o
que demonstra que a sua dispensa não decorreu de necessidade de redução do quadro de
pessoal, mas sim discriminatória por sua condição anistiado político, razão pela qual deve ser
reconhecida a nulidade da dispensa e deferida a reintegração do recorrente na antiga função
(auxiliar portuário), acompanhadas do pagamento dos salários, férias + 1/3, 13º salários e demais verbas trabalhistas próprias do contrato e função, além da remuneração de todo o período em que permaneceu afastado, indenização por danos morais e honorários advocatícios.
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economia mista que exploram atividade econômica são regidas por regime próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas.

Ao exame.
O autor foi contratado em 08/03/1977 e dispensado em 08/03/1991; posteriormente, com a edição da Lei nº 8.878/1994 (Lei de Anistia) e através de decisão judicial (RT 9650012.2005.5.21.0013, prolatada em 22/06/2006) houve a sua readmissão ao serviço em 24/08/2006
e nova dispensa em 31/03/2008, conforme se observa das anotações da CTPS (fl. 27).
Outro processo judicial foi ajuizado para questionar a segunda dispensa (RT 4560020.2008.5.21.0013), o qual resultou em nova determinação de reintegração em 11/06/2010 (fl.
28). O terceiro aviso de dispensa sem justa causa foi dado em 07/11/2017 (fl. 25), com anotação
da demissão na CTPS em 15/02/2018 (fl. 409) e é contra este último ato demissional que versa
o objeto da lide.
Observa-se, portanto, que o trabalhador foi demitido três vezes, todas, a priori, denominadas juridicamente como “dispensa sem justa causa”. Entretanto, o enquadramento jurídico dado como sendo “sem justa causa” foi desconfigurado nas duas primeiras dispensas:
a primeira vez, por decisão judicial, considerando o tratamento discriminatório pela condição
de anistiado político do empregado, com a edição da Lei nº 8.878/1994 (Lei de Anistia); a segunda vez, também por decisão judicial, por ter havido mais uma vez dispensa discriminatória
por razões de perseguição em relação ao curto tempo de trabalho após a primeira readmissão
(menos de dois anos). A terceira dispensa “sem justa causa”, ocorrida após sete anos de trabalho, está ora em discussão neste processo.
Ab initio, cabe tecer alguns comentários a respeito da natureza jurídica do ato em
questão, a fim de evitar possíveis equívocos na interpretação dos dispositivos a serem aplicados.
É consabido que a reclamada, por pertencer à Administração Pública Indireta, encontra-se sujeita, para fins de direitos e obrigações trabalhistas, ao regime próprio das empresas privadas, a teor do artigo 173, § 1º, II, in verbis:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em
lei.
§ 1º - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
(...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;” Grifamos.

Portanto, não se pode questionar a natureza jurídica de direito privado do ato de
dispensa dos seus funcionários, uma vez que a relação jurídica entre as partes é regida pela
legislação trabalhista. Por conseguinte, o ato de dispensa não é ato de direito administrativo,
com necessidade de motivação para validade, pois as empresas públicas e as sociedades de
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A Orientação Jurisprudencial nº 247, I, da SBDI -1, consagra esse entendimento:
“SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVADA.
EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE
(alterada - Res. nº 143/2007) - DJ 13.11.2007
I - A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade;” Grifamos.

Também não se trata da aplicação da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, dispositivo que incide apenas em relação ao servidor público que mantém relação
jurídico-administrativa com a Administração Pública Direta, investido em cargo público e regido por um estatuto próprio ou, ainda, do servidor público celetista da administração direta,
autárquica ou fundacional. Nesse sentido, prevê a Súmula 390 do TST:
“SÚMULA Nº 390 - ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 229 e 265 da SBDI-1 e da
Orientação Jurisprudencial nº 22 da SB-DI-2) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional
é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs nºs 265 da SBDI1 - inserida em 27.09.2002 - e 22 da SBDI-2 - inserida em 20.09.00)
II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que
admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade
prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 229 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)”.
Grifamos.

Não se discute aqui, portanto, a existência ou não de estabilidade de empregado de
sociedade de economia mista ou empresa pública, nem a natureza jurídica privada da relação
trabalhista estabelecida entre a empresa e o empregado.
Dito isto, nada impede que o caso judicial sob análise seja concluído com a necessidade de reintegração de empregado face a outra fonte de direito aplicável à relação trabalhista,
tal como a advinda de regras e princípios constitucionais, internacionais e legais que vedam
atos de discriminação.
Na hipótese dos autos, o autor foi demitido nas primeiras duas vezes sob o fundamento “sem justa causa” que posteriormente foram configuradas como discriminatórias por
decisões judiciais.
Nesta terceira vez de dispensa sem justa causa, as razões apresentadas pela empresa reclamada são três: 1) não é obrigada a motivar suas demissões; 2) o autor não goza de
estabilidade; 3) a empresa passa por dificuldades financeiras.
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De fato, as duas primeiras premissas jurídicas são válidas. Inexiste dispositivo legal
para obrigar a empresa a motivar as demissões; e o autor não goza de estabilidade no emprego,
consoante já exaustivamente explanado alhures.
A respeito da premissa fática de dificuldade financeira da empresa, no entanto, inexiste apresentação de provas suficientes para validar a tese. Não foi juntada aos autos a integralidade de todos os documentos capazes de validar a tese defensiva de insuficiência financeira,
pois a sua fonte de recursos não se resume ao financiamento gerado internamente, havendo
aportes financeiros da União.
Nesse sentido, o balanço fiscal contábil alusivo ao ano corrente de 2017 (fls.
341/366) não atende à finalidade da comprovação da real situação financeira da empresa, pois
não informa os numerários a título de investimentos recebidos do Governo Federal, mas apenas os relacionados à receita bruta e líquida, despesas com folha salarial e custos operacionais.
Ressalte-se, nesse ínterim, que o preposto da reclamada reconheceu expressamente a existência de aportes financeiros da União, por ser vinculada ao Ministério dos Transportes (fl. 163). A
falta da comprovação cabal da situação financeira da empresa reclamada impede esta Turma
Julgadora de validar a dispensa do autor sob a justificativa de necessidade de redução de gastos.
Mas ainda que eventualmente a empresa reclamada lograsse se desincumbir do
ônus da prova a respeito de eventual déficit financeiro, isso não seria suficiente para justificar
a ocorrência da demissão do autor.
É bem verdade que a Ata da 525ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Codern
(fls. 145/154) noticia um plano de redução de despesas e a avaliação da adoção de um plano
de demissão assistida (fl. 148), contudo, não foram apresentados critérios objetivos a respeito
da dispensa dos empregados como forma de redução das despesas, nem de que forma esse
plano seria elaborado e executado sem a ocorrência de atitudes discriminatórias em relação
aos empregados da ativa.
A obscuridade a respeito dos critérios do “plano de demissão assistida” é potencializada pela atitude contraditória da empresa em proceder a uma contratação em massa de
trabalhadores. Isto porque os documentos de fls. 166/366 demonstram que, no decorrer dos últimos 12 (doze) anos, a recorrida realizou 03 (três) concursos públicos para fins de provimento
de diversos cargos próprios de seu quadro funcional.
O preposto afirmou em audiência que apenas no Município de Areia Branca/RN,
local de trabalho do autor, no último concurso foram chamadas 37 a 40 pessoas (fl. 162). A
extensa lista de aprovados nos concursos realizados (fls. 184/225) evidencia que a frontal contradição da reclamada em dizer que está pretendendo reduzir o seu quadro de pessoal para
fazer frente a eventual dificuldade financeira. Além disso, o fato de estar lançando editais de
concursos para contratação de mão-de-obra, por si só, é incompatível com a tese de dificuldade financeira para arcar com a sua folha de pagamento.
A respeito do histórico profissional do autor, observa-se, por meio das anotações
na CTPS, um histórico de promoções funcionais com aumento de salário, como as ocorridas
em 01/01/1989, 01/01/1990, 11/06/2012 e 11/06/2014 (fls. 412/414) e nenhum apontamento
funcional a respeito de eventual baixa produtividade, falha ou ineficiência do serviço prestado.
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Tais informações são importantes, na medida em que a análise da dispensa discriminatória perpassa questões relacionadas ao trabalhador e não ao trabalho em si, ainda que
sob o enquadramento jurídico de “dispensa sem justa causa”. As dispensas discriminatórias,
em geral, são perpetradas e levadas a cabo sob uma aparente legalidade ligada à ausência de
obrigação jurídica de motivar uma demissão sem justa causa.
As circunstâncias concretas do caso em análise evidenciam que a reclamada está
pretendendo substituir do seu quadro funcional trabalhadores antigos por novos candidatos
admitidos em concurso público, com uma circunstância agravante: funcionários antigos que
já foram perseguidos por opiniões políticas e que atualmente portam a condição anistiados
políticos, tal como é a hipótese do reclamante.
O autor está sendo demitido por razões discriminatórias por dois motivos: por portar a condição de anistiado político reintegrado por decisão judicial; e por ser funcionário antigo com idade superior aos novos admitidos no quadro funcional da reclamada.
A manutenção do emprego do emprego do anistiado é a correção de uma injustiça
e a sua dispensa sem justa causa é o prosseguimento da dispensa arbitrária. Assim, embora o anistiado político não tenha estabilidade no emprego, isso não significa que ele possa ser
demitido “sem justa causa” para que a sua vaga seja destinada a outras pessoas que passam em
concurso público, pois essa dispensa é flagrantemente discriminatória.
Não é demais rememorar que o art. 4ª da Lei da Anistia (Lei nº 8.878/94 veda expressamente essa conduta, ao determinar que se for necessária a realização de concurso, contratação ou processo seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego permanente,
a empresa deve excluir das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de empregados anistiados pela lei, in verbis:
“Art. 4° A Administração Pública Federal e as empresas sob controle da União, quando necessária a realização de concurso, contratação ou processo seletivo com vistas
ao provimento de cargo ou emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de postulantes habilitados na
forma desta Lei para os respectivos cargos ou empregos.” Grifamos.

O reclamante exercia o cargo de “Auxiliar de Suporte Técnico Administrativo III” (fl.
28), cuja nomenclatura foi alterada pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, em 2016, para
“Auxiliar Portuário” (fl. 33), e independente de não ter havido admissão de candidato para assumir a função de Auxiliar Portuário a partir de 2017, data em que foi cogitada em ata de reunião
uma possível reestruturação (a qual, repise-se, não foi comprovada conforme critérios objetivos de dispensa de trabalhadores), vários foram admitidos desde 2006 (fls. 336/340).
Ora, se o art. 4º da Lei nº 8.878/94 menciona “postulantes”, a realização de concurso
não pode ameaçar possível vaga de postulante a anistia; logo, com muito mais razão, a nomeação de candidatos aprovados em concurso jamais poderiam colocar em risco a vaga de
trabalho do empregado já qualificado como anistiado político, razão pela qual não importa se
a ocupação da vaga é antes ou após a concessão da anistia.
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Em outras palavras, ao contrário do que entendeu a magistrada de origem, não
pode a demandada admitir empregado concursado e depois dispensar o demandante que
exercia a mesma função sob a justificativa de “reestruturação” ou dificuldade financeira.
Primeiro porque a justificativa da dificuldade financeira não foi cabalmente comprovada; segundo porque a admissão de pessoas para a mesma vaga ocupada pelo autor após
a sua readmissão como anistiado político (e antes ou após a sua dispensa) significa que a empresa continua precisando da mão-de-obra para o desempenho da função; e terceiro porque a dispensa do anistiado político viola o princípio da impessoalidade, pois não foi apresentado o plano de reestruturação com critérios objetivos de dispensa de empregados. O fato de
eventual reestruturação atingir apenas empregados anistiados implica, por si só, em prática
discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico.
Além da vedada perseguição por opinião política, torna-se relevante registrar que
a discriminação em razão da idade é injustificável no caso em concreto, eis que inexistente qualquer incompatibilidade do cargo ocupado com a idade do autor (nascido em 18/02/1949 - fl. 23).
Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), aplicável às pessoas acima dos 60
(sessenta) anos, garante o direito ao trabalho (art. 3º), ao respeito e à dignidade (art. 10, caput),
e à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade e da autonomia (art. 10, § 2º), sob pena de responsabilidade da pessoa física
ou jurídica violadora desses direitos (art. 5º).
No ordenamento jurídico brasileiro temos, ainda, o art. 3º, IV, CF; o art. 5º, caput
e inciso XLI, CF; e o art. 1º da Lei nº 9.029/95, a seguir transcritos:
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...)
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.” Grifamos.
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;” Grifamos.
“Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito
de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem,
raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade,
entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.” Grifamos.

A Convenção Internacional nº 111 da Organização Internacional do Trabalho sobre
discriminação em matéria de emprego e profissão, ratificada pelo Brasil e internamente promulgada pelo Decreto nº 62.150/1968, considera que a discriminação constitui uma violação
dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e prevê expressamente que o termo “discriminação” compreende toda distinção, exclusão ou preferência fundada em
opinião política, dentre outros motivos, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de
oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, ipsis litteris:
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“1. Para fins da presente convenção, o termo “discriminação” compreende:
a) Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou
alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou
profissão;
b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou
alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada pelo Membro Interessado depois de consultadas
as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados.” Grifamos.

O ordenamento jurídico veda, pois, a dispensa discriminatória de empregado por
idade e por opinião política, visto tratar-se de prática vedada de preconceito, discriminação
e atentado contra os direitos e liberdades fundamentais do empregado, não despido da condição de cidadão quando assina um contrato de trabalho.
É certo que a análise da dispensa deve ser feita em cada caso concreto, observando
as suas circunstâncias específicas e não de forma generalizada, tendo em vista que a Lei da
Anistia (Lei nº 8.878/94) não garantiu o direito à estabilidade, mas apenas coibiu a dispensa
discriminatória. Em outras palavras, apenas a conjuntura das especificidades do caso concreto
poderá determinar se houve ou não dispensa discriminatória.
Não menos certo, porém, é que, na hipótese dos autos, todas as circunstâncias do
caso concreto evidenciam que a dispensa do autor foi motivada por uma prática discriminatória em relação à sua idade, ao seu tempo de serviço e à perseguição por portar a condição de
anistiado político.
Em caso idêntico ao ora apreciado, inclusive em processo em que figura a reclamada, o C. TST entendeu por bem manter a decisão deste E. Tribunal que reconheceu
o direito à reintegração diante da demissão discriminatória do reclamante, in verbis:
“RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. EMPREGADO PÚBLICO READMITIDO EM 2006 POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM ANISTIA (LEI
Nº 8.878/1994). DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA EM 2008 E REINTEGRAÇÃO EM
2009 POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL FUNDADA NA VEDAÇÃO DA DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. 1 - O fundamento utilizado pelo TRT para manter a sentença que reconheceu o direito à reintegração em 2009 foi exclusivamente a demissão
discriminatória do reclamante em 2008 provada nos autos, de maneira que não há
interesse recursal (critério da necessidade da impugnação) em seguir no debate sobre a obrigatoriedade ou não de motivação da demissão pelo ente público da Administração indireta, e, ainda, sobre a estabilidade ou não do demandante com base no
art. 41 da CF/1988, na Lei de Anistia e no seu decreto regulamentar, e, ainda, na decisão judicial que determinou a readmissão em 2006. 2 - A Corte regional consignou
que: o reclamante foi admitido em 1º/7/1974, demitido pela primeira vez durante o
Governo Collor em 31/10/1991 e readmitido em 24/8/2006 por força de decisão judicial fundada na Lei de Anistia (8.878/1994); o demandante foi novamente demitido
em 31/3/2008 e reintegrado em 17/2/2009 também por força de decisão judicial; há
direito à reintegração porque foi provada a dispensa discriminatória do trabalhador
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anteriormente anistiado, o qual, juntamente com outros empregados que igualmente
haviam sido anistiados, teve a sua demissão seguida da contratação de concursados
para -ocupar a mesma função ocupada pelo demandante e pelos demais-, de -guarda
portuário-, fatos admitidos pelo preposto, não prevalecendo a alegação da empresa
de que haveria a necessidade de redução do quadro de pessoal. Nesse contexto, não
há como se chegar a conclusão contrária nesta esfera recursal, nos termos da Súmula
nº 126 do TST. 3 - A Corte regional apenas registrou a alegação de que -a reclamada
chamou os aprovados no concurso de guarda portuário por ter sido obrigada, conforme TAC anexo aos autos-, sem, contudo, assentar tese explícita a respeito dessa
questão, conforme admitido pela própria reclamada nas razões do recurso de revista,
o que atrai a aplicação da Súmula nº 297 do TST nesse particular. 4 - Recurso de revista de que não se conhece. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS ENTRE A DEMISSÃO
SEM JUSTA CAUSA EM 2008 E A REINTEGRAÇÃO EM 2009. 1 - A alegação de que
a causa de pedir não teria sido a discriminação na demissão em 2008, mas, sim, a anterior condição de anistiado, o que atrairia a aplicação do art. 6º da Lei nº 8.878/1994
quanto às verbas trabalhistas devidas entre a demissão sem justa causa em 2008 e a
reintegração em 2009, refere-se a eventual julgamento extra petita, matéria disciplinada nos arts. 128 e 460 do CPC, os quais não foram invocados nas razões recursais,
pelo que não há como se conhecer do recurso de revista sob esse enfoque (art. 896 da
CLT). 2 - Quanto aos efeitos pecuniários da reintegração em 2009, decorrente da demissão discriminatória em 2008, não há como se constatar a alegada afronta ao art. 6º
da Lei nº 8.878/1994, o qual diz respeito aos efeitos pecuniários da readmissão oriunda da anistia, matéria não discutida nos autos. 3 - Recurso de revista de que não se
conhece.” (RR - 45700-72.2008.5.21.0013 , Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda,
Data de Julgamento: 17/04/2013, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/04/2013).
Grifamos.

Declaro, pois, discriminatória a demissão do autor, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da dispensa e deferida a reintegração do recorrente na antiga função (auxiliar portuário), acompanhadas do pagamento dos salários, férias + 1/3, 13º salários e demais
verbas trabalhistas próprias do contrato e função, além da remuneração de todo o período em
que permaneceu afastado. Cabe registrar que os efeitos financeiros são de reintegração e não
de readmissão prevista na Lei nº 8.878/94, visto que o fundamento para a reintegração é a dispensa discriminatória e não a referida lei.
Juros de mora em débitos trabalhistas decorrentes de condenação por esta justiça
especializada de 1% ao mês, conforme dispõe o art. 39, § 1º, da Lei nº. 8.177/91, e correção
monetária nos termos do art. 459, § 5º, da CLT e Súmula nº 381, do C. TST. Contribuições previdenciárias e fiscais conforme Súmula nº 368, do TST, com redação dada pela Res. 219/2017.
2.2 - Indenização por Danos Morais
O autor pede a condenação da reclamada em pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da dispensa discriminatória.
Passo a apreciar.
O conjunto probatório dos autos evidencia comprovado o ato discriminatório que
feriu os direitos da personalidade do trabalhador. O poder de jus variandi da empresa deve se
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limitar ao exercício regular do direito potestativo, discricionário e diretivo do empregador, o
que não foi observado no caso dos autos.
Sabe-se que a opinião política e a idade de um empregado jamais poderia servir de
pretexto para sucessivos desligamentos da empresa após o reconhecimento da sua condição
de anistiado político em decisão judicial transitada em julgado, notadamente quando a empresa promove concursos públicos e nomeações de candidatos para a mesma função desempenhada pelo autor.
Isso porque é direito fundamental constitucional de qualquer indivíduo o tratamento igualitário sem qualquer tipo de discriminação, por questão de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação, na forma do art. 5º, sendo relevante rememorar
que a promoção do bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito, constitui um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, por força do art. 3º, IV, da Constituição Federal.
É certo que a rescisão contratual sem justa causa é ato potestativo do empregador,
não configurando, em tese, ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil no tocante a danos
morais e materiais. É o exercício regular do direito da empresa.
Todavia, quando tal ato de demissão se dá em circunstâncias fáticas tais que configuram o abuso do exercício deste direito, estamos diante de um típico ato ilícito que, ocasionando danos, estes devem ser ressarcidos.
Assim apregoa o Código Civil Brasileiro:
“Art. 187. 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 ou
pelos bons costumes.” Grifamos.

Observa-se, da leitura do dispositivo, que o abuso do exercício regular de um direito
ocorre quando há excesso dos limites impostos pelo fim social ou econômico do direito, pela
boa-fé ou pelos bons costumes. A boa-fé contratual, inclusive, deve ser observada durante toda
a fase do contrato - pré, pós e durante. (art. 422, CC).
A inescusável atitude discriminatória em razão da idade e da opinião política
do trabalhador demonstra que a empresa excedeu o limite do razoável exercício do direito
de demitir, razão pela qual cometeu abuso de direito.
Efetivamente, o direito potestativo de demitir não pode ser utilizado de forma abusiva e discriminatória, fora dos parâmetros da boa-fé contratual, como foi feito pela empresa
reclamada.
A reparação pretendida por dano moral decorrente da relação de trabalho pressupõe a prática de um ato ilícito ou a incidência do empregador em um erro de conduta, bem
como a evidência de um prejuízo suportado pelo trabalhador e do nexo de causalidade
entre o ato praticado pelo patrão ou preposto seu e o dano experimentado pelo empregado,
consoante regramento inserido no rol de obrigações contratuais do empregador, seja pessoa
física ou jurídica, a teor do art. 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.
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No caso vertente, foram devidamente comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos. Com efeito, existem nos autos elementos suficientes a demonstrar o dano moral.
Obviamente, tais situações ocasionaram sentimento de dor injusta, provocado pela
empresa, responsável por tratar o trabalhador com respeito, decência e dignidade.

caráter preventivo, devendo o julgador fixar valor indenizatório suficiente para coibir
a reincidência do ato ilícito, a exemplo da teoria da indenização punitiva ou exemplar
(punitive damage e exemplary damage), fortes nos sistemas jurídicos da common
law, mas que gradativamente vêm sendo adotadas nos países que seguem o sistema
da civil law. (IN: Responsabilidade civil no direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr,
2010, p. 183). (grifamos).

A ordem econômica e social, tendo por fim realizar o desenvolvimento nacional
e a justiça social, repousa em princípios básicos dentre os quais se destacam a valorização do
trabalho como condição da dignidade humana, a harmonia e solidariedade entre as categorias
sociais de produção e a expansão das oportunidades de emprego produtivo.

Conforme se observa, o valor da indenização deve servir como desestímulo à reincidência da violação ao ordenamento jurídico. Contudo, isso ainda não dá o ferramental necessário ao julgador para aplicar corretamente a sanção pecuniária devida. Xisto Tiago de Medeiros Neto apresenta critérios para quantificação do valor da condenação. Afirma ele:

Adstrito a tais princípios, verifica-se que houve evidente ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III) e de qualquer Estado que se pretenda democrático de direito.

“Assim, o valor da condenação a ser arbitrado pelo juiz deverá observar, em sua expressão, suficiência para representar sanção eficaz para o agente causador do dano,
e, por efeito, força para dissuadir outras condutas danosas semelhantes. (...) Faz-se
imperativo, ademais, que essa decisão judicial seja motivada, fundamentando-se em
elementos criteriosos para a composição do quantum relativo à condenação, como
exigência da cláusula constitucional do due process of law, com isso evitando-se a
fixação de valores desarrazoados, para mais ou para menos, em prejuízo ao interesse
tutelado e aos fins almejados pelo próprio sistema jurídico.” (MEDEIROS NETO, Xisto
Tiago de. Dano moral coletivo. 4. ed. ampli. atual. e rev. São Paulo: 2014, p. 210-211,
grifos acrescidos).

Impõe-se reformar a sentença para julgar procedente a indenização por danos morais.
2.3 - Valor da Indenização por Danos Morais
O valor concedido pelo Poder Judiciário a título de dano moral, seja ele individual
ou coletivo, é sempre motivo de insurgências. Para o condenado, há sempre a noção de exorbitância no quantum; já para a vítima, a valor arbitrado é sempre irrisório. Isso decorre, inequivocamente, da natureza imaterial da lesão verificada, que não possui conteúdo econômico.
Em virtude disso, o arbitramento da condenação, em geral, é fundamentado em argumentos abstratos como “equidade”, “proporcionalidade e razoabilidade”, “exorbitância”, “irrisoriedade” ou mesmo “enriquecimento ilícito”, sem que lhe seja conferido um grau mínimo de concretude sobre tais termos. Por tais razões, o arbitramento se apresenta, em verdade, como arbítrio do
magistrado, o que não se coaduna com os princípios do Estado Democrático de Direito.
Por tais motivos, este Relator vem reavaliando seu entendimento sobre o valor das
condenações a título de indenização por danos morais, no sentido de buscar elementos concretos que tragam um maior grau de confiabilidade à decisão judicial, evitando-se o arbítrio.
Evidentemente, não se chegará a uma certeza matemática sobre o valor da indenização, havendo sempre certo grau de subjetivismo na sua fixação.
Nesse sentido, para minorar o subjetivismo, a doutrina especializada tem oferecido
elementos para a quantificação, em pecúnia, do dano moral. Às vezes, apenas dando “nortes”
para o arbitramento; em outros casos, oferecendo parâmetros minimamente objetivos.
Dissertando sobre a fixação do valor de indenização por dano moral coletivo, José
Affonso Dallegrave Neto ensina que:
A tutela dos danos morais coletivos lato sensu, assim com a dos demais interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, se dá por meio das ações coletivas. Em tais
hipóteses, o caráter compensatório da indenização do dano moral se confunde com o
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Comungando com os ensinamentos do Professor da UFRN e buscando elementos
minimamente concretos a fim de evitar arbitrariedade, adotamos os critérios por ele elencados
na obra supramencionada: 1) natureza, gravidade e repercussão da lesão; 2) situação econômica do ofensor; 3) proveito obtido com a conduta ilícita (eventuais benefícios e vantagens,
principalmente econômicos); 4) grau da culpa ou do dolo, se presentes, e a verificação de reincidência; 5) grau de reprovabilidade social da conduta adotada.
Importa, ressaltar, ainda, que a indenização somente atingirá a sua finalidade se a condenação for em valor mais elevado que o custo da prevenção do dano ou se o montante da indenização for mais elevado do que o proveito econômico ou vantagem obtida com a conduta ilícita.
Nesse diapasão, mais uma vez, por oportuno, cabe trazer a lume a lição do Professor Xisto Tiago:
“Não se pode olvidar que, em sede de tutela de direitos coletivos, o sistema de responsabilidade civil somente será eficaz socialmente e atenderá às suas finalidades, se a
reparação pecuniária estabelecida pela Justiça representar valor superior ao do custo
da prevenção do dano ou se a quantia da condenação for superior ao proveito econômico ou vantagem obtida com a conduta ilícita. E é por isso que o procedimento
de fixação judicial do valor da condenação por dano moral coletivo não pode ignorar
a necessária análise econômica da responsabilidade civil, para que haja coerência
e efetividade nesse mesmo sistema. Caso contrário, haverá a descompensação e a
perda paulatina do conteúdo ético e de justiça da responsabilidade civil, até o nível
do descrédito, em uma sociedade de fortes desigualdades, na qual se descortina a
lamentável realidade do sistemático descumprimento das normas jurídicas, diante
da pouca importância que se tem conferido aos efeitos das condenações judiciais
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em ações de reparações de danos.” (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral
coletivo. 4. ed. ampli. atual. e rev. São Paulo: 2014, p. 215). (grifamos).

Isso porque o ofensor também costuma fazer uma análise econômica de sua
conduta perante o ordenamento jurídico. Exemplo disso é o famoso “Caso Ford Pinto”, em
que a Ford Motor Company, nos Estados Unidos, produziu relatório para identificar o que
seria mais barato para a empresa: proceder ao recall dos veículos, solucionar a falha e evitar as explosões que causavam mortes e queimaduras a seus ocupantes; ou deixar de fazer
o recall, sujeitando milhares de pessoas ao infortúnio, e pagar as indenizações pelos danos
materiais e morais.
Nesse caso, a Ford Motor Company resolveu não realizar o recall porque a conclusão do documento foi que seu custo seria de US$ 11.00 (onze dólares) por unidade e, calculando-se o número de acidentes com vítimas, haveria uma economia de US$ 70.000.000,00
(setenta milhões de dólares) se a empresa continuasse a pagar as indenizações e deixasse de
consertar a falha que provocava a explosão do taque de combustível dos veículos. Portanto, no
cálculo da empresa, a vida humana valia menos de US$ 11.00 (onze dólares).
Dessa forma, eventual condenação à indenização por dano moral coletivo jamais
poderia igual ou inferior a esse proveito econômico auferido ilicitamente pela companhia, sob
pena de não corresponder à finalidade a que se pretende.
Vista a fixação do valor do dano moral sob tal ótica, passa-se à análise do caso
dos autos:
Quanto à natureza, gravidade e repercussão da lesão, temos a existência de um trabalhador que foi discriminado por três vezes consecutivas com sua dispensa “sem justa causa”
para mascarar perseguição por questões políticas, sendo a última vez agravada por ser discriminado também por questão de idade.
No que atine à situação econômica do ofensor, embora não tenha havido a demonstração dos aportes financeiros realizados pela União Federal em seu favor, observa-se
que tem realizado vários concursos com a admissão de pessoal, o que demonstra ter capital
social suficiente para uma empresa de grande porte.
A respeito do grau da culpa ou do dolo, houve dolo grave da empresa em razão da
atitude discriminatória consentida e direcionada, além de reincidência, demonstrando o seu
desprezo para com as regras e princípios integrantes do ordenamento jurídico que protegem
a dignidade dos trabalhadores.
Caso a indenização por danos morais não seja suficiente à modificação dessa conduta empresarial, outros trabalhadores futuros continuarão a ser vitimados.
Sobre o ponto, importa extrair mais uma lição da obra multicidata:
“A verificação de reincidência ou continuidade no tempo, da prática ilícita, vem a demonstrar o desprezo reprovável do autor às regras e princípios integrantes do orde-
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namento jurídico, constituindo aspecto inaceitável para o sistema de justiça, a exigir,
também, o incremento do quantum da parcela da condenação.” (MEDEIROS NETO,
Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 4. ed. ampli. atual. e rev. São Paulo: 2014, p. 212).
(grifamos).

Por fim, quanto ao grau de reprovabilidade social da conduta adotada, não há dúvida de que é alto, mostrando-se essencial a lição do Professor Xisto Tiago:
“É imperioso, pois, que o violador apreenda, pela imposição da parcela pecuniária
fixada judicialmente, a força da reprovação social e dos efeitos deletérios decorrentes
de sua conduta. Somente assim é que se poderá atender ao anseio de justiça presente na coletividade; somente assim é que se possibilitará recompor o equilíbrio
social rompido; somente assim a conduta violadora de direito da coletividade não
será compensadora para o ofensor; e somente assim haverá desestímulo, no universo
social, quanto à repetição de condutas de tal jaez, para o bem de toda a coletividade.”
(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 4. ed. ampli. atual. e rev. São
Paulo: 2014, p. 200-201). (grifamos).

Baseado em todos esses parâmetros, considero adequado deferir o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de atender ao caráter punitivo-pedagógico da sanção, sancionando o ato abusivo e inibindo o cometimento de atos futuros
da mesma estirpe, além de compensar o dano moral sofrido pelo reclamante.
Cabe registrar que há recente precedente do C. TST pronunciando-se pela razoabilidade desse montante para compensar o dano moral advindo de dispensa discriminatória,
observe-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. O elemento fático desencadeador da indenização por danos morais é a constatação da dispensa discriminatória. Examinando as premissas traçadas pelo Regional, entende-se que
o valor atribuído à indenização por danos morais (R$20.000,00 - vinte mil reais) não
se revela fora dos parâmetros da razoabilidade, não havendo de se falar, por conseguinte, em intervenção desta Corte Superior nos critérios fixados pelo Juízo a quo.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (AIRR - 11551-68.2016.5.18.0008 ,
Relator Ministro: Luiz José Dezena da Silva, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/04/2019). Grifamos.

Reformo a sentença para julgar procedente a indenização por danos
morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A atualização monetária é devida a partir desta decisão e os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT, e Súmula
nº 439, do TST.
2.4 - Honorários Advocatícios
No caso dos autos houve inversão dos ônus da sucumbência.
Dito isto, considerando que a ação foi ajuizada em 08/10/2018 (fl. 2), após a entrada em vigor das novas disposições da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, em vigência a
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partir de 11/11/2017, de acordo com a Instrução Normativa TST nº 41/2018, que dispõe sobre
a aplicação das normas processuais da Consolidação das Leis do Trabalho alteradas pela Lei nº
13.467, de 13 de julho de 2017, assim dispõe a respeito dos honorários advocatícios, in verbis:
“Art. 6º Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações
propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações propostas
anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas
nºs 219 e 329 do TST.” Grifamos.

Logo, com base no 791-A, da CLT, condeno a reclamada ao pagamento de 10% (dez
por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da condenação a título de honorários advocatícios em favor do advogado do autor.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento
para declarar discriminatória a demissão do autor, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da dispensa e deferida a sua reintegração na antiga função (auxiliar portuário), acompanhadas do pagamento dos salários, férias + 1/3, 13º salários e demais verbas trabalhistas
próprias do contrato e função, além da remuneração de todo o período em que permaneceu
afastado; indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com atualização monetária devida a partir desta decisão e os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT, e Súmula nº 439, do TST; e honorários advocatícios à base de 15% sobre
o valor total da condenação.
Juros de mora em débitos trabalhistas decorrentes de condenação por esta justiça
especializada de 1% ao mês, conforme dispõe o art. 39, § 1º, da Lei nº. 8.177/91, e correção monetária nos termos do art. 459, § 5º, da CLT e Súmulas nº 381 e nº 439, do C. TST. Contribuições
previdenciárias e fiscais conforme Súmula nº 368, do TST, com redação dada pela Res. 219/2017.
Custas processuais fixadas em R$ 600,00 (seiscentos reais). Valor da condenação
arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Isto posto, em Sessão Ordinária realizada nesta data, sob a Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eridson João Fernandes Medeiros, com a presença do(a) (s) Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s) Federal(is) Ronaldo
Medeiros de Souza (Relator), e do(a)s Excelentíssimo(a)s Senhor(a)es Juíz(a)es Daniela Lustoza Marques de Souza Chaves, e do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho
da 21ª Região, Dr (a) José Diniz de Moraes,
ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e os Juízes Convocados da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto. Mérito: por maioria, dar provimento ao
recurso para declarar discriminatória a demissão do autor, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da dispensa e deferida a sua reintegração na antiga função (auxiliar portuário),
acompanhadas do pagamento dos salários, férias + 1/3, 13º salários e demais verbas trabalhistas próprias do contrato e função, além da remuneração de todo o período em que permane282
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ceu afastado; indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com atualização
monetária devida a partir desta decisão e os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos
termos do art. 883 da CLT, e Súmula nº 439, do TST; e honorários advocatícios à base de 15%
sobre o valor total da condenação. Juros de mora em débitos trabalhistas decorrentes de condenação por esta justiça especializada de 1% ao mês, conforme dispõe o art. 39, § 1º, da Lei
nº. 8.177/91, e correção monetária nos termos do art. 459, § 5º, da CLT e Súmulas nº 381 e nº
439, do C. TST. Contribuições previdenciárias e fiscais conforme Súmula nº 368, do TST, com
redação dada pela Res. 219/2017. Custas processuais fixadas em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Valor da condenação arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Vencido o Excelentíssimo
Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros que fixava a indenização por dano moral
em R$10.000,00.
Obs: O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente votou no
presente processo para compor o “quorum” mínimo.. Ausente, justificadamente o Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Newton Pinto. Convocados o(s) Excelentíssimo(a)s
Senhor(a)es Juíz(a)es Magno Kleiber Maia, consoante ATO TRT/GP nº 006/2019 combinado
com o ATO TRT/GP nº 077/2019, levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador
(convocação plena) e Daniela Lustoza Marques de Souza Chaves, consoante ATO TRT/GP nº
130/2019, o primeiro ausente justificadamente. Houve sustentação oral pelo(a)s advogado(a)s do(a)s recorrente Cleofas Pereira de Araujo, Bel(a). Helton de Souza Evangelista, na sessão do dia 15/05/2019. Juntada voto vencido pelo Desembargador Eridson João
Fernandes Medeiros de Souza.

Natal, 29 de maio de 2019.
RONALDO MEDEIROS DE SOUZA
Desembargador Relator

VOTOS
Voto do(a) Des(a). ERIDSON JOAO FERNANDES MEDEIROS / Gabinete do Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros
JUNTADA DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo reclamante em face da sentença de
primeiro grau (fls. 433/442), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor
da COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN.
Os Desembargadores da 2ª Turma de Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, conheceram do recurso.
O d. Desembargador Relator, Dr. Ronaldo Medeiros de Souza, deu “(...) provimento
ao recurso para declarar discriminatória a demissão do autor, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da dispensa e deferida a sua reintegração na antiga função (auxiliar porRevista do Tribunal Regional do Trabalho - 21ª Região | 2019
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tuário), acompanhadas do pagamento dos salários, férias + 1/3, 13º salários e demais verbas
trabalhistas próprias do contrato e função, além da remuneração de todo o período em que
permaneceu afastado; indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com
atualização monetária devida a partir desta decisão e os juros incidem desde o ajuizamento da
ação, nos termos do art. 883 da CLT, e Súmula nº 439, do TST; e honorários advocatícios à base
de 15% sobre o valor total da condenação.”
Este Desembargador requereu vista regimental e, após análise detida dos autos,
observando, por óbvio, as particularidades do caso concreto, passa a acompanhar, em parte,
o entendimento do d. Relator, no que tange ao entendimento de que ocorreu dispensa discriminatória do reclamante recorrente, empregado público celetista anistiado (Lei nº 8.878/1994
- Lei de Anistia).
Inicialmente, tem-se a considerar que a CODERN, integrante da Administração Pública indireta, portanto, com natureza jurídica de direito privado, se sujeita ao regime próprio
das empresas privadas, inexistindo, a priori, necessidade de motivação da dispensa, bem como,
estabilidade do seu empregado.
Não obstante, exsurge dos autos histórico segundo o qual o reclamante, além do
presente caso, já foi dispensado “sem justa causa”, pela demandada, outras 02 (duas) vezes, tendo sido tais atos revertidos por esta Justiça Especializada, cujas sentenças atestaram a configuração de dispensas discriminatórias.
É de se abrir parênteses para pontuar que, em oportunidade pretérita, a readmissão do reclamante se deu à luz da Lei Federal nº 8.878/1994 (lei dos anistiados políticos).
In casu, a empresa reclamada apresentou 03 (três) razões para a dispensa sem justa causa, a saber: 1) não é obrigada a motivar suas rescisões contratuais; 2) o autor não goza de
estabilidade; e 3) a empresa passa por dificuldades financeiras.
O voto do i. Relator, com perspicácia, pontua que as duas primeiras premissas são
válidas, diferentemente da terceira, de modo a fazer valer a observância da teoria dos motivos
determinantes. Vejamos o seguinte trecho da fundamentação apresentada pelo Desembargador Relator:
“A respeito da premissa fática de dificuldade financeira da empresa, no entanto,
inexiste apresentação de provas suficientes para validar a tese. Não foi juntada aos autos a integralidade de todos os documentos capazes de validar a tese defensiva de insuficiência financeira, pois a sua fonte de recursos não se resume ao financiamento gerado internamente, havendo
aportes financeiros da União.
Nesse sentido, o balanço fiscal contábil alusivo ao ano corrente de 2017 (fls.
341/366) não atende à finalidade da comprovação da real situação financeira da empresa, pois
não informa os numerários a título de investimentos recebidos do Governo Federal, mas apenas os relacionados à receita bruta e líquida, despesas com folha salarial e custos operacionais.
Ressalte-se, nesse ínterim, que o preposto da reclamada reconheceu expressamente a existên284
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cia de aportes financeiros da União, por ser vinculada ao Ministério dos Transportes (fl. 163). A
falta da comprovação cabal da situação financeira da empresa reclamada impede esta Turma
Julgadora de validar a dispensa do autor sob a justificativa de necessidade de redução de gastos.
Mas ainda que eventualmente a empresa reclamada lograsse se desincumbir do
ônus da prova a respeito de eventual déficit financeiro, isso não seria suficiente para justificar a ocorrência da demissão do autor.
É bem verdade que a Ata da 525ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Codern
(fls. 145/154) noticia um plano de redução de despesas e a avaliação da adoção de um plano
de demissão assistida (fl. 148), contudo, não foram apresentados critérios objetivos a respeito
da dispensa dos empregados como forma de redução das despesas, nem de que forma esse
plano seria elaborado e executado sem a ocorrência de atitudes discriminatórias em relação
aos empregados da ativa.
A obscuridade a respeito dos critérios do “plano de demissão assistida” é potencializada pela atitude contraditória da empresa em proceder a uma contratação em massa de
trabalhadores. Isto porque os documentos de fls. 166/366 demonstram que, no decorrer dos últimos 12 (doze) anos, a recorrida realizou 03 (três) concursos públicos para fins de provimento
de diversos cargos próprios de seu quadro funcional.
O preposto afirmou em audiência que apenas no Município de Areia Branca/RN,
local de trabalho do autor, no último concurso foram chamadas 37 a 40 pessoas (fl. 162). A
extensa lista de aprovados nos concursos realizados (fls. 184/225) evidencia que a frontal contradição da reclamada em dizer que está pretendendo reduzir o seu quadro de pessoal para
fazer frente a eventual dificuldade financeira. Além disso, o fato de estar lançando editais de
concursos para contratação de mão-de-obra, por si só, é incompatível com a tese de dificuldade financeira para arcar com a sua folha de pagamento.
A respeito do histórico profissional do autor, observa-se, por meio das anotações
na CTPS, um histórico de promoções funcionais com aumento de salário, como as ocorridas
em 01/01/1989, 01/01/1990, 11/06/2012 e 11/06/2014 (fls. 412/414) e nenhum apontamento
funcional a respeito de eventual baixa produtividade, falha ou ineficiência do serviço prestado.
Tais informações são importantes, na medida em que a análise da dispensa discriminatória perpassa questões relacionadas ao trabalhador e não ao trabalho em si, ainda que
sob o enquadramento jurídico de “dispensa sem justa causa”. As dispensas discriminatórias,
em geral, são perpetradas e levadas a cabo sob uma aparente legalidade ligada à ausência de
obrigação jurídica de motivar uma demissão sem justa causa.
As circunstâncias concretas do caso em análise evidenciam que a reclamada está
pretendendo substituir do seu quadro funcional trabalhadores antigos por novos candidatos
admitidos em concurso público, com uma circunstância agravante: funcionários antigos que
já foram perseguidos por opiniões políticas e que atualmente portam a condição anistiados
políticos, tal como é a hipótese do reclamante.
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O autor está sendo demitido por razões discriminatórias por dois motivos: por portar a condição de anistiado político reintegrado por decisão judicial; e por ser funcionário antigo com idade superior aos novos admitidos no quadro funcional da reclamada.”
(Trecho do voto do i. Desembargador Relator, Dr. Ronaldo Medeiros de Souza).
Adiante, ao citar o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), pontua o d. Relator que,
além “(...) da vedada perseguição por opinião política, torna-se relevante registrar que a discriminação em razão da idade é injustificável no caso em concreto, eis que inexistente qualquer
incompatibilidade do cargo ocupado com a idade do autor (nascido em 18/02/1949 - fl. 23).”
Cita, ademais, decisão paradigmática do c. TST:
“RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. EMPREGADO PÚBLICO READMITIDO EM 2006 POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL FUNDADA EM ANISTIA (LEI
Nº 8.878/1994). DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA EM 2008 E REINTEGRAÇÃO EM
2009 POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL FUNDADA NA VEDAÇÃO DA DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. 1 - O fundamento utilizado pelo TRT para manter a sentença que reconheceu o direito à reintegração em 2009 foi exclusivamente a demissão
discriminatória do reclamante em 2008 provada nos autos, de maneira que não há
interesse recursal (critério da necessidade da impugnação) em seguir no debate sobre a obrigatoriedade ou não de motivação da demissão pelo ente público da Administração indireta, e, ainda, sobre a estabilidade ou não do demandante com base no
art. 41 da CF/1988, na Lei de Anistia e no seu decreto regulamentar, e, ainda, na decisão judicial que determinou a readmissão em 2006. 2 - A Corte regional consignou
que: o reclamante foi admitido em 1º/7/1974, demitido pela primeira vez durante o
Governo Collor em 31/10/1991 e readmitido em 24/8/2006 por força de decisão judicial fundada na Lei de Anistia (8.878/1994); o demandante foi novamente demitido
em 31/3/2008 e reintegrado em 17/2/2009 também por força de decisão judicial; há
direito à reintegração porque foi provada a dispensa discriminatória do trabalhador
anteriormente anistiado, o qual, juntamente com outros empregados que igualmente
haviam sido anistiados, teve a sua demissão seguida da contratação de concursados
para -ocupar a mesma função ocupada pelo demandante e pelos demais-, de -guarda
portuário-, fatos admitidos pelo preposto, não prevalecendo a alegação da empresa
de que haveria a necessidade de redução do quadro de pessoal. Nesse contexto, não
há como se chegar a conclusão contrária nesta esfera recursal, nos termos da Súmula
nº 126 do TST. 3 - A Corte regional apenas registrou a alegação de que -a reclamada
chamou os aprovados no concurso de guarda portuário por ter sido obrigada, conforme TAC anexo aos autos-, sem, contudo, assentar tese explícita a respeito dessa
questão, conforme admitido pela própria reclamada nas razões do recurso de revista,
o que atrai a aplicação da Súmula nº 297 do TST nesse particular. 4 - Recurso de revista de que não se conhece. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS ENTRE A DEMISSÃO
SEM JUSTA CAUSA EM 2008 E A REINTEGRAÇÃO EM 2009. 1 - A alegação de que
a causa de pedir não teria sido a discriminação na demissão em 2008, mas, sim, a anterior condição de anistiado, o que atrairia a aplicação do art. 6º da Lei nº 8.878/1994
quanto às verbas trabalhistas devidas entre a demissão sem justa causa em 2008 e a
reintegração em 2009, refere-se a eventual julgamento extra petita, matéria disciplinada nos arts. 128 e 460 do CPC, os quais não foram invocados nas razões recursais,
pelo que não há como se conhecer do recurso de revista sob esse enfoque (art. 896 da
CLT). 2 - Quanto aos efeitos pecuniários da reintegração em 2009, decorrente da demissão discriminatória em 2008, não há como se constatar a alegada afronta ao art. 6º
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da Lei nº 8.878/1994, o qual diz respeito aos efeitos pecuniários da readmissão oriunda da anistia, matéria não discutida nos autos. 3 - Recurso de revista de que não se
conhece.” (RR - 45700-72.2008.5.21.0013 , Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda,
Data de Julgamento: 17/04/2013, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/04/2013).

Isso posto, acompanho o voto proferido pelo d. Desembargador Relator, no sentido
de reconhecer a nulidade da dispensa, deferindo-se a reintegração do reclamante recorrente
na antiga função (auxiliar portuário), com os pagamentos devidos, bem como honorários advocatícios.
Divirjo, tão-somente, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, minorando-o de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É como voto.

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS
Desembargador do TRT da 21ª Região
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