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APRESENTAÇÃO 
 

 

“Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão 

chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los 

do lugar em que vocês estão." (Augusto Cury). 

 

Estamos publicando mais uma Revista do Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Região, desta feita a sua 17ª edição, e 

como sempre de forma aberta e democrática, dando oportunidade aos 

servidores, magistrados, bem como aos estudiosos das ciências 

jurídicas além Tribunal, de aqui exporem as suas teses jurídicas, um 

pouco dos seus conhecimentos e pensamentos que venham a 

contribuir para a melhoria da atividade judicante. 

Muito nos alegra e estimula recebermos a contribuição de 

várias pessoas comprometidas com o aperfeiçoamento prático, 

doutrinário e jurisprudencial na aplicação do direito, em especial do 

Direito do Trabalho, buscando a tão sonhada rapidez e a efetividade 

dessa Justiça Especializada. 

Penso que os artigos e os acórdãos aqui publicados em si 

só não esgotam os temas adiante apresentados, pelo contrário, de tão 

palpitantes, profundos e desafiadores nos conduzem a uma reflexão 

mais apurada e nos proporcionam um incentivo no sentido de 

melhorarmos na árdua missão da busca pela perfeição e o fim 

precípuo da paz e da justiça social. 
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No entanto, é importante termos em mente que, em que 

pese todas as dificuldades enfrentadas no âmbito deste Tribunal, 

continuamos trabalhando com o maior empenho e dedicação, visando 

o aprimoramento para uma prestação jurisdicional merecida e 

esperada pela sociedade. 

Demanda contra o bom senso acreditarmos que o Estado 

Democrático de Direito se assente apenas e tão somente nas atividades 

judiciais para a pacificação social, não, o problema finca raízes mais 

profundas em causas diversas, mas estreme de qualquer dúvida que o 

mesmo jamais existiria ou poderá existir sem um o Poder Judiciário 

bem estruturado e forte, como ponto equilíbrio para dirimir os litígios 

que se avolumam diariamente por todo o país.  

Nesta Revista, gostaríamos principalmente que os olhares 

lançados de fora conheçam e vejam nos trabalhos aqui publicados que 

existem pessoas preocupadas, dedicadas e trabalhando arduamente 

para a concretização da Justiça esperada e não apenas sonhada.  

No próximo dia 16 de junho comemoraremos vinte anos 

da criação do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, e 

de nenhuma forma poderíamos deixar essa data tão significativa 

passar em branco e sem qualquer registro na 17ª edição da nossa 

Revista. Não se trata de uma edição comemorativa e especial, mas seu 

lançamento será apenas mais um evento na programação do 

aniversário que se estenderá por vários dias.  
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Por esse motivo, fizemos questão de modificar a capa da 

revista dando um enfoque especial ao evento, para contribuir, registrar 

e lembrar essa data não apenas simbólica, mas verdadeiramente 

marcante para os que já passaram e para os que ainda se encontram 

nesse Tribunal.  

Por oportuno, registre-se que a capa da 17ª edição da 

nossa Revista além do brilhantismo do conteúdo escrito pelos 

colaboradores, de outra forma retrata as potencialidades do nosso 

estado, e cuja arte e sua criação é de uma comprometida e dedicada 

servidora desse Tribunal. 

Durante as comemorações do aniversário algumas pessoas 

serão agraciadas, mas, gostaria e espero que todos os servidores 

sintam-se homenageados por esta Monumental Obra construída ao 

longo de duas décadas, pois sua construção não se fez e jamais será 

apenas de alvenaria, mas de sonho, suor, muito esforço e até lágrimas 

dos que se dedicaram e ainda se dedicam à Justiça do Trabalho do Rio 

Grande do Norte.  

De coração gostaria de agradecer a todos os que de uma 

forma ou de outra contribuíram para a elaboração e publicação da 

nossa Revista, e que ela não chegue apenas aos que convivem no meio 

jurídico, mas vá mais além e chegue às mãos dos jurisdicionados e 

desperte neles o sentimento de confiança e fé nos que trabalham se 

dedicam e acreditam em uma prestação jurisdicional cada dia melhor 

na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. 
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Parabéns a todos que nesses vinte anos fizeram do sonho 

uma realidade construindo o Nosso Tribunal, mas levo também uma 

palavra de incentivo e fé a todos que continuarão na sublime e 

interminável missão dessa Obra, para que as futuras gerações 

permaneçam se orgulhando do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região.  

 

Natal, junho de 2012. 

 

José Rêgo Júnior 

Desembargador e Vice-Presidente do TRT da 21ª Região/RN 

Presidente da Comissão da Revista 
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 “O RACIOCÍNIO JUSINTERATIVO PARA UMA 

DECISÃO JUDICIAL JUSTA. Notas e questionamentos 

sobre caso concreto e exemplos determinantes da 

aplicabilidade e materialidade de valores a decisões 

judiciais justas pela interação de dimensões culturais e 

vetores naturais.” 

 

Carlos Newton Pinto 

 

 

“UM JUIZ SENTENCIA QUE DEVOLVER O APARTAMENTO 

AO BANCO CANCELA A HIPOTECA”: 

A notícia em si mesma considerada pode não chamar a 

atenção de ninguém, todavia provoca uma intensa mudança na ordem 

jurídica. A Seção Segunda de Navarra pronunciou uma sentença que 

manteve a decisão de juízo da cidade de Estela que considerou que 

não havia motivo para continuar com o procedimento de execução 

depois que o Banco havia penhorado a habitação garantidora do 

empréstimo e se lhe determinou anular a hasta pública que se havia 

convocado. O acúmulo de custas e juros fez aumentar o valor do 

 

________________ 
 Carlos Newton Pinto, Desembargador Federal do Trabalho do TRT da 21ª Região. 
Doutorando de la Universidad del País Vasco. 
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empréstimo relativo ao imóvel ao montante de 71.225 euros e o Banco 

avaliou o imóvel em 75.900 euros, ainda que na hasta pública anulada 

seu valor somente tenha chegado (valor de mercado) ao máximo de 

42.895 euros. 

Por isso, a entidade financeira quis persistir no 

procedimento executivo. A Seção Segunda de Navarra reconheceu que 

a pretensão do Banco se ajusta à literalidade da lei e que este tem o 

direito de pleitear o que havia demandado, porque não existe qualquer 

abuso de direito. Entretanto, aquela mesma Seção expressou 

claramente a defesa do valor ético para a hipótese em análise, quando 

fez questão de ressaltar que “quando menos moralmente 

intranquilizante” é que a residência praceada tenha hoje um valor 

inferior ao do momento da fixação do preço, ao próprio momento da 

obtenção do empréstimo, seja pela situação do mercado, seja pela 

situação econômica que se une à crise econômica mundial. Somando- 

se a esta consideração a crise econômica mundial – fato notório 

universal -; a má gestão do sistema financeiro – outro fato notório -; a 

existência de hipoteca podre – outro fato inegável -; fatos que o Banco 

jamais poderia alegar desconhecimento, entendeu a Seção Segunda de 

Navarra, de reconhecer que a pretensão jurídica e legal da entidade 

financeira realmente constituíra-se em um direito e não se apresentava 

como um abuso de poder, entretanto, identificava-se como 

MORALMENTE REJEITÁVEL E RECUSÁVEL! 
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O fundamento para esta decisão, ainda que se tenha 

utilizado uma espécie argumentativa, em verdade, não se apresentou 

fundado em texto legal, sendo mesmo desnecessária a consideração da 

natureza da argumentação expendida porque a aplicação do VALOR, 

ínsito ao FATO (ou FENÔMENO) em análise judicial se sobrepões ao 

comando da NORMA!! 

Penso que a decisão tomada pela Seção Segunda da 

Audiência de Navarra foi uma decisão mais justa e interativa porque 

baseada ética e exclusivamente em valores superiores ao conteúdo da 

própria lei, e com a assertiva de que a lei não garante aplicações 

justas. 

Neste caso expresso, se produziu uma interação harmônica 

com o que denominamos de Vetores Naturais, pois a Seção Segunda 

da Audiência de Navarra identificou no fenômeno a postulação dos 

Autores contrária à cobrança de valor excessivo pelo Banco, que o 

próprio mercado não mais sustenta ainda que o texto legal o ampare; 

temporalizou e localizou o fenômeno mediante sua inserção na crise 

econômica atual e regional-mundial; e aplicou à hipótese a finalidade 

do fenômeno que era a aquisição de uma moradia pelos Autores da 

ação judicial, ou então, que, por sua devolução, ficasse cancelada 

totalmente a hipoteca. Não se praticou u’a mera e simples 

SUBSUNÇÃO do FATO à NORMA, da espécie ao direito, 

INSUFICIENTE a se fazer distribuição de JUSTIÇA!!! 
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Assim, para que se compreenda melhor o que estou 

estabelecendo, neste caso, raciocínio judicial aplicou as Dimensões 

Culturais (FATO, VALOR e NORMA) antevistas, estas últimas por 

MIGUEL REALE, como manifestação, construída pelo Homem, de 

sua expressão social, de sua ação ética, ou de seus comandos jurídico-

legais, a um fenômeno em estudo, um fato temporal, como o dizia 

CARLOS COSSIO, ou a um fenômeno qualquer passado no Mundo 

(de conformidade com a análise de GADAMER sobre a posição de 

HEIDEGGER, “Die Welt weltet”, ou seja, o mundo, munda = “muda 

de acordo com suas relações de mundo”). Afirmo, com base nisso, que 

inexoravelmente teremos, como resultado, um juízo sobre a 

EXPERIÊNCIA JURÍDICA, para REALE (2002, p. 539-561), a soma 

e resumo da interação entre FATO, VALOR e NORMA, y como 

consequência um julgado mais JUSTO e com de más CERTEZA 

JURÍDICA, principalmente, certo dessa característica, quando se 

interagem, tais Dimensões Culturais com os VETORES NATURAIS. 

E, por quê assim acontece? Porque a NORMA, em si 

mesmo considerada, de per se, comparada ao FATO, levada a aplicar-

se ao FATO na grande maioria das vezes, não mais expressa o 

comando jurisdicional necessário a fazer uma regulamentação, um 

controle social efetivo, porque o FATO, em sua diversidade de 

caracterizações, relações e avanços sociais não mais está posto, por 

inteiro, no comando da NORMA, e por sua vez o VALOR, cuja 

natureza, no passado, sustentava a própria criação da NORMA. O 
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nascimento da NORMA, embasado no FATO, agora, este VALOR, 

pela passagem do tempo, muito semelhante ao sentido antigo, também 

se modificou, em virtude da alteração de costumes, de relações 

interpessoais, grupais, regionais, comunitárias, nacionais e 

internacionais e os próprios meios de comunicação, a rede de 

informática internet, e tantos outros que permitem a celeridade de 

captação de valores, EM TEMPO REAL, e de fatos no mundo e sua 

necessidade de regulamentação. Todavia, enquanto este VALOR se 

modificara no seio da sociedade ainda vamos encontrar o mesmo 

comando normativo, a mesma NORMA aplicável, vigente, mas 

anacrônica, ultrapassada em seu significado (no Valor que ela deveria 

proteger ou sustentar) e seu significante (no Texto de Lei, com limites 

de linguagem, da qual deve dimanar o comando normativo em 

coerência com o Valor, todavia, AGORA, SEM ATUALIDADE)!   

De outro lado, cito, a bem de comprovação, dois exemplos 

de argumentos de decisões que NÃO se apresentam JUSTAS, e que 

NÃO SÃO decisões JUSTAS, ainda que o pareçam! 

PERGUNTA-SE: teria a Seção Segunda da Audiência de 

Navarra outra alternativa para construir uma argumentação decisória 

embasada simplesmente em um texto legal? RESPOSTA: Sim, claro, 

é a argumentação apresentada pela entidade financeira que requereu a 

aplicação pura e simples da lei! 

PERGUNTA-SE: Há uma possibilidade de que a decisão 

judicial contivesse outra argumentação que não fosse aquela adotada 
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pela Seção Segunda da Audiência de Navarra (considerada e apontada 

por mim como a interativa e justa) e tampouco a argumentação 

legalista do Banco? RESPOSTA: Claro que sim! Por exemplo, outra 

ideia argumentativa que, na tentativa de manter o texto legal aplicado, 

enquanto solução do conflito, lhe comutaria a incidência, entretanto 

fazendo incidir à solução somente a cobrança de custas e a liquidação 

dos juros, sem o principal e sem quaisquer outros acréscimos, 

evidentemente desconsiderando a questão ética, porquanto, o Autor 

usou a moradia, mas por ela pagou mensalidade, não tendo que pagar 

juros ou outros custos para o que não será proprietário, e muito menos, 

com a devolução, a deterá em sua esfera de propriedade. 

Observe-se, então, que o primeiro exemplo de argumento 

que poderia ter sido adotado pela Seção Segunda da Audiência de 

Navarra leva à aplicação da lei e supõe, segundo PECZENIK, “uma 

decisão de argumentação coerente porque conforme com o texto legal 

e a ordem jurídica. Entretanto, isso NÃO É NECESSARIAMENTE 

JUSTO!” 

O segundo exemplo de dicção de um argumento, no qual 

se encontra uma razão de proporcionalidade, como a justificar a 

cobrança de custas e juros, sem o pagamento a totalidade dos débitos 

contratados, prova uma argumentação, como o afirmou a 

jurisprudência americana, razoável, ou com razoabilidade. Mas, isso, 

também, NÃO É NECESSARIAMENTE JUSTO! 
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A interação de elementos concretos a incidir no fenômeno 

em juízo para permitir uma argumentação judicial mais segura e mais 

próxima à ideia de JUSTO demonstra que a melhor resposta ao 

conflito está no RACIOCÍNIO JUSINTERATIVO, na conjugação 

interativa das DIMENSÕES CULTURAIS do FATO, VALOR e 

NORMA com os VETORES NATURAIS de IDENTIDADE, 

TEMPO, LUGAR E FINALIDADE. 

Nem ao menos a ideia de que a razão (MACCORMICK, 

2006, p. 381, preâmbulo, X) como método de apreensão da realidade, 

por vezes a sustentar argumentos de coerência (à aplicação em 

congruência com os textos legais e a ordem jurídica), por outras, 

argumentos de razoabilidade (à aplicação de princípios de 

proporcionalidade), e por algumas outras, argumentos de equidade (à 

aplicação da comutatividade de que falam RAWLS e ALEXY), na 

tentativa de identificação de fatos, compreensão de valores e 

justificação de decisões e normas, vêm a justificar uma decisão justa, 

senão como temos dito, ou coerente, ou razoável ou adequada.  Por 

outro lado, devemos compreender que para a formulação da razão, 

todas as coisas, insertas no mundo, têm valores naturais, vale dizer, 

valores que, ainda que se manifestem na natureza, se expressam de 

acordo com sua própria existência e essência, sejam coisas ou seres, 

animados ou inanimados, corpóreos ou incorpóreos, minerais, vegetais 

ou animais, características apreendidas enquanto sujeito ou objeto de 

qualquer relação, principalmente humana, a qual faz diferir a 



20 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.13–36, jun. 2012 

Humanidade enquanto gênero animal, ou enquanto gênero vital. 

Contudo, não é da razão, enquanto ideia ou conceito, senão enquanto 

método de apreensão do conhecimento, da realidade, que advém a 

avaliação de fenômenos naturais ou sociais. 

A razão se constitui em um método mental de 

compreensão de conceitos, ideias e correlações conceituais entre esses 

próprios elos mentais, mas o conteúdo desses conceitos, vale dizer, a 

essência ou valoração, inerentes aos fatos experimentados na vida, são 

concedidos pela apropriação ética e valorativa que estabelecemos 

através do raciocínio, ou seja, da própria razão inicialmente tomando 

por base nossa própria sobrevivência, preservação, conservação de 

vida, e posteriormente outros valores daí decorrentes. Entretanto, não 

é ela, a razão, em si mesma considerada, a provocadora dessa 

manifestação axiológica, senão a importância que damos à nossa 

própria vida ou à manutenção dessa vida, ou à construção dessa 

própria vida. A isso, denominamos valores éticos ou simplesmente 

valores. 

Para melhor compreender a identificação desses valores e 

sua aplicação prática ao direito sem que se receba, em acusação 

infundada a pecha de que todos os conceitos axiológicos se constituem 

em abstração jusnaturalista, como a lhes impedir, em argumentação 

positivista, eternamente, uma materialização jurídica, como se o justo, 

por ser valor ético, fosse imaterial por definição, como se sua 

apropriação mental fosse algo individualista e egoísta, dependente do 
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juízo de cada um e não se pudesse ter um conceito de justo aplicável 

socialmente por meio de critérios objetivos, sustento, como vimos 

antecipadamente, que VALORES, quaisquer que sejam, podem, sim, 

ser aplicáveis a FATOS e NORMAS, sendo, por isso mesmo, 

passíveis de materialização, quero dizer, de comprovação prática, se 

utilizarmos o Raciocínio Jusinterativo conjugando VETORES 

NATURAIS (Identidade, Tempo, Lugar e Finalidade) com as 

DIMENSÕES CULTURAIS construídas por MIGUEL REALE 

(FATO, VALOR e NORMA).  

Neste particular, para efeito de qualquer emissão de um 

juízo racional de avaliação, também chamado de juízo de valor, ou 

suposta e contrapostamente um juízo de realidade, ou ainda de um 

“juízo conceitual” segundo ALEKSANDER PECZENIK, “um juízo 

problemático” segundo IMMANUEL KANT,“ou um juízo de 

probabilidade ou de verossimilhança” segundo KARL POPPER, ou 

“um juízo intuicional” segundo EDMUND HURSSEL, ou ainda “um 

juízo conjetural” segundo MIGUEL REALE, sob qualquer discurso 

ou argumento racional, ou qualquer teoria argumentativista, há sempre 

uma valoração, um sentido axiológico contido no ARGUMENTO 

utilizado, normalmente adequado ao INTERESSE do interlocutor ou 

da CONDUTA prestada pelos agentes ativo e/ou passivo, a qual pode 

reafirmar o VALOR, ou contradizê-lo, a  qual pode ameaçá-lo, ou 

protegê-lo. 
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Poder-se-ia dizer que todo o sentido axiológico, toda a 

valoração, é ínsita ao fenômeno em si mesmo (identidade), cabendo 

aos discursos ou argumentos a eles pertencentes, sejam de que 

natureza se apresentem, o esforço ou a tentativa de interpretá-la, com a 

mudança da compreensão, da interpretação do fenômeno, ou também 

pela mudança de qualquer que seja o seu interlocutor ou sua 

finalidade, em seus tempo e lugar, bastando-se para isso aplicar a 

NORMA ao FATO. 

Todavia, a utilização de discursos ou argumentos racionais 

não assegura a distribuição de justiça pela simples conjugação das 

Dimensões Culturais em sua integralidade (VALOR junto ao FATO e 

à NORMA), devendo o juiz aplicá-las a todo fenômeno em 

julgamento e interagí-las com os Vetores Naturais (identidade, tempo, 

lugar e finalidade). 

De outro modo, no âmbito humano e social, para as 

ciências humanas e sociais estes elementos naturais se constituem, 

como se incógnitas matemáticas fossem, VETORES INVARIANTES 

em sua permanência e existência (identidade de seres ou coisas; tempo 

em que se passam; lugar donde ocorrem; e finalidade de existência), 

atuando com celeridade, magnitude, direção e sentido e que, 

aplicáveis à Vida, à toda evidência, são preenchidas por conteúdos 

VARIÁVEIS humanos e sociais (seres e/ou coisas; momentos ou 

épocas; lugares e/ou territórios; e objetivos sócio-psico-ontológicos) 

que guardam com isso a concretização, por meio de sua integração 
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com a realidade nos âmbitos histórico-sociológico (culturología), ético 

(axiología) e normativo (epistemológico-jurídico) em aplicação das 

DIMENSÕES CULTURAIS previstas sabiamente por MIGUEL 

REALE de FATO (Eficácia), VALOR (Fundamento) e NORMA 

(Vigência) aos fenômenos sociais, e que assim, apontam caminhos de 

caracterização material de fenômenos naturais ou sociais de afetação 

direta à Humanidade por estes indicadores de grandezas (VETORES) 

de identidade, tempo, lugar e finalidade, encontrados em todos os 

objetos e seres, de maneira a fantasticamente espancar das decisões 

judiciais do século XXI e seguintes o positivismo vetusto e inservível. 

Aqui, a propósito, gostaria de esclarecer que, ao meu 

sentir e para este raciocínio jusinterativo que construo, interatividade, 

em utilização de conceito e caracterizações definidos por ALINE 

WEBER, para o ramo científico das intercomunicações, é a qualidade 

da INTERAÇÃO, para mim, agora aplicável ao RACIOCÍNIO 

JUSINTERATIVO, e que, em meu dizer, é composta, para o processo 

judicial, de a) participação = para o processo judicial, partes e 

intervenientes se fazem imprescindíveis à composição do fenômeno 

em análise judicial interativa e devem estar bem apresentadas à 

Jurisdição (ao Poder Judiciário) e de modo multifacial; b) 

multidirecionalidade = a relação interativa (aplicação de Vetores 

Naturais) pode ser conduzida pelo juiz (o agente político do Estado-

Juiz) destinada a simultâneas e multilaterais interrelações que incluam 

qualquer pessoa que esteja e possa ser considerada no fenômeno em 
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juízo e produzindo uma criação conjunta do direito mediante a 

configuração dos argumentos mais variados e contrapostos, 

examinados nos Vetores e nas Dimensões; e c) permutabilidade = que 

permite a interação, com possibilidade de mudanças imediatas e em 

tempo real de distintos agentes e conexões ao FATO, ao VALOR e à 

NORMA, e condicionada à aplicabilidade integral dos Vetores 

Naturais, identidade, tempo, lugar e finalidade ao FENÔMENO em 

análise judicial. 

Explico didática e cientificamente o entrelaçamento entre 

as DIMENSÕES CULTURAIS e os VETORES NATURAIS 

produzindo o juízo que afirmo JUSTO e, com isso, a Experiência 

Jurídica em toda a sua amplitude, segundo a tridimensionalidade 

prevista por Reale, com as seguintes relações funcionais do 

RACIOCÍNIO JUSINTERATIVO: 

 

a)        V(i.t.l.f) = VALOR é função de identidade-tempo-

lugar-finalidade; 

b)        F(i.t.l.f) = FATO é função de identidade-tempo-

lugar-finalidade; 

c)        N(i.t.l.f) = NORMA é função de identidade-tempo-

lugar-finalidade :.donde: 

d)        V(i.t.l.f) + F(i.t.l.f) + N(i.t.l.f) = J (Justiça)   
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Seguem abaixo, as dezesseis relações vetoriais-interativas, 

as quais, em evidente multidirecionalidade e permutabilidade, ao 

interagir com as dimensões culturais VALOR, FATO e NORMA 

produzem, pelo menos, em relação a um FENÔMENO em estudo, 

cerca de quarenta e oito possibilidades de uma decisão interativa, 

exata, conforme e justa aos elementos de composição do conflito de 

interesses, viabilizando ao juiz a produção, pelo raciocínio 

jusinterativo, de uma decisão justa. 

 

RELAÇÕES VETORIAIS-INTERATIVAS 

 

1.        (=i.≠t.≠l.≠f)  è MESMA Identidade (=i) de sujeitos 

e objetos;  Épocas DIFERENTES (≠t); Lugares DIFERENTES(≠l); e 

Finalidades DIFERENTES (≠f); 

  

2.        (=i.=t ≠.l. ≠f) è MESMA Identidade(=i) de sujeitos 

e objetos; MESMA Época(=t); Lugares DIFERENTES(≠l); e 

Finalidades DIVERSAS(≠f); 

 

3.        (=i.=t. =l.≠f) è MESMA Identidade(=i) de sujeitos 

y objetos; MESMA Época(=t); MESMOS Lugares(=l); 

Finalidades(≠f) DIFERENTES; 
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4.        (=i.≠t.=l.≠f)  è MESMA Identidade (=i) de sujeitos  

e objetos; DIFERENTES épocas(≠i); MISMOS Lugares(=l); e 

DIFERENTES Finalidades(≠f); 

 

5.        (=i.≠t.≠l.=f) è MESMA Identidade(=i) de sujeitos e 

objetos; DIFERENTES Épocas(≠t); DIFERENTES Lugares(≠l); e 

MESMAS Finalidades(=f); 

 

6.        (=i.=t.≠l.=f) è MESMA Identidade(=i) de sujeitos e 

objetos; MESMA Época(=t); DIFERENTES Lugares(≠l); e MESMA 

Finalidade(=f); 

 

7.        (=i.≠t.=l.=f) è MESMA Identidade(=i) de sujeitos e 

objetos; DIFERENTES Épocas(≠t); MESMOS Lugares(=l); e 

MESMA Finalidade(=f); 

 

8.        (=i.=t.=l. =f) è MESMA Identidade(=i) de sujeitos e 

objetos; MESMA Época(=t); MESMOS Lugares(=l);  e as MESMAS 

Finalidades(=f) (IGUALDADE ABSOLUTA); 

 

9.        (≠i.=t.=l.=f) è DIFERENTES Identidades(≠i) de 

sujeitos e objetos; MESMA Época(=t); MESMOS Lugares(=l); e 

MESMAS Finalidades(=f); 
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10.        (≠i.≠t.=l.=f) è DIFERENTES  Identidades(≠i) de 

sujeitos e objetos; DIFERENTES Épocas(≠t); MESMOS lugares(=l); 

e MESMAS Finalidades(=f); 

 

11.        (≠i.≠t.≠l.=f) è DIFERENTES Identidades(≠i) de 

sujeitos e objetos; DIFERENTES Épocas(≠t); DIFERENTES 

Lugares(≠l); e MESMAS Finalidades(=f); 

 

12.        (≠i.=t.≠l.=f)  è DIFERENTES Identidades (≠i) de 

sujeitos e objetos; MESMA Época(=t); DIFERENTES lugares(≠l); e 

MESMA Finalidade(=f); 

 

13.        (≠i.=t.=l.≠f) è DIFERENTES Identidades(≠i) de 

sujeito e objeto; MESMA Época(=t); MESMO Lugar(=l); 

DIFERENTES Finalidades. 

 

14.        (≠i. ≠t.=l. ≠f) è DIFERENTES Identidades(≠i) de 

sujeito e objeto; DIFERENTES Épocas(≠t); MESMO Lugar(=l); e 

DIFERENTES Finalidades(≠f); 

 

15.        (≠i.=t.≠l.≠f) è DIFERENTES Identidades(≠i) de 

sujeito e objeto; MESMA Época(=t); DIFERENTES Lugares(≠l); 

DIFERENTES Finalidades(≠f); 
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16.        (≠i.≠t.≠l.≠f) è DIFERENTES Identidades(≠i) de 

sujeito e de objeto; DIFERENTES Épocas(≠t); DIFERENTES 

Lugares(≠l); e DIFERENTES Finalidades(≠f) (DIFERENÇA 

ABSOLUTA). 

É certo, portanto, que este raciocínio jusinteractivo não se 

dá por fórmula matemática, sendo esta somente uma maneira didática 

de demonstrá-lo. Porém, mantém-se a fórmula porque todo o 

raciocínio judicial é uma análise de fatos e valores, em que se deve 

obrigatoriamente, considerar a dinâmica do raciocínio e seus 

entrelaçamentos mentais céleres, atendidas todas as variáveis como 

provas, alegações, argumentos, embora se necessite interagir todos 

estes elementos para a busca da Verdade Real no processo. 

Contudo, como já disse, a simples utilização de 

argumentos não assegura a distribuição de justiça se não se aplicam as 

dimensões culturais em sua integralidade, acrescentando-se a todo o 

fenômeno em julgamento a dimensão do VALOR junto às dimensões 

FATO e NORMA, em interação aos Vetores Naturais. Ainda que 

tenham, as espécies ou discursos argumentativos, suas diferenças de 

caracterizações ou justificações oriundas dos distintos argumentos e 

dos distintos interlocutores, o raciocínio jusinterativo (ou seja, a 

interação do FATO, VALOR e NORMA em função de suas 

identidades, tempos, lugares e finalidades), com sua completitude, 

permitirá a identificação do objeto correto em relação ao fenômeno 

em estudo (identidade), a inserção do fenômeno em sua época própria 
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(tempo), a localização aplicável ao fenômeno (lugar) e o objetivo de 

ocorrência do fenômeno (finalidade) para a produção do produto 

judicial justo (sentença ou decisão justa). 

Outro exemplo se faz necessário, mas não com o propósito 

de cometer-se, aqui, para muitos, mais uma heresia, ou para outros 

uma quebra de mito, sem querer ser presunçoso. Se o direito não se 

aplica ao âmbito de conhecimento do SER, mas sim ao âmbito do 

conhecimento e aplicação do DEVER-SER, no dizer de KELSEN, 

necessita, porém, ser aplicado à realidade. Mesmo com o raciocínio 

normativista de KELSEN de que a VALIDADE da norma jurídica se 

opera e se constitui em hierarquia de normas que sustenta e justifica a 

legitimação da norma inferior, em pirâmide vertical ascendente até a 

norma constitucional, e posteriormente até a GRUNDNORM (Norma 

Fundamental) ele acabou por coonestar, em sua Teoria Pura do 

Direito, a utilização de clara teleologia e axiologia para constituir 

Valores de ORDEM e OBEDIÊNCIA ao seu engendrado sistema de 

direito e primou por conceder e estabelecer critérios de VALIDADE 

ou NÃO (critérios embasados no conceito de VALIDADE) ao 

conteúdo de seus institutos normativos em razão de uma verdadeira 

implementação axiológica ao seu sistema ou teoria do direito, ainda 

que com este argumento de natureza formal, em evidente uso ético-

valorativo de construção teórica para dar estrutura e significado ao 

comando jurídico inerente à norma, viesse a negar-lhes aplicação, 

enquanto axiológicos. 
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Sem pensar em cometimento de uma heresia, e para que se 

compreenda a insatisfação gerada pelas teorias vigentes sobre o 

sistema de direito a fim de que se aplique justiça em sociedade, 

entendo que SETE QUESTIONAMENTOS devem ser dirigidos às 

teorias de ALEXY, DWORKIN y ATIENZA em nome do avanço da 

filosofia do direito e do processo: 

 

QUESTIONAMENTO 1. O discurso racional pode existir 

sem valores? 

QUESTIONAMENTO 2. O discurso jurídico só pode 

ocorrer com a lei, a dogmática e o precedente ou a jurisprudência ou 

se lhe admite a incidência de valores além e fora  das normas (ultra et 

extra legis)? 

QUESTIONAMENTO 3. É possível realmente 

desconectar nos discursos a questão empírica, a questão analítico-

axiológica e a questão normativa? 

QUESTIONAMENTO 4. Quando o juiz dita uma 

sentença, baseado em uma realidade, prolatando-a com uma lógica de 

argumentos possíveis, estabelecendo critérios de razoabilidade, pode-

se afirmar que foi prolatada uma decisão JUSTA? 

QUESTIONAMENTO 5. Uma decisão judicial amparada 

na lei se apresenta necessariamente JUSTA? 

QUESTIONAMENTO 6. É verdade que as normas 

técnicas ou a fundamentação técnica para um discurso racional só 
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chegam ao JUSTO ou ao VERDADEIRO quando sustentam em sua 

essência valores ou fins determinados? 

QUESTIONAMENTO 7. Se os conceitos de Justiça ou de 

Verdade, ou de JUSTO ou VERDADEIRO podem ser obtidos por 

teorias criteriológicas ou definidoras de suas essências, pode-se 

afirmar que estes conceitos são passíveis de concreção e 

materialidade? 

As respostas a estes SETE QUESTIONAMENTOS nos 

DÃO CERTEZA JURÍDICA de que: 

 

1) A teoria positivista do direito é insuficiente para 

praticar justiça social porque se limita a aplicar somente a lei sem 

considerar valores e fatos atuais, em plena contradição e oposição à 

celeridade de realização das comunicações e fatos. Um discurso que se 

ofereça racional: i) deve conter um propósito (identidad), ii) deve 

inserir-se em uma temporalização de molde a referir-se a uma época 

relativa a um fenômeno (tempo), iii) deve localizar-se em linguagem e 

fato a um sítio a estabelecer relações coerentes com o lugar (lugar) e 

iv) deve estabelecer um objetivo a ser alcançado (finalidade), não 

simplesmente procurar justificar, com argumentos, a todo e qualquer 

interesse; 

2) O discurso racional é incompatível com a distribuição 

de justiça porque se ampara em raciocínios coerentes ou adequados, 

limitados pelo texto legal, ou seja, acordes exclusivamente com o 
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sistema ou ordem jurídica vigente, sem considerar necessariamente os 

valores éticos aplicáveis ao fenômeno em juízo, e assim, sem qualquer 

concernência com a justiça; 

3) Uma eventual desconexão do discurso com a realidade 

empírica produz uma justificação retórica e fundamentada porém 

isolada e distanciada de toda base valorativa ínsita a todos os fatos, 

que pudesse lhe trazer conformação exata com a verdade e não faz 

configurar segurança às relações sociais porque descarta o significado 

que se põe por detrás dos fatos, descartando a distribuição de justiça à 

sociedade; uma desconexão do discurso em relação a uma visão 

analítico-valorativa, na tentativa de retirar o elemento subjetivo do 

raciocínio ou juízo que será efetuado, faz produzir, como resultado, na 

decisão judicial, um evidente equívoco para a configuração segura do 

fenômeno ou do conflito de interesses posto à jurisdição; uma 

desconexão do discurso com a moldura normativa – esta moldura aqui 

por mim entendida como um parâmetro mínimo de compreensão do 

controle estatal sobre os fatos sociais- só pode subsistir se o valor que 

se contraponha ao texto legal lhe seja superior em universalidade e 

generalidade, acorde com a interação de vetores e dimensões segundo 

o raciocínio jusinterativo. 

4) Quando uma sentença é ditada somente com base na 

razoabilidade, seu critério, seu fundamento, estabelece uma 

mediedade, um equilíbrio diante de um conflito, e não uma busca para 
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atribuir a cada um, o que verdadeiramente seja seu (suum cuique 

tribuere), não se buscando e nem se definindo o que seja JUSTO! 

5) A decisão judicial amparada em argumentos legais, 

positivistas ou não, todavia limitados ao texto da lei, só será justa se o 

fato estiver rigorosamente contido no tipo legal, correndo-se o forte 

risco de ter-se um anacronismo dependente da época do advento da lei 

quando fosse aplicada. 

6) As normas técnicas não são somente normas sem 

subjetividade ou puramente objetivas, avalorativas. Todas têm uma 

valoração inserta em sua existência, em seu conteúdo que lhes dá 

finalidade e valor de existência. Normas técnicas dão conformidade e 

aplicação a valores de ORDEM, HIERARQUIA, OBEDIÊNCIA, 

REGULARIDADE e tantos outros que, se quiséssemos, poderíamos 

identificá-los e aplicá-los, de molde a tornar o que é aparentemente 

subjetivo, amplamente objetivo, com apropriação subjetiva 

dependente da materialização de cada fenômeno ou fato. 

7) Todos os conceitos denominados de subjetivos só são 

assim entendidos porque têm uma valoração apropriada por um 

caráter individual dependente de um Eu. Todavia, não é este caráter 

individual que lhe impede de se transformar em material e objetivo. O 

que determina a materialidade e importância de um fenômeno, muitas 

vezes visto como meramente individual, singelo e irrelevante, é a 

implicação, a correlação e interação que produz com outros elementos 

em manifestação e ocorrência multifactual, fazendo com que seja 
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possível, em determinada correlação objetiva de fatos, sua objetivação 

e, consequentemente, encontrar-se a Justiça aplicável e a Verdade 

materializada e objetiva ao fenômeno em estudo. 

 

CONCLUSÃO: 

 

- O RACIOCÍNIO JUSINTERATIVO, ou seja, a interação 

do FATO, VALOR e NORMA em função de suas Identidades, 

Tempos, Lugares e Finalidades, com sua completitude, permitirá a 

produção de uma decisão judicial JUSTA, EXATA e SEGURA em 

relação ao FENÔMENO EM ESTUDO (IDENTIDADE), A 

INSERÇÃO DO FENÔMENO EM SUA ÉPOCA PRÓPRIA 

(TEMPO), A LOCALIZAÇÃO APLICÁVEL AO FENÔMENO 

(LUGAR) e O OBJETIVO DE OCORRÊNCIA DO FENÔMENO 

(FINALIDADE). 

 

- A INTERATIVIDADE DE DIMENSÕES CULTURAIS 

(F, V e N) COM OS VETORES NATURAIS (i, t, l, f) - O 

RACIOCÍNIO JUSINTERATIVO – em análise de fenômenos no 

processo, viabilizando uma completitude mais dinâmica em relação 

aos agentes, quaisquer que sejam, às épocas e momentos em que se 

insiram, aos locais onde se encontrem e para a finalidade ou fim que 

desejem para a obtenção da solução do conflito, habilita ao juiz 

decidir com celeridade e segurança, vale dizer, COM JUSTIÇA. 
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- O RACIOCÍNIO JUSINTERACTIVO PERMITIRÁ 

SEMPRE UMA DECISÃO JUDICIAL JUSTA, MATERIAL E 

CONCRETA!   
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM BASES HOLÍSTICAS 

E ANTROPOLÍTICAS: PARA ALÉM DOS 

ACIDENTES DO TRABALHO E DAS DOENÇAS 

OCUPACIONAIS 

 

Zéu Palmeira Sobrinho 

 

 

1. A pertinência da educação ambiental em matéria de saúde e 
segurança do trabalho; 2. Pelo conhecimento rumo a uma práxis 
humana de primazia da vida; 3.  A sociedade dialogal como instância 
julgadora; 4. Propostas para uma nova antropolítica do agir solidário; 
5. Considerações finais; 6. Referências. 
 

No presente artigo se discutirá a formação de uma 

perspectiva pedagógica que instigue a sociedade a fazer-se educadora 

e educanda na tarefa de promover a saúde como um bem social 

complexo.  

Inicialmente é bom que se frise que não se está aqui a 

defender que a educação seja o remédio salvacionista diante dos 

problemas enfrentados pelos trabalhadores e pela sociedade em 

matéria de precarização da saúde e de destruição do meio ambiente. 
 

________________ 
 Juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Natal, professor da UFRN, autor de várias 
obras jurídicas e coordenador do GESTO (Grupo de Estudos Seguridade Social e 
Trabalho), da UFRN. 
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Sob esse aspecto, vale ressaltar a advertência de Freire (2001), no 

sentido de que a educação faz muito, mas não faz tudo; é 

imprescindível, mas não é suficiente se não estiver em articulação 

com as esferas econômicas e políticas.1 

É nesse contexto que se apresenta a reflexão sobre a 

pertinência da educação ambiental, em matéria de saúde e segurança 

do trabalho, e o compromisso ético de construção de uma consciência 

crítica baseada em três esferas que são o ver, o julgar e o agir. A 

gravitacionalidade de tais esferas envolve, sob uma perspectiva 

holística, três atitudes socialmente necessárias: o conhecimento rumo 

a uma práxis humana de primazia da vida; a emergência de uma 

sociedade dialogal como instância julgadora; e, por fim, a elaboração 

de propostas para uma nova antropolítica do agir solidário. 

 

 

________________ 
1 “Não devemos nem aceitar o todo-poderosismo ingênuo de uma educação que faz 
tudo, nem aceitar a negação da educação como algo que nada faz, mas assumir a 
educação nas suas limitações e, portanto, fazer o que é possível, historicamente, ser 
feito com e através, também, da educação.” (FREIRE, 2001, p. 102).  “Quando a 
gente reflete sobre os limites da educação e a possibilidades da educação, é preciso 
ter cuidado para não exagerar na positividade e não exagerar na negatividade, ou em 
outras palavras, não exagerar na impossibilidade e não exagerar na possibilidade. 
Quer dizer, a educação não pode tudo, mas a educação pode alguma coisa e deveria 
ser pensada com grande seriedade pela sociedade.” (FREIRE, 2001, p. 175). 
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1. A PERTINÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

MATÉRIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

A questão do acidente do trabalho, em seu sentido amplo, 

foi devidamente reconhecida no âmbito do direito constitucional 

brasileiro, a ponto de o tema ser considerado como elemento da 

política de saúde pública. Não por acaso, o legislador atribuiu ao 

sistema único de saúde a competência para: “I - controlar e fiscalizar 

procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde 

do trabalhador; e (...) VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho (art. 200, CF). 

A análise do acidente do trabalho, as causas e as formas de 

sua configuração guardam relação direta, tanto com uma base 

estrutural que é o modo de produção quanto com as suas diferentes 

manifestações históricas, é dizer, seus distintos modelos ou fenômenos 

históricos.  

Dentre as bases fenomênicas que tendem a interferir 

positivamente na percepção do acidente do trabalho urge destacar-se o 

papel da educação ambiental, a qual pode vir a cimentar uma prática 

pedagógica pluriespacial, isto é, não limitada somente ao espaço da 

escola ou dos cursos de aprendizagem.   
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Segundo o direito positivo nacional “entendem-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade.” (art. 1º, da Lei 9.795/1999). O legislador 

brasileiro reconheceu que a educação ambiental, sendo parte 

fundamental de qualquer processo educativo, é um direito de todo 

cidadão aprendente,2 além de constituir-se como “componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal.” 

 

________________ 
2 Diz o art. 3º, da Lei 9.795/1999: “Como parte do processo educativo mais amplo, 
todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: I - ao Poder Público, nos 
termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que 
incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e 
melhoria do meio ambiente; II - às instituições educativas, promover a educação 
ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; III - 
aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente; IV - aos meios de comunicação de massa, 
colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas 
educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua 
programação; V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, 
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria 
e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões 
do processo produtivo no meio ambiente; VI - à sociedade como um todo, manter 
atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a 
atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de 
problemas ambientais.” 
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Parafraseando Bobbio, o mundo já tem em demasia 

legislação que trata sobre os direitos sociais, falta-lhe, porém, a 

efetividade das normas respectivas. Tal reflexão também urge aplicar-

se no campo da construção de um ethos preservacionista. As bases 

teóricas desse ethos foram bem sintetizadas pela Lei 9.795/1999 que 

traz em seu art. 4º os princípios que inspiram a educação ambiental, a 

saber: 

  

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio natural, o 

socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 

práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo 

educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais 

locais, regionais, nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 

diversidade individual e cultural. 
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Além do modelo regulador da educação ambiental, a 

saúde dos trabalhadores deve ser compreendida como o direito 

fundamental do ser humano ao bem estar físico, mental e social. Sua 

relevância não deve ser limitada apenas ao status de um direito 

prestacional a ser exigido ao Estado. O seu caráter de conexidade com 

o próprio direito à vida faz com que as condições para o pleno gozo de 

tal bem social seja a um só tempo universal e igualitário. Isso 

representa afirmar que ao direito do trabalhador à saúde corresponde 

um dever da sociedade política e da sociedade civil, não excluindo – 

conforme assevera a Lei 8080/90 – a obrigação das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. Ademais, a reflexão sobre o 

direito do trabalhador à saúde deve ser visualizado como uma luta 

permanente que gravita em torno da preservação do meio ambiente em 

geral no contexto das relações socioeconômicas. Dito de outro modo: 

é contraproducente discutir a saúde do trabalhador sem fazer a relação 

desta com o modelo econômico que influencia e cimenta o modo de 

vida da sociedade. 

O modelo econômico, longe de ser visto como uma força 

sobrenatural, é uma construção humana que na configuração 

contemporânea serve para o enriquecimento de poucos e a miséria de 

muitos. Baseado na ideia de progresso e de desenvolvimento, o 

standard econômico hegemônico da atualidade coincide com a 

proliferação da desigualdade, do produtivismo, do consumismo, da 
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degradação da saúde do planeta e consequentemente da perda da 

qualidade de vida dos trabalhadores e dos cidadãos. 

A forma como o homem se relaciona com a natureza e 

com os seus semelhantes revela o modo de sua vida econômica, 

moral, cultural e espiritual. Esse complexo de relações vem sendo 

marcado pela devastação de matas e florestas, desertificação, 

destruição de habitat, redução paulatina da camada de ozônio, 

intensificação da exploração dos recursos em busca de mais matéria 

prima, superprodução de lixo, erosão dos solos, assoreamento dos 

rios, secas, inundações, etc. Esse quadro é recrudescente porque tem 

revelado uma violência profunda à capacidade de a natureza se 

reconstruir após a intensificação do modo de vida dos homens no 

planeta. 

Sob o aspecto até aqui enfocado, é de comungar-se da 

reflexão de Mészáros (2005) no sentido de que a lógica capitalista é 

incorrigível porque está baseada na taxa crescente de descartabilidade 

do valor de uso da mercadoria. Por óbvio que essa sanha predatória, 

que se volta contra a natureza, é igualmente nociva ao ser humano. 

Compreender essa nocividade não será o bastante se não houver uma 

prática de emancipação humana. 

Uma prática emancipacionista, no âmbito da saúde, há que 

implicar numa radicalização contra o que se denomina de 

externalização dos custos. Externaliza o custo de sua produção o 

empresário que não respeita o direito à saúde dos seus trabalhadores. 



44 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.37– 64, jun. 2012 

Assim, se uma empresa não cuida de aparelhar-se para evitar danos à 

natureza e à integridade dos seus empregados está, em consequência, 

fazendo uma poupança com o dinheiro público e com a destruição da 

saúde, um bem indisponível do ser humano. É que ao evitar gastos 

para a preservação da saúde, o patrão transfere os custos da 

degradação à sociedade, visto que é esta que – através do Estado – 

arcará com as consequências danosas da atividade produtiva. Isso quer 

significar que o lucro do empresário em tais circunstâncias embute 

aquilo que ele desfalca por meio da degradação ambiental, ou seja, 

contempla os ganhos que terá com os gastos que ele provoca para a 

sociedade.  Um bom começo para se combater tal prática é estimular-

se a tríade formadora da consciência crítica rumo à primazia da vida, 

isto é, em busca da reelaboração social de um novo conhecer, julgar e 

agir. 

 

2. PELO CONHECIMENTO RUMO A UMA PRÁXIS 

HUMANA DE PRIMAZIA DA VIDA  

 

A defesa da saúde como política pública há de ser a 

própria defesa da primazia da vida. Do mesmo modo, a educação para 

a saúde há que ser a educação transformadora contra a destruição da 

vida. Nenhuma reforma da educação será suficiente para a 

emancipação humana se não implicar na transformação do modo de 

produção da vida e dos bens materiais. A propósito, a mera reforma da 
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educação representa pouco menos que mudanças tópicas. Porém, sem 

uma transformação da educação nenhuma reforma estrutural vingará. 

Dito de outra forma: não há como se superar uma estrutura sem 

educação, de sorte que embora esta não seja a peça-chave, trata-se de 

chave imprescindível sem a qual não se irá além da possível 

reprodução do status quo. 

A educação somente perceberá diferentemente a questão 

do acidente do trabalho na medida em que contemplar o processo de 

politização teórico-prática que seja capaz de transcender a esfera 

particular das instruções técnicas e da ética capitalista no campo da 

segurança e medicina do trabalho. Tal espécie de educação, de índole 

nitidamente ambiental, tende a objetivar uma práxis crítica, 

democrática, reivindicativa e construtora de um modo de vida no qual 

as pessoas assumam a sua vocação de corresponsabilidade em relação 

a um meio ambiente socialmente necessário, isto é, sustentável e justo. 

A educação ambiental, além de servir para se conhecer as 

causas e os reflexos do acidente do trabalho, demanda a crítica de que 

o fenômeno acidentário é mais uma dentre tantas das expressões que 

seguem uma lógica incontrolável. Combater a irracionalidade 

capitalista é uma tarefa difícil, principalmente porque tal sistema 

reproduz-se com base na difusão da crença de sua eterna 

inevitabilidade e na desqualificação da crítica ao seu funcionamento, a 

ponto de estigmatizar como utópica qualquer tentativa de discurso ou 

de demonstração explicativa da sua desumanidade. Todavia, com as 



46 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.37– 64, jun. 2012 

novas tecnologias informacionais, o poder dos fluxos tende a 

evidenciar a necessidade emergente de uma consciência crítica capaz 

de estimular o VER, o JULGAR e o AGIR. 

O VER representa o conhecer do homem, tanto naquilo 

que lhe dá a compreensão da parte e do todo, quanto naquilo que lhe 

desperta o interesse e a motivação para reconstruir uma base imaterial, 

isto é, os valores e as práticas de uma construção social renovadora.  

Ver ou conhecer não representa ser o homem portador da 

maior quantidade de informações acumuladas. Além do acesso à 

informação, emerge a necessidade da sensibilização, da valorização da 

crítica, ampliação dos espaços de educação popular e construção da 

aprendizagem consciente. Trata-se de o homem ser estimulado a 

confrontar-se com o real e sensibilizar-se com e na realidade. Ver, 

portanto, representa descobrir o significado da consciência na e para a 

vida  

Como todo processo de conhecimento implica ativação da 

consciência, urge aqui diferenciar-se a consciência em si e para si. 

Consciência em si é a consciência sensível e passiva, construída da 

percepção imediata e reativa do homem em relação ao ambiente ao 

seu redor. Ela atua sobre o homem pela linguagem e não é percebida 

por este nas conexões sociais. Consciência para si é a consciência 

refletida em que o homem se enxerga como um ser criativo e crítico 

em relação ao seu gênero. Paulo Freire (2010), no curso de sua 

produção teórica, explicita que a conscientização e a ação são estágios 
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que não surgem separados, mas que estão amalgamados. Daí ele 

concluir que não existe conscientização que não seja adquirida na luta, 

na prática, conforme explicita em sua Pedagogia do Oprimido. Essa 

luta, ressalte-se, não é feita pela mediação da violência, mas pela força 

da conscientização, do exercício da liberdade e do diálogo. 

O ato de dialogar com o seu mundo exige do homem uma 

postura consciente de sua incompletude, do seu inacabamento e da sua 

capacidade de ser ao mesmo tempo aquele que constrói o meio que o 

lapida. Na ótica de Freire, a consciência autêntica não brota do mero 

desvelar da realidade, posto que exige sempre uma prática em 

transformação, na qual se desdobram dialeticamente a teoria e a 

práxis.  

No processo de consolidação do VER, o trabalhador, o 

empresário, o cidadão, o estudante, enfim, todas as pessoas são 

chamadas a assumirem as tarefas de educandos e educadores. Ao 

educando incumbe descobrir o que ele já sabe e a partir daí poder 

conhecer melhor o que ainda não sabe. Para isso é preciso ter sedução, 

motivação. É o momento da leitura do mundo, cuja finalidade é 

interagir com a realidade e extrair desta o que é importante para a 

vida. Daí basta a curiosidade epistemológica na qual o interesse 

emerge com a vontade-necessidade do conhecer. A concepção 

freireana relata muito bem que, antes de conhecer, o homem tem a 

curiosidade, isto é, a necessidade de conhecer para anunciar e 

denunciar com o conhecimento de causa. Esse ato de ver ou conhecer 
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deve ser o pressuposto para o cidadão assumir o papel complexo de 

educador e educando e, em consciência, transformar-se em sujeito 

histórico, livrando-se, portanto de uma consciência dominada. 

Uma consciência dominada é a que não percebe as 

condicionalidades que impedem a afirmação da humanização do 

homem, isto é, aquela que não percebe a situação-limite, o contexto e 

a totalidade. Nesse sentido é oportuno recuperar as palavras de Freire 

(2010, p. 111): 

A questão fundamental, neste caso, está em que faltando 
aos homens uma compreensão crítica da totalidade em 
que estão, captando-a em pedaços nos quais não 
conhecem a interação constituinte da mesma totalidade, 
não podem conhecê-la. E não podem porque, para 
conhecê-la seria necessário partir do ponto inverso. Isto 
é, lhes seria indispensável ter uma visão de totalidade do 
contexto para, em seguida, separarem ou isolarem os 
elementos ou as parcialidades do contexto, através de 
cuja visão voltariam com mais claridade à totalidade 
analisada. 

 

Assim, a autoconsciência ou o autoconhecimento deve ser 

sempre a possibilidade de precipitar-se a irrupção de um sujeito 

histórico que nada mais é do que o ser revolucionário que deve trilhar 

numa perspectiva radicalmente ética, democrática, responsável e 

corajosa na tarefa de anunciar e denunciar. Para Freire só se torna 

revolucionário quem se dispõe a se reciclar continuamente e se dispõe 

a ser também aprendente permanente em diálogo com as massas. 

Para Freire, a problematização da realidade explicita para 

o homem a perversão das condicionalidades sócio-históricas 
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desumanizantes, as quais revelam a negação da vocação ontológica de 

cada homem, isto é, evidenciam a violência da humanidade roubada. 

Essa violência, segundo Freire, é o que coincide contra a opressão e é 

contra ela que surge a reação do homem na busca de resgatar a sua 

humanização, o que não coincidirá com uma vingança, mas como um 

processo de superação da ordem injusta ou da falsa generosidade que 

reproduz o comodismo. 

 

3. A SOCIEDADE DIALOGAL COMO INSTÂNCIA 

JULGADORA 

 

A tarefa de JULGAR bem demanda uma problematização 

de temas que afetam diretamente a percepção dos trabalhadores e da 

sociedade. Não raro, são formuladas perguntas que ficam sem 

respostas, tais como: O que fazer para que a SST (saúde e segurança 

no trabalho) seja tema da agenda recorrente das relações de trabalho? 

Quem e o que se fez até agora para o enfrentamento do problema da 

SST?  O que o trabalhador pode fazer para manifestar a sua 

inquietação em matéria de SST? De que forma a SST pode ser 

discutida sem que o trabalhador seja  etiquetado como problemático? 

A SST é assunto a ser debatido pelos trabalhadores ou é tema cuja 

complexidade deve ser reservada aos médicos, engenheiros de 

segurança do trabalho  ou  psicólogos? 
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A despeito de importantes as mencionadas indagações, 

vale ressaltar que o JULGAMENTO da questão acidentária não há de 

envolver apenas o questionamento dos problemas relacionados ao 

meio ambiente do trabalho, mas a problematização do complexo sobre 

o qual se debruça a questão ambiental geral. Há que ser também o 

julgamento na e da sociedade e não o julgamento para a sociedade.  

O julgamento para a sociedade não raramente está 

potencializado pela herança de uma casta de técnicos e cientistas ou, 

ainda, pela reserva intelectual de uma burocracia. É o decreto-mor dos 

técnicos, professores ou cientistas que, a pretexto de particularizarem 

e dominarem cada ramo do saber, excluem a palavra e o saber do 

outro, negando assim o valor do diálogo.  

O julgamento na sociedade dialogal quer significar que o 

tema da questão ambiental, no qual se insere o problema acidentário, 

deve ser objeto de debate das diferentes esferas sociais, mesmo porque 

a sociedade é e continuará sendo o lócus do trabalho e do diálogo 

como eixos que se complementam. Aos técnicos, cientistas, juristas, 

professores, etc incumbem estimular e testemunhar a relevância do ato 

de conhecer e auxiliarem a sociedade no processo de codificação-

decodificação que deve marcar a dialogicidade. 

A dialogicidade – segundo a ótica freireana - deve ser o 

pressuposto fundante da democracia que se expressa por meio do 

diálogo como um ato de amorosidade, ou seja, uma manifestação 

profunda do amor pelos seres humanos e pelo mundo. Afinal, a 
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verdadeira revolução imprescinde de um ato de humildade, de amor e 

de abertura para o outro. A propósito, com o diálogo, e a partir da 

palavra, o homem exerce a sua potencialidade criativa. Por meio da 

corporeidade das palavras o homem constrói a sua referência ética. 

Determinar-se para fazer aquilo que diz fazer é preocupar-se em dar 

corpo as suas práticas e servir de exemplo positivo para o outro.  

Pela palavra o ser humano reconhece o mundo e pelo 

trabalho ele o transforma. A dialogicidade, ao contemplar a indagação 

sobre o que nos faz humanos e o que nos desumaniza no trabalho, 

tenderá a despertar o autoesclarecimento da sociedade, a qual – 

engendrando um processo de conscientização – poderá apontar para 

práticas pedagógicas de enfrentamento das desumanidades e, ainda, 

para ações locais, institucionais, administrativas, judiciais e culturais 

que repliquem os valores e práticas humanizantes. 

As esferas ou arenas políticas demandam a construção 

incessante de espaços dialogais nos quais se manifestam a vez e a voz 

do trabalhador e do cidadão. Tais espaços só adquirem sentido 

enquanto forem radicalmente democráticos, de modo a permitir 

pronúncia/denúncia e servir como lócus de problematização da 

realidade e de identificação dos seus ruídos e distúrbios. 
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4. PROPOSTAS PARA UMA NOVA ANTROPOLÍTICA DO 

AGIR SOLIDÁRIO 

 

O AGIR envolve o despertar crítico da sociedade, o que 

implica numa recusa desta em continuar outorgando ao Estado e ou ao 

mercado a legitimidade para a solução dos problemas que afetam a 

dignidade da existência social. A sociedade deve ficar atenta para 

aqueles que se imiscuem nas entranhas do Estado para albergar os 

interesses do mercado em detrimento da saúde e da segurança da 

sociedade e, em especial, dos trabalhadores. A maior participação da 

sociedade a questionar, seja nos foros públicos seja na mídia, tende a 

inibir os agentes públicos incompetentes e desonestos.  

O agir emancipatório não vem das armas e dos conflitos 

bélicos, mas – conforme lembra Paulo Freire - eclode da necessidade 

de envolvimento histórico e das esperanças objetivas que sacodem a 

civilização para a prática radical e sistêmica da amorosidade.  

A amorosidade é aqui entendida como uma condição de a 

sociedade atual perceber que ela não é a última geração. Por isso a 

amorosidade implica na percepção de que o cuidar de si é sobretudo o 

cuidar do outro, o cuidar com o hoje e o cuidado com o amanhã. 

Assim, cuidar do outro e cuidar do futuro representa o cuidar do 

homem genérico, isto é, da humanidade.   

Somente uma perspectiva radical do cuidado será capaz de 

fundar uma nova socialidade de convívio fraterno, na qual a produção 
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material da vida não represente contraditoriamente a destruição das 

balizas éticas e espirituais da humanidade. Esse aproveitamento do 

potencial de afirmação da vocação ontológica humana está bem 

expressa na ideia de convivialidade defendida por Leonardo Boff 

(2008, p. 124): 

O que se entende por convivialidade? Entende-se a 
capacidade de fazer conviver as dimensões de produção 
e de cuidado, de efetividade e de compaixão; a 
modelagem cuidadosa de tudo o que produzimos, 
usando a criatividade, a liberdade e a fantasia; a aptidão 
para manter o equilíbrio multidimensional entre a 
sociedade e a natureza, reforçando o sentido de mútua 
pertença. (...) A convivialidade visa combinar o valor 
técnico da produção material com o valor ético da 
produção social e espiritual. Depois de termos elaborado 
a economia dos bens materiais, importa desenvolver, 
urgentemente, a economia das qualidades humanas. O 
grande capital, infinito e inesgotável, não é porventura o 
ser humano? Os valores humanos da sensibilidade, do 
cuidado, da convivialidade e da veneração podem impor 
limites à voracidade do poder-dominação e à produção-
exploração. Em segundo lugar, convivialidade se 
entende como uma derradeira resposta à crise ecológica, 
produzida pelo processo industrialista dos últimos 
quatro séculos.  

 

O agir de uma nova socialidade pode principiar pela 

perspectiva holista. O holismo é pensar sem fronteiras, mas sem 

deixar de perceber as consequências do pensar. É um esforço para a 

concretização de um diálogo que integre os humanos rumo à 

compreensão de que não subsistirá a socialidade humana se não 

houver o cuidado com outro e com a diversidade que mantém a 

sustentabilidade da natureza. Longe de fazer a apologia da 
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simplificação do tema, os pilares de uma nova socialidade podem ser 

apresentados – com efeitos de visualização didática – conforme o 

design que segue: 

 

DESMERCANTILIZAÇÃO 
DOS BENS SOCIAIS

PREPARAÇÃO DE AGENTES 
MOBILIZADORES

ORGANIZAÇÕES 
DEMOCRÁTICAS

EVENTOS E PRÁTICAS QUE CANALIZEM A PRESSÃO 
POPULAR EM FAVOR DAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS.

PLANEJAMENTOS 
PARTICIPATIVOS

ARTICULAÇÕES POLÍTICAS 
INCLUSIVAS

MOBILIZAÇÕES 

ARTICULADAS EM REDE

EDUCAÇÃO EMANCIPADORA DA SOCIEDADE

CONVIVIALIDADE, CONSCIENTIZAÇÃO,  RESPEITO,  
JUSTIÇA, CUIDADO, SOLIDARIEDADE E 

CORRESPONSABILIDADE

UMA NOVA SOCIALIDADE HUMANA

 

O agir representa a efetivação de alternativas e a 

objetivação de práticas pedagógicas que levem à construção e uma 

nova socialidade humana, isto é, que substituam ou aperfeiçoem os 

valores, forjem ou incentivem condutas positivas nos indivíduos e na 

coletividade. A crítica contribui para evitar que as práticas ditas 

emancipadoras sejam uma mera sucessão de atos lineares. Sua 



55 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.37– 64, jun. 2012 

contribuição tende a visualizar o processo histórico como um 

complexo simultâneo de reflexões teóricas estruturadas em valores de 

primazia da humanidade responsável, que podem ser sintetizados nos 

ditames de convivialidade, conscientização, respeito, justiça, cuidado, 

solidariedade e corresponsabilidade. Tais valores estão na base de uma 

educação que só poderá ser efetivamente emancipadora se estiver 

comprometida com as críticas consistentes ao processo de 

mercantilização dos bens sociais, com a preparação de seus agentes 

mobilizadores para a construção de organizações democráticas e, por 

fim, para a prática dos planejamentos participativos, das articulações 

políticas inclusivas, das mobilizações articuladas em rede e dos 

eventos e práticas que canalizem a pressão popular em favor das 

transformações sociais. A solidariedade deve ser uma prática que 

exige das pessoas uma comunhão, uma aproximação respeitosa, 

dialógica e reflexiva. 

O ver, julgar e o agir devem convergir para a construção 

de uma prática pedagógica inclusiva que prestigie a vocação 

ontológica de todas as pessoas, notadamente a missão de 

responsabilidade que deve ser assumida pelos trabalhadores. Estes – 

como potenciais agentes da transformação histórica – devem ser 

estimulados à conscientização e ao desafio de serem algo mais do que 

seres biológicos. Nisso consiste a vocação ontológica do homo 

sapiens, conforme alertou Teillhard de Chardin (2006) ao sustentar os 

homens não nascem livres em relação aos males que afligem a 
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humanidade, mas nascem com uma vocação de mais-ser (ou ser-mais) 

a ser despertada e posta em movimento para que assim os seres 

humanos se construam como seres antropológicos. São, portanto, 

seres chamados a construírem uma biografia humana (individual-

coletiva) e se fazerem ou se remeterem além de si mesmo, isto é, além 

da sua esfera meramente biológica.3 

A história de toda a civilização humana revela que desde 

os seus primórdios a prática política, também chamada antropolítica, é 

imprescindível ao processo de explicitação da vocação humana. Em 

todos os campos da vida social, o processo histórico vem 

evidenciando que a maior ou menor afirmação da vocação ontológica 

coincide com o grau de organização e luta da sociedade, que não raro 

tem que enfrentar os interesses antagônicos albergados no espaço 

macrossocial ora pelo Estado e ora pelo Mercado. 

A luta política no espaço macrossocial há de ser a 

resistência em favor da explicitação do ser humano genérico e da 

abolição das estruturas que o oprimem. No espaço microssocial o 

 

________________ 
3 Nesse sentido é a lição de Pierre Teilhard de Chardin (2006, p. 48): À nossa volta e 
em nós, a energia humana, ela própria sustentada pela energia universal que ela 
coroa, continua perseguindo sua misteriosa progressão a estados superiores de 
pensamento e liberdade. Queiramos ou não, vemo-nos envolvidos, totalmente, nessa 
transformação. Assim, repito minha questão: que iremos fazer? - Resistir à corrente? 
Seria loucura e, em todo caso, impossível. Deixar-nos passivamente levar pela 
corrente? Seria covardia. E, de resto, como permanecermos neutros, nós, cuja 
essência é agir?   
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esforço imediato deve resultar na interferência da regulação local que 

envolve tanto a esfera contratual quanto a esfera legislativa. 

No âmbito da saúde e segurança do trabalho, a criação das 

CPQV – Comissões de Promoção da Qualidade de Vida podem 

constituir-se como espaços dialogais, nos quais os trabalhadores e 

empregadores possam participar sem hierarquias, mas com a 

responsabilidade ética de debater o que deve e o que pode ser feito 

para melhorar o relacionamento e a saúde física e psíquica no local de 

trabalho e na comunidade relacionada ao estabelecimento empresarial.  

As CPQV não devem reeditar ser confundidas com as 

CIPAS (comissões internas de prevenção de acidentes), visto que estas 

são necessariamente voltadas para a realidade intramuros das 

empresas, ao passo que a ideia das CPQV é repensar num espaço 

democrático e autônomo que se comprometa politicamente com a 

qualidade de vida não apenas dos trabalhadores, mas também da 

comunidade que vive no entorno da instituição e dos usuários pessoas 

com os quais esta mantém relações. 

As CPQV devem atuar com as seguintes características: a) 

espaço de interação democrática, de diagnóstico ambiental e de 

reuniões periódicas entre os trabalhadores, empregadores e agentes da 

sociedade civil e política, com ênfase para a interação com a 

comunidade afetada pela atuação empresarial e para utilização eficaz 

de mecanismos comunicacionais; b) polo de estudos e debates para o 

desenvolvimento de uma ética do trabalho, promoção de cuidados 
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com a saúde individual e coletiva no ambiente do trabalho; c) agentes 

de intercâmbio e de coleta de informações relacionados às 

experiências em matéria de saúde ocupacional; d) núcleo articulado 

em rede para a formação de parcerias e a capacitação de agentes 

mobilizadores em matéria de saúde no trabalho; e) lócus de incentivo 

de manifestações culturais (teatro, poesia, jornal, música, cinema, 

palestras, etc) compatíveis com uma ética pluralista que auxilie a 

reprodução de valores e práticas de defesa da saúde e de justiça social; 

f) referência de irradiação de acompanhamento, colaboração4 e 

avaliação de políticas e gestão das condições de trabalho, além de 

instância de educação ambiental geral em cooperação com centros de 

estudos, universidades e instituições de pesquisa; e g) foco de reflexão 

sobre os problemas ocupacionais e as possíveis soluções para a 

promoção da qualidade de vida das pessoas da comunidade afetadas 

em razão da atividade explorada pelo empregador. 

Nesse contexto, a CPQV constitui proposta 

qualitativamente superior à criação de comitê ou conselho controlado 

 

________________ 
4 As CPQV podem colaborar com os organismos de fiscalização das condições de 
trabalho, solicitando, por exemplo, a produção de laudo pericial que evidencie o 
risco, permitindo assim a atuação da autoridade do Ministério do Trabalho, 
conforme prevê o art. 161, da CLT: “art. 161 - O Delegado Regional do Trabalho, à 
vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco 
para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou 
equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que 
a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de 
infortúnios de trabalho.” 
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necessariamente por um psicólogo, um representante dos 

trabalhadores ou um representante da empresa, uma vez que estas 

institucionalidades – diferentemente da CPQV – tendem a elitizar o 

que deveria ser espaço dialogal e a inibir a voz de quem está na base. 

O poder estatal atribuiu-se a missão de contornar 

temporariamente a aceleração das demandas sociais. Tal desiderato 

não foi decorrência de mero favor do Estado, mas de uma prova de 

que a crescente pressão da sociedade civil interferiu e pode interferir 

muito mais na expansão capitalista.  

Comprimindo-se entre as forças antagônicas do mercado e 

da sociedade, o Estado assimila o conflito entre capital e trabalho, 

estabelecendo regulamentos e escorando as pilastras do capitalismo 

através dos investimentos em infraestrutura. Outrora o Estado 

preocupou-se em conformar os trabalhadores através de um modelo de 

Bem Estar Social, oportunidade em que o mercado pareceu ter sido 

controlado. Não demorou para se perceber na década de 1980 que o 

mercado sobrepujou definitivamente a sociedade e o Estado, 

constrangendo-os a adaptarem-se ao credo neoliberal, conforme 

descrito no catecismo do Consenso de Washington e que se baseia nos 

postulados de desregulamentação, flexibilização, equilíbrio fiscal e 

privatização.   

A adesão ao mercado é o reflexo das forças capitalistas 

transnacionais que subjugam o Estado e as classes produtivas, através 

do esvaziamento da regulação interna, de modificações na gestão da 
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produção e no incremento da economia do desejo. Desde então os 

trabalhadores veem dissiparem-se os elos de solidariedade que os 

uniam; estilhaça-se a lealdade entre as cúpulas partidárias e sindicais e 

a sua base de representação; há uma pulverização do lócus produtivo; 

intensifica-se o setor serviços; o Estado não dá respostas às demandas 

sociais; emergem práticas sociais fragmentárias em busca de 

afirmação de novos atores e minorias, tais como os movimentos 

sexistas, racistas, ecologistas, etc.  

Na base de uma antropolítica renovada está o trabalho 

como fundamento da emancipação humana. Pela compreensão do 

trabalho se explicita a necessidade histórica de uma cultura 

transdisciplinar da solidariedade planetária. É nesse contexto que a 

consciência ecológica insere-se numa percepção de direitos da 

humanidade e, de certo modo, tende a dar ensejo a uma nova cultura 

do cuidado e à intensificação de novas práticas sociais, ou seja, a 

renovação de uma antropolítica capaz de forjar lideranças populares 

que, juntamente com os trabalhadores e a sociedade, promovam o 

seguinte:  

a) o aproveitamento do grau de sofisticação atingido pelas 

novas tecnologias, inclusive em relação às ferramentas 

comunicacionais com o objetivo de tornar mais eficaz a política de 

promoção da defesa do meio ambiente do trabalho e do meio ambiente 

em geral;  
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b) a luta histórica baseada na participação cidadã, no 

engajamento da sociedade civil e na interdependência entre saúde 

ocupacional e a política de acesso equânime aos demais bens sociais 

(moradia, alimentação, educação, segurança, previdência, etc);5 

c) a estruturação de fóruns e centros de pesquisa, 

intercâmbio e produção teórica sobre a saúde e segurança do trabalho 

no contexto da saúde planetária; 

d) a análise do complexo regulador das questões atinentes 

à saúde e segurança do trabalho, com ênfase para a legislação 

comparada em contraste com as diferentes posturas dos movimentos 

sociais; 

e) o incentivo à produção científica que sirva de referência 

explicativa para orientar os recursos pedagógicos (livros, manuais, 

filmes, jornais, softwares, etc) e os programas curriculares nas 

diferentes esferas da educação formal;  

f) o permanente estudo sobre os novos riscos ocupacionais 

e a reflexão sobre fatos que representam ameaças ao equilíbrio do 

ecossistema (desertificação; chuva ácida, destruição da camada de 

ozônio, desmatamento, etc), com ênfase no debate sobre as causas de 
 

________________ 
5 A esse respeito ressalte-se a pertinência do art. 3º, da Lei Orgânica da Saúde (L. 
8080/1990) ao assegurar que a “saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social 
e econômica do País.” 
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acidentes que marcaram simbolicamente a discussão sobre o meio 

ambiente natural (ex: Bophal, Chernobyl; Fukushima, etc) e o meio 

ambiente de trabalho;  

g) o envolvimento no planejamento democrático de um 

complexo de práticas no campo da educação ambiental, 

desenvolvendo uma rede de interação entre os trabalhadores e as 

sociedades, tanto nas esferas interna quanto externa;  

h) a preparação de líderes populares para a defesa do 

ecossistema; difundir campanhas públicas recorrentes e informações 

para a sensibilização da sociedade no tocante à adoção, avaliação, 

aperfeiçoamento e valorização das práticas de consumo responsável 

dos bens naturais (água, alimentos, combustíveis, energia, etc);  

i) a monitoração e a denúncia de práticas hostis ou nocivas 

à saúde, humana e planetária, e à construção de uma sociedade justa e 

solidária;  

As pistas elencadas são a síntese de práticas rumo à 

explicitação emancipacionista, a qual recusa as ideias cooptadas e 

pervertidas no imobilismo social. No geral, as pistas apontam para o 

desafio de os trabalhadores assumirem a condição de atores em defesa 

da natureza e da melhoria de suas condições de trabalho, assumindo o 

desafio de denunciar as práticas deletérias que estão a promover a 

erosão da vida social e a destruição do meio ambiente natural e do 

trabalho.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A humanidade que se debruça sobre as novas exigências 

éticas, e sobre as suas prementes necessidades históricas, estão diante 

de uma nova empreitada que consiste em construir um referencial que 

sirva para catalisar o inconformismo vigente rumo à reconstrução de 

novas bases antropolíticas. 

Reconstruir um ambiente de trabalho e torná-lo sadio é o 

princípio para a reconstrução de uma nova sociedade. Esse novo 

referencial demanda união e compartilhamento. Exige, portanto, o que 

Paulo Freire chama de espaços de dialogicidade, que são terrenos 

sociais do encontro com o outro, com a ideia que o outro tem da 

realidade, com o cotejamento e partejamento de sínteses concretas e 

de modelos teóricos grávidos de uma ação libertadora. O espaço de 

dialogicidade deve ser também o tempo da dialogicidade, isto é, 

tempo da não violência a ser inoculado pela ousadia de esperançar-se 

e de abrir-se amorosamente ao outro para escutá-lo no cotejamento do 

real em busca de alternativas de intervenção e transformação da 

realidade. Os critérios que cimentam o espaço eficacial da 

dialogicidade não estão nas urgências das respostas, mas na 

necessidade dos questionamentos. Afinal: o que somos e o em que nos 

transformamos? O que queremos? O que devemos? O que podemos? 

Enfim, as novas bases não emergem sem o 

questionamento da ordem injusta e sem que os homens se unam para 
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superar os fatores que obstaculizam o processo de humanização. Tal 

tarefa demanda novas formas de lutas em novos espaços e exige a 

ousadia política, sem perder a seriedade crítica e a ternura 

comprometida com a possibilidade humana de transformação das 

atuais relações sociais. 
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CNDT: EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS E 

SEGURANÇA NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
Luciano Athayde Chaves* 

 

 

No dia 4 de janeiro de 2012, após um vacatio legis de 180 

dias, começou a produzir seus efeitos jurídicos a Lei Federal n. 

12.440, de 7 julho de 2011, que instituiu a Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT). 

Fruto da iniciativa da Magistratura do Trabalho e de 

longos debates no Congresso Nacional e no Poder Executivo, a CNDT 

tem como principal objetivo se constituir em uma ferramenta de 

execução indireta para o cumprimento de obrigações trabalhistas 

constituídas em títulos judiciais ou extrajudiciais. 

Uma vez iniciada a fase de cumprimento da sentença ou a 

execução do título extrajudicial, compete ao devedor, após a devida 

ciência, providenciar o pagamento do valor correspondente à 

obrigação ou oferecer suficientes garantias ao Juízo do Trabalho. Sua 

inércia implicará a inclusão de seu nome no Banco Nacional dos 

Devedores Trabalhistas (BNDT), base de dados criada pelo Tribunal 

 

________________ 
* Juiz Titular da 2ª. Vara do Trabalho de Natal (RN) e Professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 
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Superior do Trabalho para permitir a integração de todas as 

informações processuais relativas aos processos em execução que 

tramitação nas Varas do Trabalho de todo o país (cf. Resolução 

Administrativa n. 1.470/2011). 

É de recordar que o conceito de inadimplência, instituído 

pelo novo art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, é 

diferente de sua acepção geral, como procurei examinar em outro 

estudo sobre o mesmo tema: 

 

Apropria-se o novo art. 642-A da CLT, como vimos, do 
uso corrente do termo inadimplemento no Direito (não 
cumprimento de uma obrigação), mas o circunscreve no 
tempo (o do processo e, como veremos, a partir de certo 
momento processual) e no espaço (perante a Justiça do 
Trabalho, ainda que a obrigação já se constitua em título 
de crédito extrajudicial ou mesmo já esteja à disposição 
do titular do direito subjetivo lesado, em razão do 
fenômeno da actio nata). Essa delimitação conceitual 
fica evidenciada pela descrição perpetrada pelos incisos 
I e II do § 1º do art. 642-A da CLT [...] 
No caso das sentenças condenatórias, o texto normativo 
faz um recorte temporal para a configuração da 
inadimplência: o trânsito em julgado da decisão, isto é, 
quando contra ela não couber mais quaisquer recursos 
(nos termos do § 3º, art. 6º da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro). 
Desse modo, a pendência de cumprimento provisório da 
sentença (art. 899 da CLT c/c art. 475-O do CPC, em 
supletividade concorrente) ou mesmo a efetivação de 
tutelas de urgência – que ostentam o mesmo caráter da 
provisória - não têm o condão de configurar essa 
inadimplência para efeito de negativação de cadastro. 
O texto em exame não faz essa exigência quanto ao 
acordo judicial porque, ex lege, o acordo judicial é 
equiparado a uma decisão de mérito transitada em 
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julgado, não cabendo recursos contra ela, mas somente a 
ação rescisória (cf. art. 831, parágrafo único, da CLT). 
Esse quadro, como se pode concluir, não subverte a 
lógica jurídica de considerar inadimplente aquele que 
deixa de cumprir uma obrigação legal, ou aquele que, 
compelido judicialmente a atender a uma prestação 
obrigacional, abstém-se sem justo motivo.  
Nessas hipóteses, tenho que estamos diante de 
inadimplência, mas que não foi, por questões de 
operacionalidade e de escolha política na elaboração da 
lei, tomada como pressuposto para a restrição de 
obtenção da certidão. 
É dizer: o conceito de inadimplência tomado pela lei é, 
do ponto de vista jurídico, mais restrito. No entanto, 
creio que razões de ordem prática justificam, pelo 
menos nesse primeiro momento, essa restrição 
(CHAVES, Luciano Athayde. Certidão negativa de 
débitos trabalhistas (CNDT): reflexões sobre a Lei n. 
12.440/2011. R. Dir. Trab. (RDT), ano 37, v. 144, p. 
237-289, out./dez. 2011). 

 

Houve um grande esforço institucional para viabilizar o 

cumprimento do cronograma indicado na Lei, assegurando-se, a partir 

de 4 de janeiro de 2012, a expedição eletrônica e gratuita da CNDT, 

por meio do acesso do interessado aos portais dos tribunais do 

trabalho brasileiros. 

A Lei 12.440/11 estabeleceu que a CNDT é exigida dos 

interessados em participar de licitações públicas. Para tanto, promoveu 

alteração na Lei 8.666/93, em ordem a acrescer o conceito de 

“regularidade trabalhista” ao lado da regularidade fiscal, exigindo a 

apresentação da CNDT como forma de demonstrar a inexistência de 

inadimplência de obrigações trabalhistas, elemento agora 
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indispensável para a habilitação da pessoa física ou jurídica nos 

procedimentos administrativos de licitação. 

Apesar de se apresentar, no plano positivo da Lei 

12.440/11, como a única hipótese de exigência da CNDT, nada indica 

que ela, doravante, apenas esse papel. 

É certo que a demonstração de regularidade trabalhista nas 

licitações públicas é medida que pode melhorar o perfil do 

cumprimento das obrigações sociais por parte, por exemplo, de 

empresas de fornecimento de mão de obra terceirizada à 

Administração Pública, setor que ocupa importante espaço nas 

estatísticas processuais da Justiça do Trabalho e que apresenta, com 

grande frequência, dificuldades na efetivação dos títulos. 

Trata-se de um aspecto que contribui com as altas taxas de 

congestionamento da execução trabalhista (67,8%, em 2010, segundo 

o Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça), e 

para cuja redução pode colaborar decisivamente a CNDT. 

Mais que isso: os primeiros momentos de vigência do 

instrumento já revelam os bons resultados, com uma afluência de 

devedores procurando saldar seus débitos junto aos Juízos trabalhistas, 

de modo a assegurar-lhes a obtenção do documento para fins de 

habilitação em concorrências públicas. 

Notícia publicada no portal da Justiça do Trabalho revela 

esse fenômeno, a partir da experiência do Tribunal Regional do 

Trabalho do Rio de Janeiro: 
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Em ofício encaminhado ao presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dalazen, a 
presidente do TRT-RJ, desembargadora Maria de 
Lourdes Salaberry, informou que, no período, foram 
realizados 486 atendimentos de devedores interessados 
em regularizar sua situação perante a Justiça do 
Trabalho antes do dia 4 de janeiro, quando entrou em 
vigor a Lei 12.440/2011. As alterações realizadas no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em função 
desses atendimentos representaram uma movimentação 
no valor de R$ 20.417.332 em débitos quitados. 
  
Durante o plantão especial, as Varas do Trabalho 
emitiram diariamente para a Presidência relatórios 
referente às demandas decorrentes da alimentação do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, com 
informações como: número do processo, nome do 
devedor, somatório dos valores dos pagamentos 
efetuados, natureza do pedido (exclusão, retificação, 
alteração dos dados no cadastro de devedores, etc) e 
indicação de deferimento ou não, pelo juiz, do 
requerimento. Em ofício, o presidente do TST 
parabenizou juízes e servidores pelos resultados 
alcançados. "Denodo e dedicação, reconheço, não 
faltaram aos responsáveis pela implementação desse 
importante instrumento de efetividade da execução 
trabalhista", afirmou. 
A emissão da CNDT é feita a partir das informações 
contidas no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 
(BNDT), cuja regulamentação considera obrigatória a 
inclusão do devedor que, devidamente cientificado, não 
pagar o débito ou descumprir obrigações determinadas 
judicialmente no prazo previsto em lei. Uma vez 
inscrito, o devedor integra um pré-cadastro e tem prazo 
improrrogável de 30 dias para cumprir a obrigação ou 
regularizar a situação. Terminado esse período, a 
inclusão do inadimplente acarreta, conforme o caso, a 
emissão da certidão positiva ou de certidão positiva com 
efeito de negativa. Paga a dívida ou satisfeita a 
obrigação, o devedor é excluído do BNDT (Disponível 
no site: www.tst.jus.br. Acesso em 14.2.2012). 
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Nada obstante, a CNDT também deverá cumprir um 

estratégico papel de documento complementar à Certidão Negativa de 

Débito (CND), prevista no art. 47 da Lei n. 8.212/91, e que se refere à 

inadimplência das contribuições sociais. 

Como se sabe, a CND não contempla informações sobre 

os valores devidos e executados pela Justiça do Trabalho, em razão da 

competência inscrita no art. 114, inciso VIII da Constituição Federal, 

que lhe atribui o encargo de cobrar, de ofício, as contribuições sociais 

incidentes sobre as suas decisões condenatórias. 

De outra parte, a certidão também pode ser extremamente 

útil nos negócios de alienação e oneração de bens móveis ou imóveis, 

com possibilidade de serem afetados pelo fenômeno da evicção (arts. 

447 e seguintes do Código Civil), decorrente da jurisdição executiva 

sobre o patrimônio de um dos contratantes, que figura no polo passivo 

de uma ou mais ações judiciais.  

Nesses casos, como se sabe, é possível a decretação de 

fraude à execução (art. 593, Código de Processo Civil), perpetrando-se 

a constrição sobre o patrimônio do devedor, ainda que seja este objeto 

de ulterior negócio, respondendo o alienante pela evicção, mas com 

grandes transtornos para a parte adquirente. 

Desse modo, antes da compra de um imóvel, de um 

automóvel e outro bem de maior valor, pode o adquirente obter 

informações do alienante, por meio da obtenção da CNDT. 
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Também nada obsta, por exemplo, que bancos, no rol de 

suas medidas acauteladoras para a concessão de créditos, também 

solicite do interessado em firmar contrato de financiamento (com ou 

sem garantia real) a apresentação da CNDT. Afinal, estabelecer o 

perfil do seu cliente, e, portanto, a sua capacidade de pagamento da 

obrigação assumida, é aspecto de avaliação do risco dos negócios 

bancários, com direta relação na fixação das taxas de juros. 

Para essas hipóteses e outras afins, a exigência da CNDT, 

antes da celebração do contrato ou do negócio, é medida que se traduz 

de grande utilidade prática para dotar o pacto de maior segurança 

jurídica, em ordem a reduzir os riscos da evicção. 

Mais adiante, de lege ferenda, imagino que o êxito da 

expedição da CNDT estimule também o Poder Público a utilizá-la em 

uma escala maior, como hoje sucede com a CND, reforçando-se, 

assim, seu caráter instrumental de garantidor da efetividade dos 

direitos sociais e das tutelas do trabalho. 
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RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELOS DÉBITOS 

TRABALHISTAS DE SUAS CONTRATADAS: novas 

premissas para uma antiga discussão – ADC 16 e nova 

redação da súmula 331 do TST. 

 

Alessandra Casaril 

Aline Fabiana Campos Pereira  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As discussões acerca do tema da terceirização de serviços 

não são novas. Pelo contrário, desde as primeiras manifestações 

fáticas desse “novo” modo de prestação laboral – no qual a clássica 

relação bilateral entre empregado e empregador foi substituída por 

uma vinculação triangular entre trabalhador, empregador e tomador de 

serviços – com o consequente surgimento dos primeiros conflitos 

jurídicos, o assunto vem sendo objeto de incessantes debates no meio 
 

________________ 
 Juíza do Trabalho do TRT da 21ª Região. Formada pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Público pela Escola Superior do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul. 
 Juíza do Trabalho do TRT 21ª Região, com especialização em Direito 
Contemporâneo pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos. 
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acadêmico e nos foros trabalhistas. Ainda no ano de 1986 o TST havia 

editado o Enunciado nº 256, que consolidava o entendimento da Corte 

a respeito do assunto, o qual foi revisado no ano de 1993, com a 

edição da Súmula 331, que teve alterado seu item IV no ano 2000. 

Desde então, o panorama da terceirização não havia sofrido profundas 

alterações quanto ao tratamento legislativo e jurisprudencial. 

Todavia, recentemente, a discussão ganhou novo fôlego 

com a decisão proferida pelo STF nos autos da ADC nº 16, na qual 

essa Corte declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da lei 

8.666/93. Por consequência, o TST, premido diante do provimento de 

reclamações constitucionais nas quais se alegava que a Súmula 331 

afrontava a autoridade da decisão proferida pelo STF, alterou o 

conteúdo desse verbete, criando novo paradigma jurisprudencial para 

responsabilização da Administração Pública em casos de terceirização 

de serviços.  

A reflexão que se propõe, doravante, radica em perquirir 

se a declaração da constitucionalidade do art. 71, §1º, da lei 8.666/93 

isenta a Administração Pública de qualquer responsabilidade pelos 

débitos trabalhistas de suas contratadas. Questiona-se, ainda, se a nova 

redação da súmula 331 do TST mostra-se adequada a partir de uma 

interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio. Esses são os 

pontos a serem discutidos nas próximas linhas.  
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2. O FENÔMENO DA TERCEIRIZAÇÃO – ORIGEM NO 

BRASIL VINCULADA À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

O mundo do trabalho se acha em fase de crescente, 

inexorável e dinâmica transformação, tendo por um dos vértices o 

remodelamento dos paradigmas de produção capitalista. 

O delineamento construído no contexto da produção 

taylorista do início do século XX era baseado na divisão de trabalho 

em níveis e revelava produção fortemente hierarquizada e segmentada. 

 Posteriormente, este modelo foi suplantado pelo fordismo, 

caracterizado pela linha de produção em série (compartimentalização). 

No início dos anos 1970, contudo, a redução da produtividade e a crise 

do consumo em massa nos países desenvolvidos, frutos de estratégias 

neoliberais, redundaram em crise do modelo fordista. Este cenário foi 

manancial para o surgimento de um novo paradigma econômico – o 

toyotismo - intensivo em capital, tecnologia, informações e 

conhecimento, caracterizado pela racionalização dos maquinários e 

aumento do controle sobre o trabalho.  Com o sistema toyotista, 

surgiram novas técnicas de administração, dentre as quais o 

downsizing (salário individualizado por produtividade), a diminuição 

com controle do estoque (kan-ban) e a produção em tempo real (just 

in time). Neste cenário, multiplicou-se a prática administrativa da 

terceirização.  
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Regra geral, a existência de relação de emprego é aferida a 

partir da constatação da presença dos elementos fático-jurídicos 

formais sobre os quais se assenta: pessoalidade, onerosidade, 

subordinação, não eventualidade e assunção dos riscos da atividade 

pelo empregador. Trata-se de um liame bilateral, que tem como 

protagonistas empregado e empregador. 

A terceirização é um instrumento animado pela busca de 

eficiência na gestão, pelo qual a dinâmica empresarial formula 

mecanismos de contratação de força de trabalho retirando 

a singularidade da relação de emprego bilateral clássica. A partir de tal 

fenômeno, atividades periféricas do empreendimento são transferidas 

a terceiros, surgindo uma relação jurídica triangular. A terceirização, 

assim, revela existência de outro ator que, com competência, 

especialidade e qualidade, em condição de parceria, presta serviços ou 

produz bens para empresa contratante.1 

As vantagens da terceirização podem ser sintetizadas na 

especialização da empresa contratada, na possibilidade de o ente 

tomador dedicar-se exclusivamente à sua atividade-fim, na diminuição 

de encargos trabalhistas e previdenciários, na redução do custo da 

mão-de-obra, e no enxugamento estrutural do empreendimento.2 

 

________________ 
1 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 1994. p. 236. 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 212. 
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A terceirização surgiu inicialmente como fenômeno social, 

e só posteriormente passou a ter tratamento legislativo, ainda assim de 

forma insuficiente. No âmbito da Administração Pública, embora já 

fosse praticada há muito tempo, a transferência da execução de tarefas 

auxiliares para a iniciativa privada passou a contar com o respaldo de 

norma federal em 1967, com a edição do Decreto-Lei nº 2003.  

Posteriormente, foram publicadas a Lei n. 5645/70, que 

elencava áreas em que a terceirização seria cabível na esfera da União 

e das autarquias federais; a Lei n. 6019/74, que regulamentou o 

trabalho temporário no setor privado; a Lei 7.102/83, que disciplinava 

a contratação de pessoal de vigilância ostensiva e de transportes de 

valores por intermédio de empresa especializada; e a Lei 8.863/94, 

que ampliou a hipótese de terceirização para toda área de vigilância 

patrimonial, pública ou privada, inclusive para pessoa física. 

Cabe lembrar, ainda, das Leis n. 8.987/95 e n. 9.472/97, 

que versam, respectivamente, sobre concessões públicas e sobre 

serviços de telecomunicações. Ambas prevêem a possibilidade de que 

as concessionárias do serviço público contratem com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
 

________________ 
3 O art. 10, § 7º, do Decreto-Lei 200/67 preconiza que “§ 7º Para melhor 
desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e 
com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a 
Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, 
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que 
exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a 
desempenhar os encargos de execução 
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complementares ao serviço. Essa redação legislativa deu azo à defesa, 

por alguns, da tese de possibilidade de terceirização das atividades-fim 

nesses dois campos de atuação empresarial.  

A importância para o presente estudo dessa discussão, que 

será oportunamente abordada, reside na constatação de que as 

principais hipóteses de terceirização de serviços previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, bem como as grandes discussões atuais 

referentes ao tema, estão intimamente ligadas à Administração 

Pública.  

Ora, os primeiros diplomas legais sobre a matéria – o 

decreto-lei 200/67 e a Lei n. 5645/70 – tiveram por objeto exatamente 

a regulação da terceirização de serviços no âmbito da Administração 

Pública. As Leis n. 7.102/83 e n. 8.863/94, que disciplinam a 

contratação de pessoal de vigilância ostensiva e de transportes de 

valores por intermédio de empresa especializada, visam a suprir a 

própria falha estatal na prestação do serviço de segurança pública, 

dever constitucionalmente previsto no art. 144 da CF/884. Como bem 

observou Wagner Giglio a respeito do assunto: 

 

________________ 
4 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. (...) 
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Talvez mais relevante na época, do ponto de vista dos 
dirigentes militares do país, tenha sido a onda de 
assaltos a bancos de grupos guerrilheiros, para sustentar 
as atividades subversivas, que obrigavam os 
estabelecimentos de crédito a manter uma equipe 
especializada em oferecer segurança. Tais 
circunstâncias levaram o legislador a regular os 
contratos de trabalho temporário e de vigilância 
bancária.5 

 

Por fim, as Leis n. 8.987/95 e n. 9.472/97 têm por objeto a 

regulação de concessões de serviços públicos, autorizando não apenas 

a entrega da prestação de serviços públicos a particulares, mas 

também o desdobramento dessa concessão por meio da contratação de 

terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 

ou complementares ao serviço – poderíamos arriscar falar de 

quarteirização da prestação do serviço público, transmitindo-a de sua 

titular, a Administração Pública, para a empresa concessionária, e 

desta para pessoal subcontratado.  

A partir dessa verificação, a conclusão que se impõe é no 

sentido de que a maioria da legislação acerca da terceirização está, de 

alguma forma, relacionada aos interesses da Administração Pública, 

objetivando a redução de gastos com a máquina estatal, ou mesmo a 

concretização de tarefas que o ente público não foi capaz de cumprir. 

De fato, a terceirização é fenômeno inexorável, e não apenas do setor 

 

________________ 
5 GIGLIO, Wagner D. Terceirização. R. LTr, São Paulo, v. 75, n. 4, p.392, abril 
2011. 



79 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.72– 110, jun. 2012 

privado. A partir dessa premissa é que devemos ler e compreender o 

fenômeno da responsabilização da Administração Pública pelos 

débitos trabalhistas de suas contratadas.  

 

3. A AUSÊNCIA DA REGULAÇÃO GERAL E A 

NECESSIDADE DE COLMATAÇÃO DAS LACUNAS PELA 

ATIVIDADE JURISPRUDENCIAL – A SÚMULA 331 DO 

TST 

 

Todas essas normatizações até aqui mencionadas, porém, 

caracterizam diplomas esparsos, que tratam da questão de maneira 

superficial, fragmentária e insuficiente, de modo que a terceirização 

nunca recebeu a devida atenção do legislador ordinário.  

Motivado pela inércia do Poder Legislativo, em evidente 

manifestação legiferante e de questionável constitucionalidade, o TST 

editou a Súmula 256 em 1986, com o fito de conduzir a interpretação 

judicial da questão, proclamando a ilegalidade da contratação de 

trabalhadores por empresa interposta e a formação do vínculo 

empregatício diretamente com o tomador dos serviços salvo os casos 

de trabalho temporário e de serviço de vigilância. 

Ante as severas críticas de que foi objeto a Súmula 256, 

em 1993 foi editada a Súmula 331, que durante mais de 17 anos 

espelhou o entendimento consolidado pela Suprema Corte Trabalhista 

e norteou a atuação dos magistrados na solução dos casos concretos. 
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No mesmo ano em que editada a Súmula 331, foi 

publicada a lei de licitações (Lei 8.666/1993), que tem por objeto a 

contratação de obras e serviços, incluídos os contratos de prestação de 

serviços terceirizados, no âmbito da Administração Pública Direta e 

Indireta federal, estadual, distrital e municipal.  O artigo 71, caput e 

parágrafo 1º, da aludida lei, versa sobre a responsabilidade do Poder 

Público nas licitações, in verbis: 

 
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
§1º A inadimplência do contratado, com referência aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 
à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
(...) 

 

Pois foi exatamente esta a norma que provocou a recente 

revisão da jurisprudência consolidada do TST acerca da 

responsabilidade da Administração Pública quanto aos débitos 

trabalhistas das empresas por ela contratadas.  

Isso porque, incessantemente, a regra do art. 71, §1º, da 

Lei n. 8666/93 vinha sendo invocada pelos diversos entes da 

Administração Pública quando estes figuravam no pólo passivo de 

ações trabalhistas movidas pelos trabalhadores terceirizados, nas quais 

estes buscavam o reconhecimento de seus direitos sociais, bem como 

da responsabilidade da Administração como tomadora de serviços 
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pelos créditos declarados em sentença. Argumentavam os entes 

públicos, em regra, que a norma inserida na lei de licitações isentava-

os de qualquer responsabilidade pelos débitos trabalhistas de suas 

contratadas, e que a posição jurisprudencial espelhada pela súmula 

331 significava afronta ao referido dispositivo. Aduziam, ainda, que 

ao editar a súmula 331 e ao julgar os casos concretos pautados pelo 

entendimento sumulado, o TST estaria declarando a 

inconstitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8666/93 sem, contudo, 

observar a cláusula de reserva de plenário, exigência contida no art. 97 

da Constituição Federal e ratificada pela Súmula Vinculante nº 10 do 

STF.  

Cabe referir que desde há muito esses argumentos eram 

rebatidos. Em relação à alegação de inobservância da cláusula de 

reserva de plenário, argumentava-se que a edição de súmula exigiu a 

manifestação do plenário do TST. Ademais, não teria havido 

declaração de inconstitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8666/93, 

pois a responsabilização da Administração Pública por débitos 

trabalhistas adviria da falha na fiscalização exercida sobre suas 

contratadas.  

Com muita propriedade, Rodolfo Pamplona Filho, ainda 

em 2001, chamava a atenção para a situação anômala estabelecida 

pelo art. 71 da Lei de Licitações. Isso porque em seu parágrafo 

primeiro essa norma declara que “inadimplência do contratado, com 

referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 
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à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento”. 

Todavia, em seu parágrafo segundo estabelece: “A administração 

pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos 

previdenciários resultantes da execução do contrato (...)”.  

Ora, quanto aos encargos previdenciários – que causam 

impacto não apenas na vida do trabalhador, mas nos cofres do Estado 

– há solidariedade do ente público tomador de serviços. Todavia, em 

relação aos débitos trabalhistas, a legislação pretende conceder 

isenção de responsabilidade à tomadora pública. Com perspicácia, 

adverte o autor que: 

Por outro lado, imagine-se a situação surreal que 
poderia ser vivenciada em um processo trabalhista, com 
o advento da emenda constitucional 20/98, que inseriu o 
parágrafo 3º ao artigo 114. Isto por que, pela sua 
aplicação, seria afastada a responsabilidade da 
administração no que diz respeito às verbas decorrentes 
do contrato de trabalho, mas se admitiria a sua execução 
pelas verbas acessórias de natureza previdenciária.6 

 

Essa discussão se estendeu por anos, e em 2007 o STF foi 

provocado a manifestar-se em Ação Declaratória de 

Constitucionalidade ajuizada pelo Distrito Federal (ADC 16-DF) 

 

________________ 
6 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Terceirização e responsabilidade patrimonial da 
Administração Pública. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 51, 1 out. 2001. 
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2036>. Acesso em: 20 jun. 2011. 
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julgando-a em 24/11/2010, a Corte declarou a constitucionalidade do 

dispositivo em questão (art. 71, §1º, da Lei n. 8666/93)7.  

Proferida essa decisão, começaram a obter êxito no STF 

Reclamações Constitucionais ajuizadas em face de decisões do TST e 

dos Tribunais Regionais do Trabalho nas quais era adotado o 

entendimento esposado pela Súmula 331. Frente à declaração de 

constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. 8666/93, ganharam força 

os antigos argumentos de afronta à lei federal, e de desobediência à 

cláusula de reserva de plenário. Esse cenário foi bem descrito por 

Ivani Contini Bramante, magistrada do TRT da 2ª Região:  

 

O Colendo Supremo Tribunal Federal, em sessão 
plenária ocorrida em 24/11/2010, na Ação Declaratória 
de Constitucionalidade (ADC 16-DF) ajuizada pelo 
Distrito Federal, em relação a qual ingressaram como 
Amicus Curiae a União e diversos outros entes da 
Federação, entendeu pela constitucionalidade do artigo 
71, § 1º, da Lei 8.666/93. 
O entendimento fixado na ADC 16-DF culminou no 
provimento das inúmeras Reclamações Constitucionais 
(dentre elas as Rcls 7517 e 8150) contra decisões do 
TST e de Tribunais Regionais do Trabalho fundadas na 
Súmula 331/TST, objeto da controvérsia, ao espeque 
que o verbete nega vigência ao preceito da Lei de 
Licitações. Deste modo, foi afastada a aplicação do 
verbete, que trata da responsabilidade subsidiária pelos 
débitos trabalhistas na terceirização, em relação à 
Administração Pública Direta e Indireta. 

 

________________ 
7 Até o momento de finalização deste artigo, o Supremo Tribunal Federal não havia 
publicado o acórdão da ADC nº16.  
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Ainda, as Rcl 7901 ; Rcl 7711; Rcl 7712 e Rcl 7868 
foram providas, com cassação de quatro decisões do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), baseadas na 
Súmula 331 (inciso IV), por conta de outro fundamento: 
a Súmula, indiretamente, reconhece a 
inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8666/93, 
sem a observância da cláusula da reserva de plenário, 
em ofensa ao art. 97, CF, e à autoridade da Súmula 
Vinculante n. 10 do STF.8 

 

Frente a tais circunstâncias, evidenciava-se insustentável a 

manutenção do antigo entendimento jurisprudencial. O TST, então, 

revisou a redação da súmula 331, incluindo dois novos itens, a qual 

passou a expressar:  

 

SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. LEGALIDADE. (nova redação do item IV 
e inseridos os itens V e VI)  
I - A contratação de trabalhadores por empresa 
interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante 
empresa interposta, não gera vínculo de emprego com 
os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a 
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 
serviços especializados ligados à atividade-meio do 

 

________________ 
8 BRAMANTE, Ivani Contini. A aparente derrota da Súmula 331/TST e a 
responsabilidade do poder público na terceirização. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, 
n. 2784, 14 fev. 2011. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/18479>. 
Acesso em: 20 jun. 2011. 
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tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta. 
IV - 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. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública 
direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 
mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua 
conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 
n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização 
do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento 
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente contratada. 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviços abrange todas as verbas decorrentes da 
condenação referentes ao período da prestação laboral. 

 

É desse contexto que se surgem as questões que dão causa 

a este estudo: a declaração da constitucionalidade do art. 71, §1º, da 

lei 8.666/93 isenta a Administração Pública de qualquer 

responsabilidade pelos débitos trabalhistas de suas contratadas? A 

nova redação da súmula 331 do TST se mostra adequada a partir de 

uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio?  

 

4. REFLEXÕES SOBRE OS FUNDAMENTOS DA 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

PELOS DÉBITOS TRABALHISTAS DE SUAS 

CONTRATADAS 
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O primeiro questionamento proposto foi respondido pelo 

próprio STF e endossado pelo TST ao moldar a nova redação da 

Súmula 331. Não obstante a declaração de constitucionalidade do art. 

71, §1º, da Lei n. 8666/93, não está suplantada a responsabilização dos 

entes públicos tomadores de serviços pelos débitos trabalhistas de suas 

contratadas. Se a decisão proferida pela Corte Suprema nos autos da 

ADC nº 16-DF, por um lado, deixou claro que a responsabilização da 

Administração Pública pelos débitos trabalhistas de suas contratadas 

não poderia advir de forma automática do mero inadimplemento por 

parte da real empregadora, de outro lado reconheceu a possibilidade 

de atribuir-se responsabilidade aos entes públicos pela omissão 

administrativa. 

Na própria sessão de julgamento da ADC nº16-DF o 

presidente do STF manifestou que o TST e os demais órgãos da 

Justiça do Trabalho não ficam impedidos de reconhecer a 

responsabilidade do ente púbico pelos débitos trabalhistas com base 

nos fatos da causa. De acordo com declaração atribuída ao Presidente 

do STF, essa Corte “não pode impedir o TST de, à base de outras 

normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do 

poder público” 9. A esse entendimento adequou-se o Tribunal Superior 

do Trabalho, ao incluir o item V na Súmula 331 de sua jurisprudência. 

 

________________ 
9 Notícia veiculada no sítio do STF em 24/11/2010, sob o título “TST deve analisar 
caso a caso ações contra a União que tratem de responsabilidade subsidiária, decide 
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Em outros termos, significa dizer que, não obstante a 

constitucionalidade do disposto no art. 71, §1º, da lei 8666/93 – 

aplicável às relações contratuais mantidas pela Administração –, a 

esse dispositivo legal se sobrepõe a norma constitucional expressa no 

art. 37, §6º, da Carta Fundamental, que trata da responsabilidade 

extracontratual da Administração Pública. Não é demais lembrar que 

no ordenamento jurídico vigente, as normas constitucionais 

encontram-se no ápice da pirâmide legislativa, e irradiam seus efeitos 

sobre todas as normas de hierarquia inferior. 

Partindo do entendimento expresso pelo STF, no sentido 

de que os órgãos da Justiça do Trabalho não ficam impedidos de 

reconhecer a responsabilidade do ente público pelos débitos 

trabalhistas com base nos fatos da causa, duas linhas de raciocínio, 

complementares uma a outra, podem ser seguidas. Ambas levariam à 

responsabilização do ente público.  

 

4.1. A terceirização ilícita como suporte fático para 

reconhecimento da responsabilidade extracontratual 

 

A primeira linha de raciocínio parte da constatação de que 

apenas três formas de contratação pessoal no setor público encontram 

 

                                                                                                                                  
STF”. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticia 
Detalhe.asp?idConteudo=166785&caixaBusca=N. Acesso em: 01/07/2011.   
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albergue constitucional: por concurso (inciso II do artigo 37 da 

Constituição Federal)10, por nomeação para cargo em comissão e por 

 tempo determinado, para suprir necessidade temporária de 

excepcional interesse público (inciso IX, art. 37). Assim, embora 

amplamente praticada, a terceirização no âmbito da Administração 

Pública não tem estofo constitucional. 

A normatização infraconstitucional, entrementes, ampara 

tão somente a terceirização de serviços – e não a terceirização de mão 

de obra. Não obstante, não é raro encontrar, sob a denominação de 

prestação de serviços técnicos especializados, casos de fornecimento 

de mão-de-obra ao Estado sem concurso público. Este cenário dá 

ensejo à burla aos direitos trabalhistas, mascarando verdadeira relação 

jurídica de emprego própria da atividade estatal, violando o interesse 

público e favorecendo o clientelismo político e a corrupção.  

A Administração Pública é norteada pelo princípio da 

estrita legalidade, que “implica subordinação completa do 

administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe 

a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e 

 

________________ 
10 Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais: princípio da igualdade, o 
princípio da moralidade administrativa e o princípio da competitividade 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 19. ed. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. p. 563) 
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dócil realização das finalidades normativas”,11 ou seja, há um dever de 

conformação de todos os atos da administração com o ordenamento 

jurídico vigente. Outrossim, ao contrário do que ocorre no âmbito 

privado, a ausência de disciplinamento da terceirização no âmbito 

público a desautoriza. 

Atualmente, o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal inclui a contratação de serviços dentre os contratos 

dependentes do processo de licitação, o que é estendido, inclusive, a 

entidades da Administração Pública Indireta. Regulamentando este 

dispositivo, a Lei n. 8666/93 institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública, permitindo a execução direta ou indireta de 

obras e serviços. 

Assim, no concernente a serviços públicos, a terceirização 

não encontra respaldo legal, à luz da distinção entre a locação de 

serviços prevista na Lei n. 8666/93 e a concessão regida pela Lei n. 

8987/95 ou pela Lei n. 11079/04. É a ilação que se extrai do art. 175 

da Constituição Federal, que preconiza que “incumbe ao Poder 

Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos”. Destarte, não possui amparo na ordem jurídica a 

intermediação de mão-de-obra, em que a empresa contratada fornece 

 

________________ 
11 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Legalidade, motivo e motivação do ato 
administrativo. R. Dir. Públ., n. 90. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1989. p. 
57-58. 
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pessoal diretamente para a máquina administrativa, e não meramente 

serviços, formando um quadro de pessoal paralelo ao contratado 

mediante prévia aprovação em concurso público. 

 Todavia, constata-se, não raras vezes, a 

institucionalização da pura e simples intermediação de mão de obra, 

transmudando o trabalho, ínsito à pessoa do trabalhador, em objeto do 

contrato triangular, apto a propiciar vultosos lucros para o agenciador-

intermediário12.  Este cenário é denunciado por Maria Sylvia Zanella 

di Pietro, que leciona que  

 

Tais contratos têm sido celebrados sob a fórmula de 
prestação de serviços especializados, de tal modo a 
assegurar uma aparência de legalidade. No entanto, não 
há, de fato, essa prestação de serviços por parte da 
empresa contratada, já que esta se limita, na realidade, a 
fornecer mão-de-obra para o Estado; ou seja, ela 
contrata pessoas sem concurso público, para que 
prestem serviços em órgãos da Administração direta e 
indireta do Estado. Tais pessoas não têm qualquer 
vínculo com a entidade onde prestam serviços, não 
assumem cargos, empregos ou funções e não se 
submetem às normas constitucionais sobre servidores 
públicos. Na realidade, a terceirização, nesses casos, 
normalmente se enquadra nas referidas modalidades de 
terceirização tradicional ou com risco, porque mascara a 
relação de emprego que seria própria da Administração 
Pública; não protege o interesse público, mas, ao 
contrário, favorece o apadrinhamento político; burla a 
exigência constitucional de concurso público; escapa às 

 

________________ 
12 FERREIRA, Simone Rodrigues; SALVINO, Marcos Ribeiro. Terceirização de 
serviços na administração pública e responsabilidade trabalhista. R. Novatio Iuris, 
ano II, n. 3. Disponível em: <http://www.esade.edu.br/esade/user/file/Esade06.pdf >. 
Acesso em: 29 jun. 2011. 
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normas constitucionais sobre servidores públicos; cobra 
taxas de administração incompatíveis com os custos 
operacionais, com os salários pagos e com os encargos 
sociais; não observa as regras das contratações 
temporárias (...)13  

 

Contudo, à medida que o padrão genérico da contratação 

continua seguindo a fórmula bilateral clássica, que tem por 

protagonistas o empregado e o empregador, são exceptivas as 

intermediações através do fenômeno da terceirização14. Outrossim, 

apenas quando o objeto da terceirização for a prestação de serviços – e 

não a mão de obra – é que se pode admitir sua validade. Nos demais 

casos, sendo ilícita a terceirização, é inexorável a responsabilidade do 

ente público, ainda que não se possa reconhecer o vínculo 

empregatício com o tomador, ante o óbice do art. 37, II, da 

Constituição.  

Outra hipótese de terceirização ilícita é a contratação de 

atividade-fim do empregador através de empresa interposta.  

As Leis n. 8.987/9515 e n. 9.472/9716, que versam, 

 

________________ 
13 DI PIETRO, op cit., p. 217-218. 
14 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 6. ed. São Paulo, 
LTr, 2007. p. 440-441. 
15 Lei 8.987/95, Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, 
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos 
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente 
exclua ou atenue sua responsabilidade. 
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária 
poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 
ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos 
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respectivamente, sobre concessões públicas e sobre serviços de 

telecomunicações, prevêem a possibilidade de que as concessionárias 

do serviço público contratem com terceiros o desenvolvimento de 

“atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço”. Essa 

redação legislativa deu azo à defesa, por alguns, da tese de 

possibilidade de terceirização das atividades-fim nesses dois campos 

de atuação empresarial.  

A diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim foi 

um dos critérios utilizados pelo TST ao cunhar a súmula 331, com o 

fito de identificar as atividades passíveis de terceirização lícita. Daí a 

voracidade de certos segmentos em tratar como sinônimos os termos 

“atividade-fim” e “atividade inerente”.17 

 

                                                                                                                                  
associados. 
(...) 
16 Lei n. 9.472/97, Art. 94.  
Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as 
condições e limites estabelecidos pela Agência: 
I - empregar, na execução dos serviços, equipamentos e infra-estrutura que não lhe 
pertençam; 
 II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. 
(...) 
17 O TST, em decisão recente proferida pela Primeira Seção de Dissídios Individuais 
nos autos do RR 134640-23.2008.5.03.0010, considerou ilícita a terceirização da 
atividade de “call center” em empresa de telefonia. A notícia veiculada no sítio do 
Tribunal Superior do Trabalho em 29/06/2011 registra que “a ministra Maria de 
Assis Calsing concluiu que, não havendo autorização legislativa para a 
terceirização ampla e irrestrita, as empresas de telecomunicações devem observar o 
disposto na Súmula 331, itens I e III, do TST. Sendo assim, votou no sentido de dar 
provimento ao recurso do atendente de call center e restabelecer a decisão regional 
que reconheceu seu vínculo de emprego diretamente com a TIM.” 
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 No entanto, atividades inerentes não podem ser 

confundidas com atividade-fim da empresa. Atividade-fim é aquela 

essencial à consecução do objeto social da empresa. Nas palavras da 

magistrada carioca Vólia Bomfim Cassar, “a atividade-fim é aquela 

em que os serviços subcontratados se inserem na atividade principal 

da empresa tomadora, como, por exemplo, para substituição de 

pessoal regular e permanente previsto na lei 6.019/74.” 18.  

 Contudo, atividade inerente é aquela necessária à 

realização da atividade, mas em relação à qual a própria legislação 

específica – art. 26 da lei 8.987/95 – estabelece condições especiais de 

transferências do serviço concedido (autorização prévia e processo 

licitatório) restando afastada a hipótese de transferência dessas 

atividades mediante simples contrato de terceirização.  A norma 

contida no artigo 25, da Lei 8.987/95, portanto, traz em si conceito 

aberto, permitindo que o intérprete, ao aplicá-la, o concilie aos valores 

democráticos da livre iniciativa e aos princípios da proteção (art. 7º, 

caput, CF) e do valor-social do trabalho (art. 1º e art. 170, CF). Esse 

entendimento, que diferencia os termos “atividade fim” e “atividade 

inerente”, é o que vem sendo adotado pelo TST.19 

 

                                                                                                                                  
 
18 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 4. ed. Niterói: Impetus, 2010. 
p.486. 
19 Pela clareza e pertinência dos argumentos expendidos, pedimos vênia para 
transcrever trecho do acórdão proferido nos autos TST-RR-195-94.2010.5.03.0011, 
de lavra do Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, publicado em 
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 Destarte, sempre que se estiver diante de terceirização 

ilícita pela Administração Pública – seja através de intermediação de 

mão-de-obra, seja através de contrato que recaia sobre a atividade-fim 

do empregador, há ilicitude e, via de consequência, é inarredável a 

responsabilidade do ente. 

 

 

                                                                                                                                  
25.03.2011: “1.2 – MÉRITO. Discute-se, nos autos, a licitude da terceirização de 
serviços provida pela Recorrente.  
Conforme o quadro fático delineado pelo Regional, o Reclamante, por intermédio 
da segunda Ré, prestou serviços à primeira Reclamada, exercendo as atividades de 
operador de telemarketing, na função de -call center-. 
A teor da Súmula 331, I, do TST, a contratação de trabalhadores por empresa 
interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços. 
O serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de 
telecomunicações, por intermédio de transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 
símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 
natureza (art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472/97). 
Já o § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95/95, bem como o inciso II do art. 94 da Lei nº 
9.472/97 autorizam as empresas de telecomunicações a terceirizar as atividades-
meio (respeitados os limites da Súmula 331, III, do TST), não se enquadrando em 
tal categoria os técnicos em telecomunicações que fazem a verificação da regular 
qualidade do sinal, eis que atividade essencial para o funcionamento da 
empresa.(...) 
Portanto, ao contrário do que sustenta a Parte reclamada, a atividade de 
atendimento telefônico prestado aos consumidores (sistema -call center-) está 
ligada à sua atividade-fim, sendo vedada a terceirização, sob pena de se permitir 
que empresa do ramo de telecomunicações funcione sem a presença de empregados, 
mas apenas prestadores de serviços. Estar-se-ia promovendo a precarização dos 
direitos dos trabalhadores, em confronto com os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos arts. 1º, 
III, e 170, VIII, da Carta Magna, respectivamente, e com o objetivo fundamental da 
República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e 
redução das desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3º da 
Constituição Federal.” 
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4.2.Críticas à nova redação da súmula 331 do TST – Fundamentos 

constitucionais que autorizam a responsabilização do ente 

público independentemente da demonstração de falha na 

fiscalização – A dignidade da pessoa humana e os princípios da 

máxima efetividade da prestação jurisdicional e da vedação do 

retrocesso social. 

 

A segunda linha de raciocínio a ser seguida ao refletir-se 

acerca da adequação do entendimento adotado pelo STF e pelo TST 

quanto à responsabilidade da Administração Pública em casos de 

terceirização de serviços parte justamente do pressuposto da 

supremacia das normas constitucionais20. Diante de uma interpretação 

sistemática do ordenamento jurídico pátrio, considerando que as 

normas constitucionais se sobrepõem às demais regras do 

ordenamento, e tendo em conta a dignidade da pessoa humana e o 

valor social do trabalho como fundamentos da República, bem como 

 

________________ 
20 O conceito de supremacia constitucional é assim explicado por Inocêncio Mártires 
Coelho: Noutras palavras, pela sua própria localização na base da pirâmide 
normativa, é a Constituição a instância de transformação da normatividade, 
puramente hipotética, da norma fundamental, em normatividade concreta, dos 
preceitos de direito positivo – comandos postos em vigos – cuja forma e conteúdo, 
por isso mesmo, subordinam-se aos ditames constitucionais. Daí se falar em 
supremacia constitucional formal e material, no sentido de que qualquer ato jurídico 
– seja ele normativo ou de efeito concreto –, para ingressar ou permanecer, 
validamente, no ordenamento, há se mostrar conforme aos preceitos da 
Constituição.” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 5. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p.58.)   
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os princípios da máxima efetividade dos direitos fundamentais e da 

vedação de retrocesso social, é viável limitar a responsabilização dos 

entes públicos pelos débitos trabalhistas de suas contratadas às 

hipóteses de demonstrada falha na fiscalização? 

Inicialmente, parece claro que tomar por regra geral que o 

tomador público de serviços – real beneficiário da mão-de-obra do 

trabalhador – é isento de qualquer responsabilidade trabalhista 

corresponderia a negar eficácia aos direitos sociais 

constitucionalmente assegurados. Há que se reconhecer que a 

República se constitui em Estado de Direito, e tem como um de seus 

fundamentos o valor social do trabalho, ao lado da dignidade da 

pessoa humana. Consoante doutrina de José Afonso da Silva21, 

relembrando o significado do trabalho para os antigos – que o 

consideravam algo degradante e inferior – e para os modernos – que 

chegaram a divinizar o trabalho, considerando-o fim em si mesmo – o 

trabalho como valor social é: 

O trabalho ‘como atividade humana destinada a 
transformar ou adaptar recursos naturais com o fim de 
produzir bens e serviços que satisfaçam as necessidades 
individuais e coletivas’, atividade social por excelência. 
É esse o trabalho cuja valorização constitui fundamento 
da ordem econômica (art. 170), cujo primado é a base 
da ordem social (art.193) e que merece a proteção 
constitucional como matéria-prima dos direitos sociais 
(arts. 6º e 7º). Os valores sociais do trabalho estão 

 

________________ 
21 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 39. 
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precisamente na sua função de criar riquezas, de prover 
a sociedade de bens e serviços e, enquanto atividade 
social, fornecer à pessoa humana bases de sua 
autonomia e condições de vida digna. 

 

Ora, tendo em conta o destaque constitucional dado ao 

valor social do trabalho, isentar o próprio Estado – seja representado 

por um de seus entes federados, seja por uma das pessoas da 

Administração indireta – de qualquer responsabilidade pelo correto 

adimplemento das verbas devidas àqueles que lhe prestam serviços – 

mesmo que denominados de “terceirizados” – significa negar não 

apenas este fundamento da República, mas a própria submissão do 

Estado à Constituição e à ordem jurídica, admitindo que o ente 

público se sobreponha ao indivíduo, em um retorno à racionalidade 

adequada aos Estados absolutistas.  

Esse raciocínio segundo o qual, por força de uma norma 

infraconstitucional, o interesse da Administração Pública se eleva 

sobre os direitos e interesses fundamentais do indivíduo-trabalhador 

afronta, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, 

reconhecido constitucionalmente como elemento fundante da 

República. A dignidade da pessoa humana é definida por Ingo 

Wolfgang Sarlet como  

 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 
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e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos.22 
 

Lembra José Afonso da Silva que não foi a Constituição 

de 1988 que criou a dignidade da pessoa humana, pois ela é um dado 

preexistente, e  

 

a Constituição, reconhecendo sua existência e sua 
eminência, transformou-a num valor supremo da ordem 
jurídica, quando a declara como um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil constituída em estado 
Democrático de Direito.23 

 
Os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da 

pessoa humana entrelaçam-se umbilicalmente. Consagrado no art. 1º, 

inciso III, da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana 

é fundamento e catalisador do feixe de direitos fundamentais e uma 

das vigas mestras do Estado Democrático de Direito. É, ademais, 

baliza hermenêutica que deve nortear o processo de interpretação, 

integração e aplicação das normas que compõem o ordenamento 

jurídico. 

 

________________ 
22 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002. p. 62.  
23 SILVA, op.cit., p. 38. 
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A Constituição Federal compreende uma extensa gama de 

direitos fundamentais, dotados de imperatividade e auto-aplicabilidade 

(art. 5º, § 1º), o que elide seu caráter meramente programático. Tais 

direitos foram albergados pelo artigo 60, da Constituição, que os 

elevou à condição de cláusulas pétreas e que contingência de modo 

quase absoluto sua possibilidade de supressão da ordem jurídica. 

Dentre os direitos fundamentais, traduzindo princípio 

norteador de todo o processo, está a máxima efetividade da prestação 

jurisdicional. Ao consagrá-la, a Constituição assume o atributo de 

instrumento formal e processual de garantia.24 

O princípio da máxima efetividade da prestação 

jurisdicional tem várias facetas. Uma delas é a duração razoável do 

processo. Não basta, contudo, que o processo seja célere.  Aludido 

direito fundamental engloba não apenas o direito de provocar a 

atuação do Estado, mas também – e principalmente – o de obter uma 

decisão justa e com potencial de atuar eficazmente no plano dos fatos. 

Outrossim, é preciso que a prestação jurisdicional culmine com a 

efetiva entrega do bem da vida a quem de direito.  

 
(...) Nos tempos atuais, não basta mais ao processualista 
dominar os conceitos e categoriais básicos do direito 
processual, como a ação, o processo e a jurisdição, em 
seu estado de inércia. O processo tem, sobretudo, 
função política no Estado Social de Direito. Deve ser, 

 

________________ 
24 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007. p. 95. 
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destarte, organizado, entendido e aplicado como 
instrumento de efetivação de uma garantia 
constitucional, assegurando a todos o pleno acesso à 
tutela jurisdicional, que há de se manifestar sempre 

como atributo de uma tutela justa. 25  
 

Ao consagrar a tese de impossibilidade de 

responsabilização da Administração Pública na hipótese de ausência 

de comprovação de culpa na contratação (in eligendo) ou na 

fiscalização (in vigilando) de contratos de terceirização, em última 

análise o que faz a nova redação da Súmula 331, do TST, é 

obstaculizar a máxima efetividade da prestação jurisdicional.  

A responsabilização subsidiária é um instituto jurídico que 

tem por escopo assegurar, na hipótese de inadimplemento do devedor 

principal, o cumprimento da obrigação pelo devedor subsidiário. A 

garantia de entrega do bem da vida a quem de direito, outrossim, é 

reforçada pela responsabilidade subsidiária.  

Ao contingenciá-la, destarte, a nova redação da Súmula 

331 acabou por retirar da ordem jurídica um instrumento de garantia 

da efetiva entrega do bem da vida. Outrossim, a limitação de 

responsabilidade obstaculiza o resultado útil do processo e não resiste 

ao confronto com a garantia constitucional insculpida no artigo 5º, 

 

________________ 
25 THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação 
jurisdicional: insuficiência da reforma das leis processuais. R. Síntese Dir. Civ. Proc. 
Civ., Porto Alegre: Síntese, v. 6, n. 36, p. 19-37, jul./ago 2005. 
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XVIII, da Constituição, que traduz o princípio da máxima efetividade 

do processo. 

Intrinsecamente relacionada à intangibilidade dos direitos 

fundamentais encontra-se, também, a cláusula da vedação do 

retrocesso social.26 

Os direitos humanos e os direitos fundamentais assumem 

feições de suporte e essência da ordem constitucional, ante o 

reconhecimento de sua intrínseca relação com a proteção da dignidade 

da pessoa humana. Daí deflui que devem ser potencializados, o que 

decorre tanto da sua caracterização como cláusulas pétreas (art. 60, 

parágrafo 4º, da Constituição) quanto da vedação do retrocesso social, 

que obstaculiza sua supressão ou redução indiscriminada.  

A garantia de intangibilidade desse núcleo de direitos, 

além de reafirmar a prevalência dos princípios que fundamentam o 

regime democrático, resguarda a Constituição Federal dos ‘casuísmos 

da política e do absolutismo das maiorias parlamentares’. 27 

No âmbito do Direito do Trabalho, a cláusula de vedação 

do retrocesso social pode ser extraída do caput do art. 7º, da 

Constituição, que além de elencar o rol de direitos dos empregados 

urbanos e rurais faz expressa alusão a “outros que visem à melhoria de 

 

________________ 
26 Canotilho atribui a esta cláusula a denominação de vedação da contrarrevolução 
social ou da evolução reacionária (CANOTILHO, op. cit., p. 338). 
27 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 354.  



102 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.72– 110, jun. 2012 

sua condição social”. A interpretação teleológica de aludido preceito 

conduz ao irrefragável entendimento de que a ordem jurídica 

constitucional desautoriza a minoração do patamar já consagrado.  

A aludida cláusula também exsurge do fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 

Constituição), do princípio da máxima efetividade das normas 

consagradoras de direitos fundamentais (art. 5º, parágrafo 1º, da 

Constituição), do princípio da proteção da confiança, do princípio do 

Estado democrático e social de direito e dos objetivos republicanos 

dispostos no art. 3º, I, III e IV, da Constituição. Apontam para o 

reconhecimento de tal postulado, ademais, o art. 11, parágrafo 11º, do 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem 

assim o art. 26, do Pacto de San José da Costa Rica.28 

Cristina M.M. Queiroz, citada por Christiana D’Arc, 

preleciona que a referida cláusula assenta-se em duas premissas: a) a 

vedação da reversibilidade normativa: pretende impedir a adoção de 

providências restritivas ou supressivas que atinjam categorias 

normativas relacionadas de modo direto a direitos fundamentais; 

objetiva afastar o retrocesso sem o fornecimento de alternativas ou 

compensações, exigindo a ponderação dos bens por meio das máximas 

da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando para a dignidade 

 

________________ 
28 OLIVEIRA, Christiana D’Arc Damasceno. (O) Direito do Trabalho 
Contemporâneo: efetividade dos direitos fundamentais e dignidade da pessoa 
humana no mundo do trabalho. São Paulo: LTr, 2010. p. 313. 
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da pessoa humana; e b) vedação da reversibilidade do grau de 

realização:  

tem em conta o conteúdo dos bens concretamente 
considerados, no sentido de obstar providências de 
natureza restritiva ou supressiva que atinjam o grau já 
obtido de realização dos direitos no plano concreto, 
inclusive pela Administração.29 
 

Leciona Luiz Roberto Barroso, que, ainda que o princípio 

do não-retrocesso social não esteja explícito detém plena 

aplicabilidade, porquanto consiste em consequência do sistema 

jurídico-constitucional. Destarte, a criação ou ampliação de direito de 

índole constitucional se incorpora ao patrimônio de cidadania e não 

pode ser validamente suprimida.30 

A mudança do paradigma hermenêutico da 

responsabilização da Administração Pública implica violação ao 

princípio da vedação do retrocesso social. A responsabilização 

subsidiária do ente público nos casos de terceirização de serviços, 

ainda que não tenha jamais encontrado satisfatório albergue na 

legislação, foi objeto de construção jurisprudencial e passou a integrar 

a ordem jurídica. A antiga redação da Súmula 331, do TST era 

expressão disso. Com efeito, em vasta gama de situações o Poder 

Judiciário passou a pronunciar a responsabilidade da Administração 

 

________________ 
29 OLIVEIRA, op. cit., p. 314. 
30 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas 
normas. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 158. 
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Pública, independentemente da existência de culpa do tomador dos 

serviços. O resultado mediato desta possibilidade de responsabilização 

do tomador era a potencialização da possibilidade real de entrega do 

bem da vida ao credor. 

A alteração na redação da Súmula 331, que passou a 

impor a comprovação da culpa da administração pública, implicou 

afunilamento das hipóteses de responsabilização subsidiária do ente 

público e, via de consequência, a  exclusão, da ordem jurídica, de um 

instrumento já consagrado de garantia de satisfação do crédito e, 

assim, do princípio constitucional da máxima eficácia da prestação 

jurisdicional. Ao fazê-lo, outrossim, impôs retrocesso no grau de 

realização dos direitos dos trabalhadores tutelados pelo art. 7º, caput, 

da Constituição.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante os argumentos até aqui debatidos, mostra-se 

necessário ponderar, com a devida vênia, que é imperfeita a conclusão 

no sentido de que, à exceção dos casos em que demonstrada a falha na 

fiscalização, a declaração de constitucionalidade do art. 71. §1º, da Lei 

8666/93 impede o reconhecimento da responsabilidade civil da 

Administração Pública enquanto tomadora de serviços. Isso porque, a 

vingar tal posicionamento, está-se admitindo que, diante de um 

conflito entre regra infraconstitucional e princípios constitucionais, 
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prevaleça a primeira, em clara e perigosa inversão da pirâmide do 

ordenamento. Há que se considerar, ainda, que os valores que dão 

lastro à Constituição não estão disponíveis ao legislador 

infraconstitucional, a quem, pelo contrário, incumbe o dever de zelar 

pelo respeito e observância fiel aos mandamentos constitucionais, aí 

incluídos os direitos sociais.   

A posição adotada pelo STF – sinalizando não ser possível 

a aplicação das regras da responsabilidade objetiva ao ente público 

tomador de serviços, tampouco a responsabilização fundada na mera 

presunção de culpa in vigilando – teve por consequência o 

deslocamento do núcleo da questão para o caso concreto, 

privilegiando o raciocínio tópico, focalizado no problema a ser 

resolvido e legitimando a solução da lide a partir da argumentação-

fundamentação adequada (art. 93, IX, CF).   

A declaração abstrata de constitucionalidade, no controle 

concentrado, não impede a pronúncia de inconstitucionalidade da 

mesma lei ou ato normativo pela via do controle difuso. Isso porque a 

norma infraconstitucional pode ser cotejada, no caso concreto, com 

princípios e outros dispositivos da Constituição que não foram objeto 

de controle concentrado. Assim, o confronto abstrato entre a norma e 

a Constituição não confere à lei declarada constitucional uma 
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blindagem contra pronúncia de inconstitucionalidade.31 Deste modo, 

mesmo tendo o STF declarado a constitucionalidade do art. 71, § 1º, 

da Lei 8666/93, nada obstava que os Pretórios Trabalhistas, à luz do 

caso concreto, com amparo em normas e princípios, continuassem a 

pronunciar a responsabilidade da Administração Pública pelo passivo 

trabalhista gerado pelas suas prestadoras de serviços.  Era, outrossim, 

desnecessária a alteração da redação da Súmula 331, do TST. 32 

 

________________ 
31 "No plano hermenêutico, há uma nítida diferença entre declarar a nulidade de 
uma lei, isto é, retirá-la do ordenamento, e declarar que essa mesma lei é válida. Os 
âmbitos são distintos. A expunção da lei impedirá a reconstrução, de qualquer 
modo, do texto nulificado. (...) Nada resta da lei no sistema. O mesmo não acontece 
na decisão que rejeita a inconstitucionalidade. (...) Quando o Tribunal rejeita a 
inconstitucionalidade, recusa um determinado sentido atribuído na ação pelo autor. 
É cediço que um texto normativo admite vários sentidos, que surgem em contextos 
diversos. Afastar esse sentido significa dizer, tão-somente, que a lei não é 
inconstitucional por aquele fundamento. (...) Esse fundamento não pode abarcar, 
automaticamente, de forma vinculativa, (...) os demais sentidos que esse texto 
possui, até porque o texto normativo infraconstitucional pode ser confrontado com 
outros dispositivos da Constituição." (STRECK, Lenio Luiz, apud BRAMANTE, 
Ivani Contini. A aparente derrota da Súmula 331/TST e a responsabilidade do poder 
público na terceirização. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2784, 14 fev. 2011. 
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/18479>. Acesso em: 29 jun. 
2011). 
32 Por este motivo é que sustenta Lênio Streck que a decisão que acolhe a 
inconstitucionalidade faz coisa julgada material, não podendo ser reapreciada em 
nenhum outro processo. Entretanto, a decisão que acolhe a constitucionalidade tem 
força de coisa julgada formal, não impedindo que um juiz entenda, ao apreciar um 
caso determinado, que certa lei é inconstitucional e, julgando outro caso, diante de 
outras circunstâncias, decida que a mesma lei é constitucional. No mesmo esteio, 
Ivani Contini Bramante prefere falar em "coisa julgada normativo-abstrato” e 
"coisa julgada in concreto,” concluindo que “os efeitos vinculantes da ação 
declaratória de constitucionalidade estão adstritos aos fundamentos determinantes 
da decisão proferida em sede de controle abstrato, em um dado sentido da norma. 
Ainda, deve ser levado em conta as razões de excepcionalidade e as circunstâncias 
particulares não previstas pela própria norma. (...) A vinculatividade das decisões 
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Não obstante, em vista da decisão proferida na ADC Nº 

16, em mais uma demonstração de atividade legiferante, de 

questionável constitucionalidade diante dos princípios da reserva legal 

e da separação de poderes, motivado pela omissão do Poder 

Legislativo, o Poder Judiciário introduziu no ordenamento jurídico 

nova exigência para a responsabilização subsidiária da Administração 

Pública: a culpa. Para tanto, apressadamente, o TST alterou a redação 

da Súmula 331, para reconhecer aquilo que os Tribunais já vinham 

pronunciando albergados na redação anterior, sem que sequer tivesse 

sido dada publicidade às razões que nortearam a decisão do STF, 

porquanto até a conclusão do presente artigo o acórdão do ADC não 

havia sequer sido publicado.  

A se admitir a necessidade de alteração da Súmula 331, do 

TST, para fazer frente aos novos contornos hermenêuticos impostos 

pelo entendimento delineado pelo STF na decisão da ADC Nº 16, 

então, é forçoso reconhecer que a Corte Trabalhista perdeu a 

oportunidade de contemplar no rol de hipóteses de responsabilização 

do ente público, ao lado dos casos de demonstração de culpa in 

eligendo e in vigilando, as situações de terceirização ilícita, em 

especial os casos de terceirização de atividade-fim do tomador e de 

terceirização de mão-de-obra.  

 

                                                                                                                                  
no controle de constitucionalidade, num dado sentido da norma, não descarta outros 
sentidos, à luz do modo final de aplicação do direito, no caso concreto.” 
(BRAMANTE, op cit.). 



108 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.72– 110, jun. 2012 

 

6. REFERÊNCIAS  

 
BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de 
suas normas. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
 
BRAMANTE, Ivani Contini. A aparente derrota da Súmula 331/TST 
e a responsabilidade do poder público na terceirização. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 16, n. 2784, 14 fev. 2011. Disponível em: 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/18479>. Acesso em: 29 jun. 2011. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria 
da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito 
administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 
 
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 4. ed. Niterói: Impetus, 
2010. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 6. ed. 
São Paulo: LTr, 2007. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração 
pública. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
FERREIRA, Simone Rodrigues; SALVINO, Marcos Ribeiro. 
Terceirização de serviços na administração pública e responsabilidade 
trabalhista. Rev. Novatio Iuris, ano II, n. 3. Disponível em: 
<http://www.esade.edu.br/esade/user/file/Esade06.pdf >. Acesso em: 
29 jun. 2011. 
 
GIGLIO, Wagner D. Terceirização. Revista LTr, São Paulo, vol.75, 
nº4, p. 391-394, abril 2011. 
 



109 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.72– 110, jun. 2012 

 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Legalidade, motivo e motivação 
do ato administrativo. R. Dir. Públ., Coimbra, n. 90, 1989. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 5. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
OLIVEIRA, Christiana D’Arc Damasceno. (O) Direito do trabalho 
contemporâneo: efetividade dos direitos fundamentais e dignidade da 
pessoa humana no mundo do trabalho. São Paulo: LTr, 2010.  
 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Terceirização e responsabilidade 
patrimonial da administração pública. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, 
n. 51, 1 out. 2001. Disponível em: 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/2036>. Acesso em: 20 jun. 2011. 
 
ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno direito do 
trabalho. São Paulo: LTr, 1994. 
 
______. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003.  
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2. ed., rev. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
 
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 4. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
THEODORO JUNIOR, Humberto. R. Síntese Dir. Civ. Proc. Civ., 
São Paulo, ano 6, n. 36, jul-ago 2005. 
 



110 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.72– 110, jun. 2012 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liminares: alguns aspectos polêmicos. 
In: Repertório de Jurisprudência e Doutrina sobre Liminares. 
Coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995.  



111 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.111– 142, jun. 2012 

ALCANCE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E 
LEGAL AO SALÁRIO 

 

Ileana Neiva Mousinho 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 enumera, em seu artigo 7º, 

direitos fundamentais dos trabalhadores rurais e urbanos. Entre esses 

direitos, se destaca a proteção especial que a Carta Magna confere ao 

salário do trabalhador: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 
(...) 
VI – irredutibilidade do salário, salvo disposto em 
convenção ou acordo coletivo. 

 
A integridade salarial é um direito fundamental, positivado 

na Constituição da República porque, nas escorreitas palavras do 

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho 

Delgado: 

 

 

________________ 
 Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho da 21ª Região. 
Procuradora-Chefe do biênio 2007/2009. 
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A essencialidade dos bens a que se destina o salário do 
empregado, por suposto, é que induz à criação de 
garantias fortes e diversificadas em torno da figura 
econômico-jurídica.1  

 

A garantia constitucional da irredutibilidade salarial 

conjuga-se com norma internacional integrada ao ordenamento 

jurídico brasileiro há muitos anos, qual seja, a Convenção nº 95, da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil 

através do Decreto n.º 41.721/57, que é expressa:,  

 
Artigo 8 
1 – Não serão autorizados descontos sobre o salário, 
a não ser em condições e limites prescritos para 
legislação nacional ou fixados por uma convenção 
coletiva ou uma sentença arbitral. 
Artigo 9 
É proibido todo e qualquer desconto sobre os 
salários cujo fim seja assegurar pagamento direto ou 
indireto a uma entidade patronal, ao seu 
representante ou a qualquer outro intermediário (como 
um agente encarregado de recrutar a mão-de-obra) a fim 
de obter ou conservar um emprego. (sem destaques 
no original) 

  

A Convenção nº 95 integra-se perfeitamente à norma do 
art. 462, da CLT: 

 
Art. 462 – 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. 

 

________________ 
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: 
LTr, 2009.  p.191. 
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§ 1º - 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. 
§ 2º - É vedado à empresa que mantiver armazém para a 
venda de mercadorias aos empregados ou serviços 
estimados a proporcionar-lhes prestações “in natura” 
exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de 
que os empregados se utilizem do armazém ou dos 
serviços. 
§ 3º - Sempre que não for possível o acesso dos 
empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela 
Empresa, é lícito à autoridade competente determinar a 
adoção de medidas adequadas, visando a que as 
mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a 
preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em 
benefício dos empregados. 
§ 4º - Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às 
empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos 
empregados de dispor do seu salário. 

 

Portanto, há um conjunto de normas de proteção ao 

salário, que, com maior ou menor detalhamento, encerram uma ideia 

básica: o salário pertence ao empregado e, como consequência, 

cabe a ele a liberdade de dispor do seu salário. 

Não obstante a clareza do art. 462 da CLT, em especial do 

parágrafo 4º, ao enunciar o princípio básico do sistema de proteção ao 

salário – a impossibilidade jurídica do empregador limitar a liberdade 

dos empregados de dispor do seu salário – a conduta abusiva de 

empresas, de efetuar descontos nos salários dos seus empregados, tem 

sido constantemente denunciada ao Ministério Público do Trabalho e 

chegado à Justiça do Trabalho, quer por intermédio das ações civis 
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públicas, quer por ações individuais ajuizadas pelos próprios 

empregados. 

O tema, portanto, reclama estudo detalhado pela 

recorrência do seu debate nos Juízos e Tribunais do Trabalho. 

 

2. O DIREITO FUNDAMENTAL À IRREDUTIBILIDADE 

SALARIAL. ALCANCE DO ART. 7º, INCISO VI, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA HORIZONTAL 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

 

O art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal elevou ao 

nível de direito fundamental social a irredutibilidade dos salários, 

direito exigível do Estado brasileiro e dos empregadores, a revelar a 

dimensão objetiva e horizontal desse direito fundamental. 

Com efeito, no Estado Democrático de Direito emergiu 

uma nova dimensão dos direitos fundamentais – a dimensão objetiva, 

que passou a ver naqueles direitos não apenas a possibilidade de 

exigência, diante dos poderes estatais, de prestações, mas a entendê-

los como direitos que consagram os valores mais importantes de uma 

comunidade jurídica, e, por isso: 

 

a dimensão objetiva catapulta os direitos 
fundamentais para o âmbito privado, permitindo que 
estes transcendam o domínio das relações entre cidadão 
e Estado, às quais estavam confinadas pela teoria liberal 
clássica. Reconhece-se então que tais direitos limitam 
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a autonomia dos atores privados e protegem a pessoa 
humana da opressão exercida pelos poderes sociais 
não estatais, difusamente presentes na sociedade 
contemporânea.2 

 

Assim, o fato da Constituição Federal ter alçado a 

irredutibilidade salarial ao nível de direito fundamental condiciona a 

interpretação do direito infraconstitucional, e conduz a que se 

interprete as regras atinentes às hipóteses de descontos nos salários de 

acordo com a lógica do sistema constitucional e a forma de 

interpretação dos direitos fundamentais.  

Em feliz síntese, Daniel Sarmento afirma que “os valores 

que dão lastro aos direitos fundamentais penetram por todo o 

ordenamento jurídico, condicionando a interpretação das normas 

legais e atuando como impulsos e diretrizes para o legislador, para o 

administrador e para o Judiciário”.3  

Referindo-se à eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, mais uma vez são dignas de transcrição as palavras de 

Daniel Sarmento:  

 

A Constituição de 1988, mais do que compatível, 
reclama uma vinculação direta dos particulares aos 
direitos fundamentais, sobretudo quando se tratar de 
entidades que exerçam posições de poder e autoridade 

 

________________ 
2 SARMENTO, Daniel. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: Fragmentos 
de uma teoria. In: SAMPAIO, José Adércio Leite. Jurisdição constitucional e 
direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 255. 
3 Ibidem, p. 292. 
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na sociedade (e.g. o empregador, ou o fornecedor na 
relação de consumo). Na verdade, a concepção de 
direitos fundamentais adotada deve conformar-se 
com o perfil axiológico da Constituição, e a nossa, 
goste-se disso ou não, é uma Constituição social, que 
não aposta todas as suas fichas na autonomia 
privada e no mercado, mas antes preocupa-se com o 
combate à exploração do homem pelo homem (veja-
se a importância dada aos direitos trabalhistas na Carta 
de 88).4 
 

O direito à integridade do salário pactuado é um direito 

fundamental do trabalhador, e como tal, deve ser interpretado de 

acordo com as regras próprias de interpretação dos direitos 

fundamentais e reclama “proteção contra limitações e retrocessos de 

toda ordem” 5. 

Assim, os métodos de interpretação que devem ser 

utilizados para aferir-se o alcance do art. 7º, VI, da Constituição 

Federal, são aqueles próprios da interpretação dos direitos 

fundamentais, entre os quais destacam-se: a) o princípio da 

concretização, segundo o qual o intérprete não deve fixar-se na 

literalidade do texto, mas completá-lo, a fim de fazê-lo aplicável em 

concreto; b) o princípio da interpretação sistemática, isto é, o 

intérprete deve identificar o campo ou âmbito normativo no qual se 

insere o problema proposto; c) o princípio da harmonização 
 

________________ 
4 SARMENTO, op. cit., p. 292. 
5 SARLET, Ingo Wolfgang, A abertura material do catálogo constitucional dos 
direitos fundamentais e os tratados internacionais em matéria de direitos humanos. 
In: SHÄFER, Jairo. Temas polêmicos de direito constitucional contemporâneo. 
Florianópolis: Conceito Ed., 2007. p. 220 



117 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.111– 142, jun. 2012 

funcional, que determina que o intérprete deve inspirar-se nos 

princípios maiores consagrados na Constituição.6  

Como leciona a juíza federal Jane Reis Gonçalves Pereira, 

“as pessoas privadas que se encontram em posição de supremacia, 

porque mais intenso é o seu poder, devem ter suas ações limitadas 

pelos direitos fundamentais”.7  

É justamente a hipótese do empregador, que, por oferecer 

o emprego e poder demitir o empregado, posta-se em situação de 

supremacia, o que leva o empregado a abdicar de seus direitos 

fundamentais e aceitar as condições de trabalho impostas e os 

descontos salariais efetuados para manter o emprego. 

Assim, diante da natureza de direito fundamental da 

norma do inciso VI do art. 7º da Constituição Federal, não é correto 

interpretar-se de forma literal e limitada o direito à irredutibilidade 

salarial. 

Não é verdade que a proteção ali prevista é apenas a 

atinente ao valor nominal do salário. A norma que determina a 

irredutibilidade salarial deve ser interpretada sistematicamente com os 

demais princípios constitucionais, notadamente o vetor interpretativo 

que é o princípio da dignidade da pessoa humana.  
 

________________ 
6  VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A evolução da interpretação dos direitos 
fundamentais no Supremo Tribunal Federal. In: Jurisdição constitucional e direitos 
fundamentais. Del Rey: Belo Horizonte, 2003. p. 382-383. 
7 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos 
fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 494. 
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Reconhecendo que a questão atinente aos descontos nos 

salários integram o alcance do princípio da integridade ou 

intangibilidade salarial, veja-se as autorizadas palavras de Alice 

Monteiro de Barros: 

 

 Integra o rol das medidas de proteção ao salário do 
empregado a proibição do chamado truck system 
(pagamento por meio de vales, bônus ou equivalente 
para aquisição de mercadoria no estabelecimento do 
empregador), da imposição de descontos provenientes 
de multas criadas pelo empregador ou de descontos que 
não encontram respaldo na lei, em norma coletiva 
(sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) ou 
em contrato individual de trabalho. Estas proibições 
[de desconto] são um corolário do princípio da 
integralidade ou da intangibilidade salarial. 8  
 

Afronta a própria noção de dignidade humana – da qual 

deflui o direito que todo ser humano tem à autodeterminação de sua 

conduta – a efetuação de descontos que limitem o poder de disposição 

do empregado sobre o seu salário, que afinal constitui o seu 

patrimônio e meio material de aquisição dos bens da vida. E ressalte-

se, que na maioria das vezes, o valor do salário é apenas o bastante 

para assegurar aquele núcleo mínimo de necessidades vitais do ser 

humano (mínimo existencial), motivo pelo qual a sua integridade deve 

ser preservada. 

 

________________ 
8 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 
2010. p. 822. 
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Quando um empregador insere, por exemplo, cláusula em 

contrato de trabalho prevendo que o valor das compras efetuadas pelos 

empregados, na própria loja empregadora, serão descontados dos seus 

salários, interfere no direito do empregado de dispor livremente do seu 

salário, atendendo, em determinado mês a outras necessidades vitais, e 

submetendo-se, como qualquer cliente ao pagamento de multa e juros 

por sua mora no pagamento. 

Afronta a ordem jurídica que o empregador, valendo-se do 

fato do empregado precisar do emprego, inserir cláusula dessa 

natureza no contrato de trabalho, limitando a liberdade de disposição 

do salário pelo empregado e fazendo indevida compensação de 

dívidas de natureza civil, com dívidas de natureza trabalhista, o que é 

repudiado pela doutrina e jurisprudência (Súmula 18/TST). 

Analisando o tema, o Tribunal Regional do Trabalho da 

21ª Região exarou, nos autos do RO 80400-84.2011.5.21.0008, o 

Acórdão 113.264, relatado pelo Desembargador Federal do Trabalho 

José Barbosa Filho e publicado no DEJT nº862. De 25/11/2011: 

 
O que deve ser ressaltado e enfatizado que quem 
administra o salário é o empregado, sendo este o espírito 
do artigo 462 da CLT. 
(...) 

De toda forma, deve ser ressaltado que o reclamante 
adquiriu o cartão de crédito junto às Lojas Riachuelo 
antes de ser contratado pela Guararapes, portanto na 
condição de consumidor e não de empregado, de forma 
que, qualquer cobrança a ser realizada por falta de 
pagamento da fatura deve seguir os trâmites legais 
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atinentes à relação de consumo existente entre o 
reclamante e as Lojas Riachuelo.  
(…) 

No caso dos autos, a conduta da empresa contraria a 
legislação trabalhista(art. 462 da CLT) que protege o 
salário do trabalhador, fonte de sua subsistência, de 
descontos sem a sua autorização, ou seja, foi uma 
conduta ilícita que causou inegável constrangimento ao 
reclamante quando recebeu saldo de salário inferior ao 
efetivamente esperado, além de cercear-lhe o direito de 
administrar o próprio salário, estando, pois, configurado 
o dano moral, até porque os valores descontados serão 
devolvidos, conforme acertadamente determinou o juízo 
de origem. 
Dessa forma, deve ser confirmada a sentença também 
quanto a esse ponto, mantendo-se a condenação na 
indenização por danos morais, cujo valor fixado atende 
aos princípios leais, principalmente a sua natureza 
pedagógica, com vistas a evitar a repetição do ato. 

 

Destarte, observando-se os valores maiores consagrados 

na Constituição Federal – respeito à dignidade da pessoa humana e 

valor social do trabalho - não se pode realizar interpretação limitada 

do art. 7º, inciso VI da Constituição Federal para dizer que as 

hipóteses de descontos nos salários não se confundem com a previsão 

legal de irredutibilidade salarial. 

Há redução salarial sempre que descontos ilícitos são 

efetuados, e as balizas para a definição da ilicitude do desconto estão 

no art. 9º, da Convenção n. 95/OIT e no parágrafo 4º do art. 462/CLT. 

Uma interpretação sistemática e atenta à funcionalidade do sistema 

jurídico empresta a necessária eficácia ao art. 7º, inciso VI, da 
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Constituição Federal, estabelecendo a sua verdadeira extensão e 

alcance. 

 

3. OS DESCONTOS PREVISTOS EM ACORDOS E 

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. A 

NECESSÁRIA CONFORMAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 

CONVENCIONAIS AO PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO AO 

SALÁRIO E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA 

AMPLA DEFESA. 

  

Os descontos nos salários dos empregados obedecem a 

uma cláusula de reserva legal. Em outras palavras, somente podem ser 

efetuados os descontos previstos em lei ou autorizados em acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, nos casos de culpa do empregado, e 

não meramente em contrato individual (art. 462 da CLT, e do art. 8º 

da Convenção nº 95, da OIT). 

É a previsão em lei que torna lícitos os descontos 

decorrentes de adiantamentos, de impostos e contribuições sociais nos 

salários. É a reserva da jurisdição, ou a determinação que só pode ser 

imposta judicialmente, que torna lícito o desconto nos salários 

decorrentes de pagamento de prestações alimentícias. 

É claro que nenhum desses descontos legais atinge a 

integridade salarial do empregado, pois, ou o valor já foi entregue 

previamente ao próprio titular do direito ao salário, ou trata-se de 
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cumprimento de obrigações legais. A pedra de toque na definição da 

licitude desses descontos está em que os descontos decorrem de 

obrigações legais do empregado cuja forma de cobrança – 

desconto no salário – tem previsão legal. 

Descontos sem previsão legal são proibidos. A exceção – 

que não é exceção realmente – é a “delegação” que o art. 462 confere 

aos acordos ou convenções coletivas de trabalho, para prever os casos, 

em que, em decorrência da culpa do empregado em causar prejuízos à 

empresa, é possível a realização de descontos nos salários, de modo a 

ressarcir o empregador dos danos que lhe foram causados. 

Mas essa hipótese de desconto lícito (ato danoso por culpa 

do empregado) deve ser examinada com cautela, ensejando o 

necessário exame se a disposição convencional não implica em 

limitação à liberdade de disposição do salário pelos empregados, e 

se a cláusula convencional prevê um procedimento para apuração 

da culpa do empregado, com direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

Esses dois elementos – a) não limitar a liberdade de 

disposição do salário pelos empregados (parágrafo 4º do art. 

462/CLT); b) garantia do contraditório e da ampla defesa na aferição 

da culpa – uma vez ausentes, tornam ilícitos os descontos efetuados. 

Assim, se o desconto efetuado no salário corresponde ao 

valor de um produto adquirido pelo empregado diretamente ao 

empregador, ainda que haja previsão convencional, o desconto será 
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ilícito, por violação ao parágrafo 4º do art. 462/CLT e ao art. 9º da 

Convenção n. 95/OIT. 

Se a quebra de uma peça de máquina da empresa pode ser 

ressarcida mediante a entrega de uma peça nova, semelhante à 

quebrada, pelo empregado, que a pode comprar em qualquer lugar, e 

inclusive negociar a forma de pagamento, não há motivo para que se 

considere lícito o desconto em seu salário do valor da peça adquirida 

pela empresa em substituição à peça usada. Assim, como é regra no 

processo civil que a execução deve ocorrer de modo menos 

gravoso para o devedor, deve-se admitir que o ressarcimento por 

danos causados ao empregador, por culpa do empregado, deve 

ocorrer da forma menos gravosa para o empregado. 

Esse exemplo demonstra que é preciso muito cuidado com 

as cláusulas convencionais que preveem descontos nos salários, pois 

elas podem, pela sua generalidade, não observar que, em alguns casos, 

ao empregado pode restar outra forma de quitar a dívida com o 

empregador, sem o desconto no seu salário. 

Em outros casos de descontos autorizados em acordos e 

convenções coletivas de trabalho, o problema não está no fato de 

haver uma outra forma de quitar a dívida, mas na ausência de 

contraditório e ampla defesa no procedimento interno instaurado pela 

empresa para averiguar a culpa do empregado no evento danoso ao 

seu patrimônio. 
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Cita-se como exemplo o caso de descontos por cheques 

devolvidos de clientes, quando o empregado não observou as normas 

internas expedidas pela empresa para o recebimento de cheques. 

Essa previsão convencional deve vir acompanhada de 

regras claras sobre a ciência do empregado das normas internas, a 

razoabilidade dessas normas associada à possibilidade do empregado 

solicitar essas informações do cliente e, principalmente, definir um 

procedimento de aferição da culpa do empregado, em que seja 

assegurado o contraditório e ampla defesa, e a comunicação da 

instauração da investigação interna ao sindicato da categoria 

profissional, para que o empregado possa ter assistência jurídica do 

seu sindicato.  

A Orientação Jurisprudencial 251, da SDI1, que considera 

lícito o desconto quando o frentista não observa as recomendações 

para recebimento de cheques, previstas nos instrumentos coletivos, 

deve ser interpretada considerando-se que os instrumentos coletivos 

devem permitir o contraditório e ampla defesa, para que o empregado 

possa demonstrar que não deixou de observar as recomendações da 

empresa, por um ato de indisciplina ou desídia, mas porque o cliente 

acelerou o carro e não prestou as informações, por que havia muito 

movimento de clientes e poucos frentistas para atendê-los, etc., tudo 

isso hoje de possível comprovação, inclusive, com as câmaras de 

filmagens instaladas em postos de combustíveis. 
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Enfim, a simples previsão das cautelas a ser seguidas na 

recepção de cheques de clientes, em instrumentos coletivos não é, por 

si, motivo para caracterizar a culpa do empregado e tornar lícito o 

desconto. 

Com efeito, a aplicação do princípio do contraditório e 

da ampla defesa nas relações privadas já é matéria pacífica no 

Supremo Tribunal Federal (RE nº 201.819-8, 2ª Turma, 2005), de 

modo que os Tribunais do Trabalho podem declarar inválida cláusula 

de acordo ou convenção coletiva de trabalho, que preveja o desconto 

nos salários dos empregados sem o devido procedimento 

administrativo, na empresa, em que seja assegurado o contraditório e a 

ampla defesa ao empregado. 

No exemplo citado, se, apesar da observância de todas as 

regras internas para recepção de cheques, o cheque for devolvido por 

ausência de fundos, nenhum desconto poderá ser efetuado no salário 

dos empregados, pois os riscos da atividade econômica são da 

empresa. 

Mas mesmo nos casos em que o procedimento interno 

para recebimento de cheques de clientes não foi observado pelo 

empregado, deve a cláusula convencional prever que se apure o 

motivo do descumprimento da regra interna, pois tal pode ter ocorrido 

por excesso de clientes no estabelecimento, e poucos empregados para 

atendê-los, o que levou ao erro, entre outras causas.  
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Mais uma vez, repita-se: uma interpretação sistemática da 

Constituição, orientada pelo fato do direito à integridade salarial ser 

um direito fundamental e de reconhecer-se a aplicação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa às relações privadas, determina que 

juízes e Tribunais do Trabalho não se limitem a observar se há 

previsão, em acordo ou convenção coletiva de trabalho, de 

desconto nos salários por culpa do empregado em evento que causou 

dano à empresa, mas perquiram sobre a efetiva culpa do 

empregado no evento danoso, e se a norma convencional assegura 

o contraditório e a ampla defesa ao empregado, além de desconto 

de valor que não compromete as condições do empregado de 

prover as suas necessidades básicas. 

Exemplos outros de descontos ilícitos são, infelizmente, 

previstos em acordos ou convenções coletivas de trabalho. Os 

descontos por multas de trânsito de motoristas de ônibus são uma 

espécie de desconto que necessita de uma leitura constitucional sobre 

a sua legalidade, para extirpar-se de convenções coletivas de trabalho 

cláusulas que deixam exclusivamente sobre os ombros do motorista o 

pagamento das multas de trânsito, sem considerar, na apuração de sua 

culpa, as condições do trânsito e o trabalho em sobrejornada a que são 

submetidos muitos motoristas nesse país, fatos esses que, na instrução 

do procedimento administrativo na empresa, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, poderiam vir a lume, e, se não tiverem 

o condão de afastar a culpa do trabalhador na fase administrativa, ao 
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menos terão a chance de ser avaliados, pelo juiz, em reclamação 

trabalhista. 

Se a viga mestra do sistema de proteção ao salário está no 

parágrafo 4º do art. 462 da CLT, que determina ser vedado às 

empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos 

empregados de dispor do seu salário, o reconhecimento açodado 

da culpa do empregado, sem as devidas garantias do contraditório 

e da ampla defesa, apenas porque que prevista em acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, não é o bastante para considerar-

se lícito o desconto. 

Em suma, diante da eficácia horizontal do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, cabe aos juízes e Tribunais do 

Trabalho decidir sobre a licitude dos descontos previstos em acordo 

ou convenção coletiva de trabalho, após o exame do procedimento 

interno de apuração da culpa. E se esse devido procedimento, com 

contraditório e ampla defesa, não estiver previsto na cláusula 

convencional, e não for realizado pela empresa, os Juízes e Tribunais 

devem decretar a ilicitude do desconto efetuado. 

Nos casos de dolo do empregado, como é lógico, o 

desconto também não prescinde do prévio procedimento interno, com 

observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive porque o ato 

doloso resulta em consequências muito mais graves para o empregado, 

além do desconto salarial, constituindo base para a própria rescisão 
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por justa causa do contrato de trabalho, além de eventuais 

consequências penais. 

 

4. OS DESCONTOS PREVISTOS EM ACORDOS E 

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E A 

LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

 

Se descontos autorizados pelo empregado, em contrato 

individual de trabalho, não são válidos, pela irrenunciabilidade dos 

direitos trabalhistas e porque é de se presumir que o empregado, ao 

assinar o contrato de trabalho padrão apresentado pela empresa, 

autoriza os descontos sob coação psicológica, no afã de conseguir e 

preservar o emprego, as mesmas perscrutações sobre existência de 

vício de consentimento devem ser feitas quanto aos descontos 

autorizados por acordos e convenções coletivas de trabalho. 

Não se desconhece que a legalidade da celebração de 

acordos e convenções coletivas de trabalho depende da legitimidade 

da representação sindical, que se afere não apenas com a regularidade 

do escrutínio que elegeu a sua diretoria, mas, necessita ser 

demonstrada, para a celebração de cada acordo ou convenção coletiva, 

em momento imediatamente pretérito à celebração daqueles 

instrumentos, mediante a convocação de Assembleia Geral dos 

trabalhadores da categoria; votação e aprovação, pelo quorum 
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necessário, das propostas de cláusulas do acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 

Assim, não é o fato de determinado desconto estar previsto 

em acordo ou convenção coletiva de trabalho que se afasta o exame da 

sua licitude, que perpassa pelo exame da regularidade da autorização 

dada pela categoria profissional para a inserção daquela cláusula, 

mediante a conferência da regularidade da convocação da assembleia 

geral, efetiva realização da reunião associativa, exposição clara, 

votação e aprovação da proposta de cláusula que permite o desconto.  

Assembleias gerais pouco representativas não induzem à 

legalidade de inserção de cláusulas de descontos se, depois, em 

denúncias ou reclamações individuais na Justiça do Trabalho, 

trabalhadores reclamam do desconto.  

Nesse caso, há que se considerar que os acordos e 

convenções coletivas de trabalho, não obstante o reconhecimento de 

sua validade na Constituição Federal, são, como todas as normas, 

sujeitas ao controle de sua legalidade. Se até o próprio processo 

legislativo é investigado, quando se alega vício de 

inconstitucionalidade, por que não se investigar o processo de edição 

de acordos e convenções coletivas de trabalho, quando trabalhadores 

insurgem-se contra os descontos efetuados?  

Destarte, não é o fato de um desconto estar previsto em 

acordo ou convenção coletiva de trabalho que não deva o Poder 
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Judiciário verificar a sua pertinência com o sistema jurídico de 

proteção ao salário.  

É necessário que sejam evitadas interpretações 

extensivas das hipóteses de descontos salariais permitidos, pois o 

simples argumento de que o desconto é benéfico para o trabalhador 

não é suficiente, pois o que é benéfico ou maléfico, muitas vezes, é 

definido com subjetivismo.  

Deve-se exigir-se a prova do quorum de aprovação da 

cláusula autorizadora do desconto, e perscrutar se os descontos 

salariais estão em conformidade com a ordem jurídica brasileira, nela 

incluída a convenção 95/OIT, e se não representam uma forma de 

ingerência do empregador sobre a livre disposição do salário, pelo 

empregado, e uma forma de o empregador obter mecanismos de 

cobrança mais fáceis, do que aqueles previstos no ordenamento 

jurídico brasileiro para os credores em geral, valendo-se da sua 

condição de empregador e abusando do seu poder diretivo, disciplinar 

e de controlador da folha de pagamento. 

 

5. SÚMULA 342 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

E A EXTENSÃO DO ROL DE DESCONTOS LÍCITOS 

ENUMERADOS NO ART. 462 DA CLT. 

 

Diante do que se afirmou até o momento, sobre a 

taxatividade das hipóteses de descontos previstas no art. 462 da CLT e 



131 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.111– 142, jun. 2012 

sobre a necessidade de se evitar interpretações extensivas sobre as 

espécies de descontos lícitos, é preciso discorrer sobre a Súmula 342 

do Tribunal Superior do Trabalho que, aparentemente, teria alargado o 

rol de descontos permitidos. 

Com efeito, dispõe a Súmula 342 do Tribunal Superior do 

Trabalho: 

 

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a 
autorização prévia e por escrito do empregado, para ser 
integrado em planos de assistência odontológica, 
médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, 
ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa 
associativa dos seus trabalhadores, em seu benefício e 
dos seus dependentes, não afrontam o disposto pelo art. 
462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de 
coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.  

 

Fácil é ver que, além do rol de descontos previstos ser 

também taxativo, nenhuma das espécies de descontos previstas na 

Súmula 342 constitui um meio do empregador obter um 

pagamento direto para si, o que é vedado pelo art. 9º da 

Convenção nº 95 da OIT.  

A Súmula 342 do TST reitera que somente são permitidos 

os descontos salariais previstos no art. 462 da CLT e para o 

pagamento da contratação coletiva, pelas empresas, em prol de seus 

empregados, de planos de assistência médica, odontológica, 

previdência privada, seguro, entidade cooperativa, cultural ou 

recreativa associativa dos seus trabalhadores, em seu benefício e dos 
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seus dependentes. É curial que há, nesses casos, vantagens para os 

empregados, que pagam menos por esses serviços, quando contratados 

coletivamente. É visível, também, que, em tais hipóteses, o desconto é 

efetuado em prol de um terceiro, e não do empregador. 

Com efeito, os descontos previstos na Súmula 342 não são 

feitos pelo empregador em seu próprio proveito. Nessas hipóteses, o 

empregador é, antes, um intermediário facilitador, efetuando os 

descontos para repassá-los a terceiros, que prestam serviços a seus 

empregados.  

Portanto, a Súmula 342 não discrepa do princípio geral de 

proteção ao salário e do princípio da irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas, pois não descura de que é necessário que não haja vício 

de consentimento nas autorizações de desconto, e não autoriza 

descontos em proveito do próprio empregador. 

A proteção ao salário abrange a proteção do empregado 

em face dos seus credores (de que é exemplo a impenhorabilidade 

dos salários), como também dos credores do empregador 

(falência) e do próprio empregador que é, em última análise, o 

depositário do salário, já que o paga apenas no quinto dia útil do mês 

subsequente ao trabalhado, impedindo-o, por exemplo, de descontar 

os empréstimos concedidos, os alugueres, as dívidas civis etc.9 

 

________________ 
9 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 
912. 
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Se não há, nas hipóteses previstas na Súmula 342 do TST, 

vício de consentimento e o valor descontado não reverte em proveito 

do empregador, não há extensão indevida, pelo TST, do rol de 

descontos permitidos em lei, uma vez que o Tribunal fez apenas uma 

interpretação evolutiva, integrando ao rol do art. 462 hipóteses de 

descontos ocorrentes na vida moderna, e que beneficiam ao 

trabalhador pela possibilidade de, mediante contratação coletiva, vir a 

obter melhores preços por determinadas prestações de serviços. 

Todavia, se o plano de saúde é obrigatoriamente 

contratado, pelos empregados, com intermediação da empresa, e 

descontado dos seus salários; e a empresa que comercializa o referido 

plano de saúde compõe o mesmo grupo econômico da empregadora, 

sem possibilidade de opção por outro plano de saúde, estará 

caracterizado o impedimento à livre disposição, pelo empregado, do 

valor do seu salário, o que torna o desconto em prol de plano de 

assistência médica ilícito. 

É preciso reafirmar-se sempre a regra de que o 

empregador não pode fornecer produtos e serviços aos seus 

empregados e descontar o valor desses produtos e serviços 

diretamente dos salários dos empregados, pois as relações de 

trabalho e de consumo não podem se confundir. 

Destacando a impossibilidade de confundir a relação de 

consumo com a relação de trabalho, par efeito de efetuar-se descontos 

nos salários, leciona Alice Monteiro de Barros: 
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E se o credor do empregado for o próprio empregador, 
que o avalizou, vendeu-lhe gêneros alimentícios ou 
vestuário, caberá a cobrança por meio de desconto em 
folha? 
Nesses casos, dada a sua natureza alimentar, o 
empregador não poderá efetuar nenhuma compensação 
com o salário, pois dívidas de natureza civil não se 
compensam com créditos trabalhistas. Resta, portanto, 
ao empregador, cobrar o débito na área cível.10   

 

No Tribunal Superior do Trabalho é pacífico que não é 

possível a compensação de dívidas não trabalhistas com os créditos 

rescisórios. Eis a redação da Súmula 18: 

 
Súmula 18 – Compensação: 
A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a 
dívidas de natureza trabalhista. 

 
E o que é o desconto de dívida civil de cartão de crédito da 

empresa, no salário dos seus próprios empregados, do que uma 

compensação feita mês a mês, em que um crédito trabalhista (o valor 

do salário) é diminuído em decorrência de uma dívida civil (valor da 

fatura mensal do cartão de crédito)?  

Essa espécie de desconto, portanto, além de não estar 

prevista em lei, nem na Súmula 342 do Tribunal Superior do 

Trabalho, afronta diretamente a jurisprudência daquela Corte (Súmula 

18). 

 

________________ 
10 BARROS, Alice Monteiro, op. cit., p. 828. 
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6. DESCONTOS NOS SALÁRIOS E A PRESUNÇÃO DE 

VÍCIO DE CONSENTIMENTO  

 

A Súmula 342 faz referência expressa ao fato de que as 

espécies de descontos ali previstas somente serão lícitas se não houver 

vício de consentimento. 

Esse vício de consentimento, conforme visto, pode estar 

no consentimento dado pelos trabalhadores sem real clareza de ideias, 

em assembleia convocado pelo sindicato, para aprovação da inserção 

da cláusula de desconto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, 

como na própria ausência de discussão em assembleia, no caso de 

descontos autorizados em norma coletiva; quanto o vício de 

consentimento pode ocorrer em contratos individuais de trabalho.  

O ônus de provar a existência de vício de consentimento 

tem sido, ordinariamente, atribuído ao empregado, nos termos da 

Orientação Jurisprudencial nº 160/TST, editada em 1999, antes do 

novo Código Civil. 

Urge, portanto, um cancelamento da Orientação 

Jurisprudencial nº 160/TST, uma vez que o Código Civil, de 2002, 

mudou o critério para o julgador aferir se houve coação para 

realização de um negócio jurídico.  

Com efeito, conforme registra Maria Helena Diniz, em 

comentários ao art. 152 do Código Civil, houve, com o novo Código, 

um “abandono do critério abstrato do “person of ordinary firmess” 
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como “legal standard of resistance”, para passar-se, por determinação 

legal, a apreciar as condições pessoais que possam influir na 

assinatura do negócio jurídico. 11 

É claro que a condição sócio-econômica do trabalhador 

que procura emprego não permite que discuta cláusulas inseridas 

no contrato de trabalho, nem apresente manifestação de vontade 

discordando do teor de cláusula, aposta em contrato de 

experiência, que autoriza um desconto no seu salário. Tampouco, 

se pode admitir que, no curso do contrato de trabalho, de cuja 

contraprestação salarial depende sua sobrevivência, o empregado se 

oponha ao desconto, pedindo sua demissão ou confrontando o 

empregador sobre a ilegalidade do desconto. É um cenário 

inimaginável para qualquer um que conhece como se desenvolve a 

relação de emprego!  

Logo, a coação, nesse caso, ocorre ipso facto, pois “incute 

ao paciente fundado temor de dano iminente” (art. 151 do Código 

Civil), a perda do emprego. 

É necessário lembrar que o art. 152, do Código Civil, 

dispõe que “no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a 

condição, a saúde, o temperamento do paciente, e todas as demais 

circunstâncias que possam influir na gravidade dela.” 

Maria Helena Diniz, sobre o tema, pontifica: 

 

________________ 
11 DINIZ, Maria Helena.  Código civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 131. 
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Ao apreciar a gravidade da vis compulsiva, o 
magistrado deverá, em cada caso concreto, ater-se aos 
meios empregados pelo coator, verificando se produzem 
constrangimento moral, sem olvidar o sexo, a idade, a 
condição social, a saúde e o temperamento da vítima. 
Deverá, portanto, averiguar quaisquer circunstâncias, 
sejam elas pessoais ou sociais, que concorram ou 
influenciam sobre o estado moral do coacto, levando-o a 
executar o ato negocial que lhe é exigido. A lei, ao 
pressupor que todos somos dotados de certa energia ou 
grau de resistência, não desconhece que sexo, idade, 
saúde, condição social e temperamento podem tornar 
decisiva a coação, que, exercida em certas 
circunstâncias, pode pressionar e influir mais 
poderosamente.12 ( grifo nosso) 

 
A par da necessidade de revogação da OJ 160/TST, deve-

se registrar que, na verdade, os seus efeitos já têm sido bastante 

mitigados pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

Uma análise dos julgamentos do Tribunal Superior do 

Trabalho demonstra que a Orientação Jurisprudencial nº 160 

somente é aplicada em hipóteses em que o desconto é efetuado 

para aqueles fins citados na Súmula 342/TST, ou seja, como são 

descontos efetuado em prol de terceiros, não se tem presumido a 

coação do empregador. Veja-se, a título ilustrativo, a seguinte 

ementa de julgamento: 

RECURSO DE REVISTA DESCONTOS SALARIAIS 
AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DE CLÁUSULA DO 
CONTRATO DE TRABALHO NÃO TRADUZ 
COAÇÃO SÚMULA Nº 342 /TST ORIENTAÇÃO 

 

________________ 
12 DINIZ, op. cit., p. 131. 
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JURISPRUDENCIAL Nº 160 DA SBDI 1 Não se 
presume o vício de consentimento pelo simples fato de 
o Reclamante ter manifestado anuência no momento da 
contratação. Para que se considere inválida a 
autorização para descontos salariais, exige-se 
demonstração concreta da coação. Aplicação da 
Súmula nº 342, com o entendimento consubstanciado 
na Orientação Jurisprudencial nº 160 da SBDI-1, 
ambas do TST.  
(TST-RR-1-096/2006-333-04-00.0, 8ª Turma,  Relatora 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, j. 02/09/2009 
grifos nosso) 

 

Não há um julgado específico em que o Tribunal Superior 

do Trabalho tenha afirmado que não se presume a coação quando o 

empregado assina contrato individual de trabalho com cláusula que 

autoriza o desconto de compras feitas em estabelecimento do próprio 

empregador, ou que não se presume a coação quando o empregado 

assina documento concordando que o valor do seu fardamento seja 

descontado do seu salário.  

O Tribunal Superior do Trabalho não presume a 

coação nas hipóteses de desconto previstas na Súmula 342/TST 

pela simples razão de que, naquelas hipóteses, ocorre uma 

contratação coletiva de serviços prestados por terceiros, não pelo 

empregador, e muito menos, pagamento por mercadorias 

vendidas ou serviços prestados pelo empregador ao empregado.   

Quando o credor é o próprio empregador, é claro que a 

coação deve ser presumida!  
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O fato é que a existência da OJ 160/TST tem, em muitos 

casos, gerado um excessivo encargo probatório para o empregado, 

obrigando-o a provar a coação psicológica que o levou a assinar 

cláusula autorizadora de desconto, quando pela própria natureza da 

relação de trabalho, cuja subordinação não só jurídica, mas 

econômica, é inerente, a coação deve ser presumida. 

Ora, se um desconto efetuado no salário está fora das 

hipóteses legais, como, ainda, conferir-se, àquele que pratica ato 

ilícito, o benefício da dúvida e exigir-se, ao contrário, que o 

empregado prove o vício de consentimento? 

Além disso, conforme dito, o novo Código Civil, em seu 

art. 152, determina que o julgador deve apreciar a existência de coação 

tendo em vista a condição social daquele que a alega. Essa regra legal 

é a pedra de toque para a distribuição do ônus da prova em matéria de 

coação, no processo do trabalho, a determinar a inversão do ônus da 

prova, e o consequente cancelamento da OJ 160/TST. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Como síntese do que foi exposto, é de se refletir que o 

sistema jurídico de proteção ao salário precisa ser resguardado, pelos 

Juízes e Tribunais do Trabalho, mediante: 

a) uma interpretação que considere a natureza de direito 

fundamental da norma que determina a irredutibilidade salarial; 
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b) a compreensão de que a irredutibilidade salarial tem 

dois aspectos: irredutibilidade do valor nominal do salário; proibição 

de redução temporária do valor do salário pela efetuação de descontos 

indevidos 

c) os descontos previstos em acordos e convenções 

coletivas de trabalho somente são válidos se, nos casos de descontos 

em que a causa é a ocorrência de um dano suportado pelo empregador, 

por culpa do empregado, for assegurado um procedimento 

administrativo interno, na empresa, com direito ao contraditório, à 

ampla defesa e à comunicação da instauração do procedimento ao 

sindicato da categoria profissional; 

d) os descontos previstos em acordos e convenções 

coletivas de trabalho somente são válidos se a cláusula autorizadora 

do desconto foi aprovada sem vício de consentimento da categoria 

profissional, reunida em assembleia geral, devidamente convocada 

para tal fim, e com a presença de quorum estatutário mínimo e 

razoável; 

e) a inversão do ônus da prova para aferir-se a liberdade 

ou coação da qual resultou o consentimento ao desconto, mercê da 

possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos dos novos 

critérios introduzidos pelo Código Civil de 2002 para aferir-se a 

coação psicológica, dentre os quais avulta a condição econômica do 

empregado, a sua capacidade intelectual e o momento em que a 

concordância foi tomada. 



141 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.111– 142, jun. 2012 

Se há limites à redução salarial em momentos de crise 

econômica, exigindo-se a intervenção sindical para discussão a 

respeito de quaisquer medidas redutoras da remuneração, em troca de 

outras garantias, como a estabilidade no emprego; com muito mais 

razão, há de se interpretar que a Constituição Federal protege os 

salários, diuturnamente, dos riscos dos empregadores pretenderem 

auferir vantagens econômicas sobre os seus empregados, valendo-se 

da sua situação de preeminência no contrato de trabalho e do fato de 

elaborar e pagar a folha de pagamento de salários. 

Não se pode fazer interpretação de bloqueio do alcance 

dos direitos fundamentais, tampouco esquecer a clareza da norma 

internacional que o Brasil fez integrar ao seu ordenamento jurídico 

(Convenção nº 95) e do parágrafo 4º do art. 462 da CLT, todos a 

indicar que a liberdade do empregado dispor do salário é a regra 

basilar do sistema de proteção ao salário. 
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A INFLUÊNCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS 

HUMANOS NOS CONTRATOS DE TRABALHO: 

ESTUDO DE CASO 

 

Gustavo Borges da Costa  

 

 

Sumário: I - Introdução; II – Casuística; III – Análise jurídica sobre a 
influência horizontal dos direitos humanos nos contratos de trabalho; 
IV – Conclusão; V – Referências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como foco o estudo de caso 

hipotético envolvendo a influência coercitiva dos direitos humanos 

aplicados horizontalmente no contrato de trabalho privado, através de 

decisão do Poder Judiciário, com o condão de regulação e adequação 

das cláusulas contratuais. 

Trata-se da tendência da aplicação das normas jurídicas na 

Justiça laboral com objetivo de aplicação do direito constitucional do 

 

________________ 
 Analista Judiciário, área judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Especialista Direito e Processo do Trabalho pela Escola da Magistratura Trabalhista 
da 21ª Região e em Direito Privado – Civil e Empresarial – pela Universidade 
Potiguar. 
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trabalho, inserindo de forma cogente e implícita nos pactos 

trabalhistas privados os conceitos atinentes aos direitos fundamentais, 

em suas gerações de desenvolvimento, mais precisamente da 

efetivação obrigatória dos direitos humanos nos contratos entre 

particulares, sempre de forma obrigatória. 

 

2. CASUÍSTICA 

 

Com o objetivo declarado de incrementar a imagem da 

empresa perante o público consumidor, consequentemente alavancar 

as vendas de seus produtos, uma determinada empresa anuncia que 

está contratando mulheres para o setor de vendas, informando que um 

dos requisitos contratualmente estabelecido é a utilização obrigatória 

de uniforme padrão fornecido gratuitamente, composto de blusa 

decotada com a logomarca da empresa, saia curta e sapato de salto 

alto, além do uso de maquiagem em cores fortes e cabelos longos, 

soltos e escovados. Todas as pretendentes às vagas sabiam da 

mencionada exigência desde antes da contratação, tendo sido 

informadas abertamente no momento da seleção prévia para o 

emprego, inclusive quanto a que o modelo da roupa e as demais 

combinações. 

Sendo assim, em questão posta ao Poder Judiciário em 

ação promovida pelo Sindicato da Categoria dos trabalhadores no 

comércio em face de algumas trabalhadoras do estabelecimento 
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contratante, seria possível ser imposta à empresa, mesmo em face da 

aceitação expressa em cláusula contratual, a obrigação de não exigir 

tal padrão interferência, tendo em vista o aspecto intangível da 

personalidade, liberando as empregadas contratadas, assim, para que 

tenham a possibilidade de optar pela utilização de vestimentas 

próprias, de acordo com o estilo e a preferência individual? 

 

3. ANÁLISE JURÍDICA SOBRE A INFLUÊNCIA 

HORIZONTAL DOS DIREITOS HUMANOS NOS 

CONTRATOS DE TRABALHO  

 

Para análise do caso em questão importante se faz trazer o 

conceito clássico de contrato do trabalho, o qual pode ser tido como  

 

acordo expresso (escrito ou verbal) ou tácito firmado 
entre uma pessoa física (empregado) e outra pessoa 
física, jurídica ou entidade (empregador), por meio do 
qual o primeiro se compromete a executar, 
pessoalmente, em favor do segundo um serviço de 
natureza não-eventual, mediante salário e subordinação 
jurídica.1 

 
Tem como uma de suas características ser sinalagmático, 

ou seja, as partes se obrigam reciprocamente em direitos e obrigações, 

e está baseado no princípio da autonomia da vontade, daí sua 

 

________________ 
1 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 
2009. p. 236-37.  
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característica eminentemente privada, embora seja atingido, em alguns 

aspectos, por normas de ordem pública, insuscetíveis de renúncia. 

Outro atributo importante é a consensualidade, ou seja, o 

simples consentimento das partes contratantes é suficiente, em regra, 

para validar o contrato. 

Nada obstante, aos requisitos do contrato de trabalho 

constantes na Consolidação das Leis do Trabalho (artigo 442 e 

seguintes) somam-se às condições gerais de qualquer ato jurídico, 

expressas no art. 104 do Código Civil vigente: agente capaz, objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não 

defesa em lei. 

Assim, em primeira análise, ante a consensualidade da 

contratação entre as partes, por se tratar de um contrato 

eminentemente privado, ter sido realizado entre pessoas capazes, e não 

haver ilicitude ou ilegalidade nas cláusulas contratuais especificadas 

no questionamento, não haveria qualquer irregularidade e consequente 

necessidade de comando judicial para desconsiderar as referidas 

cláusulas ora analisadas, dando plena liberdade às empregadas para 

exigir a utilização de vestimentas de acordo com suas necessidades 

mercadológicas. 

Ocorre que o contrato de trabalho, como já acima citado, 

apesar de se caracterizar por ser eminentemente privado, possui 

cláusulas inerentes à sua própria natureza e que se traduzem como de 
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ordem pública, irrenunciáveis, e de observação obrigatória pelas 

partes. 

Para entender o reflexo das normas de ordem pública nos 

contratos laborais é necessário estudar sua história, sua formação e 

evolução até os dias atuais, que se confunde com a evolução dos 

direitos fundamentais. 

Essa evolução, até o momento, está dividida em quatro 

gerações2, que se arrastam desde os idos de 1215, com a Magna Carta 

de “João Sem Terra”, seguindo-se pelas declarações americana (1776) 

e francesa (1789), dentre outros documentos históricos importantes os 

quais refletem a primeira geração dos direitos humanos, justamente 

em busca das liberdades públicas e dos direitos políticos, tendo seu 

cerne a liberdade. A chamada segunda geração dos direitos humanos é 

impulsionada pela Revolução Industrial, que se acentua no século 

XIX, e se confunde com o nascimento do direito do trabalho3.  Daí 

advém a necessidade de valorização dos direitos sociais, estampados 

 

________________ 
2 Muito bem traduzidas por Pedro Lenza, em seu Direito constitucional 
esquematizado. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 670-671. 
3 Como muito bem asseverado por Maurício Godinho Delgado (Curso de direito do 
trabalho. São Paulo: LTr, 2008, p. 86): “O Direito do Trabalho é, pois, produto 
cultural do século XIX e das transformações econômico-sociais e políticas ali 
vivenciadas. Transformações todas que colocam a relação de trabalho subordinado 
como núcleo motor do processo produtivo característico daquela sociedade. Em fins 
do século XVIII e durante o curso do século XIX é que se maturam, na  
Europa e nos Estados Unidos, todas as condições fundamentais de formação do 
trabalho livre mas subordinado e de concentração proletária, que propiciam a 
emergência do Direito do Trabalho.”. 
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mais explicitamente nas Constituições do México (1917) e da 

Alemanha, Weimar (1919) e pelo Tratado de Versalhes, o qual criou a 

Organização Internacional do Trabalho. Assim, os direitos humanos 

dessa geração valorizam a igualdade, refletida nos direitos 

econômicos, sociais e culturais. A terceira geração dos direitos 

humanos já é uma evolução e consequência da consolidação das 

gerações anteriores dos direitos humanos e do aprofundamento das 

relações econômico-sociais. Surge, daí, a necessidade de preservação 

do meio ambiente, inclusive o do trabalho, proteção ao consumidor, 

ao idoso, a ampliação da proteção ao menor e ao hipossuficiente. Essa 

geração é caracterizada, portanto, pelos direitos de solidariedade. 

Note-se que os ideais da Revolução Francesa estão bem presentes nas 

gerações dos direitos humanos, ou seja, liberdade, igualdade e 

fraternidade. A quarta geração dos direitos humanos reflete os avanços 

no campo da engenharia genética e já é palco de grandes discussões 

jurídicas, como se observou no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3510/DF, onde se discutiu no Supremo 

Tribunal Federal a legalidade de utilização de células-tronco.4  

 

________________ 
4 Informativo 508 do STF: “Em conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou 
improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta 
pelo Procurador-Geral da República contra o art. 5º da Lei federal 11.105/2005 
(Lei da Biossegurança), que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de 
células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 
fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento, e estabelece 
condições para essa utilização — v. Informativo 497. Prevaleceu o voto do Min. 
Carlos Britto, relator. Nos termos do seu voto, salientou, inicialmente, que o artigo 
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Do acima exposto, a evolução dos direitos fundamentais 

introduziu a obrigatoriedade da observância dos direitos humanos na 

relação entre o Estado e o particular, a dignidade da pessoa humana 

passou a ser um dos elementos a ser obrigatoriamente observado pelo 

Estado em suas atividades, inclusive a normativa. 

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, essa 

valorização ficou ainda mais escancarada, pois em grande parte da 

Carta se observa a utilização desse princípio, diretamente ou de forma 

reflexa. 

Também se mudou o foco do Direito como um todo. 

Antigamente nem se falava em danos morais, ou havia grandes 

discussões teóricas, mas pouco se aplicava.  O princípio da dignidade 

 

                                                                                                                                  
impugnado seria um bem concatenado bloco normativo que, sob condições de 
incidência explícitas, cumulativas e razoáveis, contribuiria para o desenvolvimento 
de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades terapêuticas de células 
extraídas de embrião humano in vitro. Esclareceu que as células-tronco 
embrionárias, pluripotentes, ou seja, capazes de originar todos os tecidos de um 
indivíduo adulto, constituiriam, por isso, tipologia celular que ofereceria melhores 
possibilidades de recuperação da saúde de pessoas físicas ou naturais em situações 
de anomalias ou graves incômodos genéticos. Asseverou que as pessoas físicas ou 
naturais seriam apenas as que sobrevivem ao parto, dotadas do atributo a que o art. 
2º do Código Civil denomina personalidade civil, assentando que a Constituição 
Federal, quando se refere à “dignidade da pessoa humana” (art. 1º, III), aos 
“direitos da pessoa humana” (art. 34, VII, b), ao “livre exercício dos direitos... 
individuais” (art. 85, III) e aos “direitos e garantias individuais” (art. 60, § 4º, IV), 
estaria falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Assim, numa primeira 
síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer estádio da vida humana um 
autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, 
porque nativiva, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 5º diria respeito 
exclusivamente a um indivíduo já personalizado. ADI 3510/DF, rel. Min. Carlos 
Britto, 28 e 29.5.2008. (ADI-3510)”. 
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da pessoa humana não era muito focado. É bom observar o cerne da 

aplicabilidade jurídica era o direito eminentemente privado, 

praticamente sem a interferência das normas ou princípios 

constitucionais. 

Atualmente o prisma da aplicação do direito mudou, a 

Carta Constitucional é o foco que ilumina o restante do ordenamento 

jurídico.  Todo o emprego do direito deve observar, em primeiro 

lugar, os preceitos constitucionais, sob pena de ser considerado nulo 

ou anulável, seja por ato administrativo, ante o dever de modificar 

atos ilegais ou equivocados, seja por ato judicial, no caso concreto, no 

controle difuso ou direto da constitucionalidade das normas. Até os 

poderes legislativo e executivo exercem algum tipo de controle de 

constitucionalidade. 

Nesse passo, com a evolução da sociedade – e do 

ordenamento jurídico que segue esse desenvolvimento –, os direitos 

fundamentais passaram a extrapolar a relação Estado-particular 

(eficácia vertical) e passam interferir horizontalmente nas relações 

jurídicas eminentemente privadas (particular-particular). 

Ingo Wolfgang Sarlet5, em importante trabalho sobre a 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais aduz que:  

 

________________ 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas 
considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. 
Boletim Científico – Esc. Sup. Min. Públ. União. Brasília: ESMPU, ano 4, n. 16, p. 
230 jul./set. 2005.  



151 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.143– 162, jun. 2012 

 (...)existe uma série de normas de direitos fundamentais 
que têm por destinatário (obrigado) apenas o poder 
público, além de outras nas quais a vinculação direta 
dos particulares é expressamente prevista pelo 
dispositivo (texto) constitucional. Além disso, verificou-
se que, para além das hipóteses nas quais o poder 
público é o único destinatário direto, as normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais 
vinculam sempre (ao menos também) os particulares, 
ainda que se possa controverter a respeito do modo e 
intensidade dessa vinculação. 

 

Destacam-se duas teorias acerca da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais: a) eficácia imediata ou direta, onde, 

independente de intermediação legislativa, certos direitos 

fundamentais podem atuar nas relações privadas; e b) eficácia mediata 

ou indireta, onde  

os direitos fundamentais são aplicados de maneira 
reflexa, tanto em uma dimensão proibitiva e voltada 
para o legislador, que não poderá editar lei que viole 
direitos fundamentais, como, ainda, positiva, voltada 
para que o legislador implemente os direitos 
fundamentais, ponderando quais devam aplicar-se às 
relações privadas.6 

 

Evidentemente, “o princípio da dignidade da pessoa 

humana, ao menos como fundamento e medida para uma vinculação 

direta dos particulares, poderá assumir, portanto, relevância autônoma 

 

________________ 
6 LENZA, op. cit., p. 676. 
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apenas onde não estiver em face de uma vinculação desde logo 

expressamente prevista no texto constitucional”.7 (grifo nosso) 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de questão 

envolvendo a aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações 

eminentemente privadas, inclina-se fortemente pela sua incidência 

direta nas relações privadas, algo que se deve considerar implícito nas 

tratativas particulares, senão vejamos: 

 

CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE. TRABALHADOR BRASILEIRO 
EMPREGADO DE EMPRESA ESTRANGEIRA: 
ESTATUTOS DO PESSOAL DESTA: 
APLICABILIDADE AO TRABALHADOR 
ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR 
BRASILEIRO. C.F., 1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, 
art. 5º, caput. I. - Ao recorrente, por não ser francês, não 
obstante trabalhar para a empresa francesa, no Brasil, 
não foi aplicado o Estatuto do Pessoal da Empresa, que 
concede vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade 
seria restrita ao empregado de nacionalidade francesa. 
Ofensa ao princípio da igualdade: C.F., 1967, art. 153, § 
1º; C.F., 1988, art. 5º, caput). II. - A discriminação que 
se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou 
extrínseca do indivíduo, como o sexo, a raça, a 
nacionalidade, o credo religioso, etc., é inconstitucional. 
Precedente do STF: Ag 110.846(AgRg)-PR, Célio 
Borja, RTJ 119/465. III. - Fatores que autorizariam a 
desigualização não ocorrentes no caso. IV. - R.E. 
conhecido e provido. (RE 161243, Relator(a):  Min. 
CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 
29/10/1996, DJ 19-12-1997 PP-00057 EMENT VOL-
01896-04 PP-00756”. 
 

 

________________ 
7 SARLET, op. cit., p. 244. 
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EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS 
LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 
COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM 
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 
RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 
PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não 
ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão 
e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre 
pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os 
direitos fundamentais assegurados pela Constituição 
vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, 
estando direcionados também à proteção dos 
particulares em face dos poderes privados. II. OS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES 
À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A 
ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a 
qualquer associação civil a possibilidade de agir à 
revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, 
dos postulados que têm por fundamento direto o próprio 
texto da Constituição da República, notadamente em 
tema de proteção às liberdades e garantias 
fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido 
pela Constituição às associações não está imune à 
incidência dos princípios constitucionais que asseguram 
o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. 
A autonomia privada, que encontra claras limitações de 
ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou 
com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, 
especialmente aqueles positivados em sede 
constitucional, pois a autonomia da vontade não confere 
aos particulares, no domínio de sua incidência e 
atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as 
restrições postas e definidas pela própria Constituição, 
cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos 
particulares, no âmbito de suas relações privadas, em 
tema de liberdades fundamentais. III. (...) A exclusão de 
sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia 
de ampla defesa, do contraditório, ou do devido 
processo constitucional, onera consideravelmente o 
recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os 
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direitos autorais relativos à execução de suas obras. A 
vedação das garantias constitucionais do devido 
processo legal acaba por restringir a própria liberdade 
de exercício profissional do sócio. O caráter público da 
atividade exercida pela sociedade e a dependência do 
vínculo associativo para o exercício profissional de seus 
sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta 
dos direitos fundamentais concernentes ao devido 
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, 
LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, 
Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,). 
julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 
EMENT VOL-02253-04 PP-00577 

 

Após as observações acima, voltando à casuística ora em 

análise, fica evidente que haverá colisão entre preceitos fundamentais 

sempre que normas constitucionais vierem a regular obrigatoriamente 

contratos privados, em interferência horizontal dos direitos humanos, 

a exemplo dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa – 

autonomia da vontade privada –, em colisão com a dignidade da 

pessoa humana, ambos, fundamentos da República Federativa do 

Brasil estampados no art. 1º, IV e III da Constituição Federal8. 

 

________________ 
8 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: (...) III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...). 
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Nesse passo, em uma analise mais acurada do inciso IV do 

art. 1º, cumulado com o art. 170 da Carta Constitucional9 – que 

estipula princípios gerais da ordem econômica, fundados na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa –, chego à 

conclusão de que ambos estão de pleno acordo com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, pois a autonomia da vontade privada 

deve existir ao lado da necessidade de uma existência digna, conforme 

os ditames da justiça social e observando, inclusive, as gerações dos 

direitos fundamentais, como, por exemplo, liberdade de concorrência, 

redução das desigualdades regionais e sociais, defesa ao meio 

ambiente, etc. 

Assim, é razoável que o empregador, até pelo poder 

diretivo e regulamentador, determine o tipo de vestimenta e até 

mesmo a forma do empregado se produzir, mesmo buscando o 
 

________________ 
9 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - 
propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - 
defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) VII - redução das desigualdades 
regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para 
as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. IX - tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995). Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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aumento de suas vendas e seus lucros, o que, em si, não possui 

nenhuma ilegalidade, muito pelo contrário. Vivermos em uma 

sociedade democrática e eminentemente capitalista onde realmente a 

empresa deve buscar, cada vez mais, se especializar para vender mais 

e melhor, atuando com margens de lucro para, com isso, investir, 

gerar mais impostos e empregos, o que, ao final, é benéfico para toda 

a sociedade moderna. 

Nada obstante, deve-se ter em mente que um dos papéis da 

Justiça do Trabalho é a humanização do Capital, primordial para que, 

inserindo as idéias sociais – neste caso representadas pelas gerações 

dos direitos fundamentais – o sistema se torne digno de capitanear as 

relações laborais sem que se dê de forma selvagem e irracional, 

apenas e tão somente em busca do lucro, em detrimento da dignidade 

do cidadão. 

Sendo assim, se a utilização de mulheres bonitas aquece as 

vendas na exposição de automóveis, em lojas de roupas e lava-jatos, 

ou seja, em relações eminentemente privadas, penso que não pode ser 

imposto coercitivamente ao empregador a contratação de profissionais 

distintas das pretendidas por ele.  Até mesmo a forma de se portar, 

maquiar, de utilizar o cabelo, a utilização de uniformes podem ser 

determinadas pelo empregador, até porque, muitas vezes, o 

empregado não tem a ciência correta da vestimenta, da higiene com as 

unhas, por exemplo, ou a forma como utilizar os cabelos, dentre outras 
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tantas particularidades que fazem parte do universo da relação de 

emprego. 

Recentemente, em agosto de 2011, houve uma Feira de 

Aviação no Estado de São Paulo, onde foram contratadas modelos a 

preços realmente elevados, onde se observou as características 

contratuais ora analisadas, cuja divulgação foi nacional, a exemplo do 

informado por sítio da rede mundial de computadores 

(http://economia.uol.com.br/album/110812_feira_aviacao_labace_alb

um.jhtm?abrefoto=12). 

Existe também a particularidade de determinadas 

profissões, como a de modelo, que dependendo do desfile devem 

utilizar roupas íntimas, ou com decotes, até mesmo o mercado dos 

filmes eróticos não pode ser relegado, sendo inerente a profissão a 

exposição máxima da intimidade, motivo pelo qual a razoabilidade 

sempre deve estar presente em qualquer julgamento, quiçá nos que 

envolvam o conflito entre os direitos fundamentais e relações 

trabalhistas. 

Evidentemente que o poder diretivo do empregador não é 

ilimitado e deve ser freado pelo Estado quando houver extrapolação, 

na medida em que, como muito bem asseverado por Rodrigo 
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Fortunato Goulart e Roland Hasson10: “paralelamente a este fenômeno 

do capitalismo de coisificação do homem, existe a dificuldade em 

reconhecer os direitos da pessoa humana trabalhadora pelos próprios 

detentores dos meios de produção.” 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A utilização de um padrão de penteado, maquiagem, 

acessórios e vestimenta faz parte do mundo empresarial para melhor 

identificação e fixação da marca por parte do consumidor, não se 

podendo interferir nesse desiderato de forma ilimitada e irrazoável. 

Ocorre que o excesso na exploração do empregado deve 

ser reprimido, para que não haja mácula à dignidade do ser humano, 

observando-se aí, as peculiaridades de cada profissão, pois, muitas 

vezes, o indivíduo se encontrar em dificuldades financeiras e passa 

aceitar qualquer condição para ser empregado, mesmo que isso, em 

sua intimidade, seja constrangedor e repugnante, ferindo sua 

dignidade, algo que deve se auferir levando-se em conta a inteligência 

média do cidadão, a percepção comum acerca de determinada questão. 

 Exemplo bastante cotidiano são as promoções das rádios 

FM nas ruas onde, visando a contratação de empresas para veicular 

 

________________ 
10 GOULART, Rodrigo Fortunato; HASSON, Roland. A eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais nas relações de trabalho. R. Trab.: dir. e proc., Brasília: 
Anamatra/Rio de Janeiro: LTr, ano 7, n. 25, p. 141, fev-mar. 2008. 
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propaganda, promovem eventos de lava-jato utilizando-se de mulheres 

bonitas de corpo de rosto, vestidas com shorts curtos e camisetas 

brancas, até mesmo, biquínis.  

Nesse caso, uma vez provocado, o Poder Judiciário deve 

intervir em prol da dignidade dos empregados contratados para o 

evento com fins de obrigar a empresa promotora a fornecer 

vestimentas adequadas, que não maculem sua dignidade, não expondo 

o funcionário de forma exagerada, considerando-se também a 

segurança e saúde do trabalhador com o fornecimento de material 

adequado a evitar acidentes, como blusas que não exponham a 

intimidade, calçados antiescorregadios, etc.  

Sabe-se, por exemplo, que a utilização constante de sapato 

de salto alto pode trazer danos, muitas vezes irreversíveis, aos pés e 

aos joelhos, algo que também pode ser evitado, quando necessário, se 

a utilização for excessiva e obrigatória. 

Nada obstante, os prejuízos da atividade devem ser 

suportados pelo empresário e a geração de empregos e de impostos é 

tida atualmente como função social da empresa, corolário da função 

social da propriedade, direito considerado fundamental. 

Com efeito, respeitando o acima disposto, o Poder 

Judiciário, na colisão entre direitos fundamentais, deve priorizar 

sempre a dignidade da pessoa humana e interferir diretamente nas 

relações privadas quando existir mácula à moral ou até mesmo a 
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segurança e saúde do trabalho, até mesmo porque a subordinação 

jurídica a que o empregado está sujeito deve ser interpretada como: 

 

(...) o conjunto de ordens emitidas pelo empregador e 
que devem ser respeitadas pelo empregado, mantidos os 
padrões civilizatórios da dignidade e da decência e 
supondo-se que as ordens digam respeito à organização 
e aos métodos a serem adotados naquele ambiente de 
trabalho (...). 11 
 

Na situação apresentada, portanto, não vejo mácula na 

intenção do empregador em se utilizar de mulheres bonitas e na forma 

como devem utilizar cabelo ou maquiagem.12 Também penso que, não 

sendo autorizado pelo empregador, no horário de trabalho, não podem 

as empregadas optar pela utilização de vestimentas próprias, de acordo 

com o estilo e a preferência individual, nem o Poder Judiciário pode 

interferir, nesse específico desiderato, de forma deliberada, 

interferindo sem razoabilidade no poder diretivo do empregador. 

Contudo, o judiciário deve interferir diretamente na 

relação empregatícia para determinar, de forma razoável, a mudança 

no uniforme das empregadas de modo a preservar sua integridade 

física e dignidade. A ordem judicial, por exemplo, poderia ser no 

sentido de mudança na vestimenta para que utilizem sapatos 

 

________________ 
11 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado: parte 
geral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  p.28. v.1 
12 Como exemplo, podemos citar as aeromoças, que utilizam maquiagem e cabelos 
de forma padronizada, sendo essa uma exigência do empregador. 
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ergonomicamente corretos, para fins de preservação dos joelhos e pés, 

assim como a adoção de uniformes minimamente dignos, inclusive 

sob pena de aplicação de multa em face de não observação das 

medidas ordenadas. 

Portanto, a empregada contratada consensualmente e com 

plena consciência de que deverá utilizar roupas por demais 

provocativas, com o único objetivo de incrementar as vendas pelo 

empregador – nesse ponto específico não vejo qualquer problema na 

intenção da empresa – deve se submeter ao contratado, mas desde que 

não haja excesso na extrapolação do marketing, pois aí sim, deve a 

dignidade da pessoa humana se fazer presente influenciando 

diretamente na relação particular-particular para preservar a dignidade 

do empregado, sendo obrigação do Poder Judiciário intervir para 

socializar e racionalizar a relação laboral. 
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EMPREGOS VERDES: A NOVA 

SUSTENTABILIDADE PROCLAMADA PELA 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO - OIT 

 

Alyane Almeida de Araújo 

Renata Duarte de O. Freitas 

 

“Se tanto tens, o que fazes com tudo? 
Ouves a voz a gritar no coração mudo? 

Deixa no altar da vida a simplicidade 
E caminha na areia da humildade... 

Se nada virar semente o que será 
Da fertilidade dos dias? O que será 

Do solo se a avaria tiver lugar... O que será?”  
(DRIKA,2010, p. 31) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A interação do homem com o meio em que vive tem se 

intensificado ao longo da sua história de ocupação do território. Foram 

séculos de uso contínuo dos recursos naturais, ocasionando o seu 

 

________________ 
 Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Graduada em Direito 
pela UFRN. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela UNIDERP.  
 Servidora do Ministério Público do RN. Graduada em Direito pela UNP. 
Especialista em Direito e Processo Civil pela UFRN. Mestranda em Direito 
Constitucional pela UFRN.  
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esgotamento e efeitos tais como o aquecimento global, a extinção de 

espécies vegetais e animais e a poluição dos mananciais, seguidos de 

mudanças drásticas nos fenômenos climáticos, como, por exemplo, 

escassez de água e desertificações dos solos. 

Diante desse lamentável quadro fático, observamos que o 

relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início com 

um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado 

numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. 

No Brasil, isso é decorrência inevitável do profundo 

abismo socioeconômico existente entre as regiões geográficas e, mais 

ainda, entre segmentos da sociedade. Tal aberração constitui, por um 

lado, grave afronta à dignidade e, por outro, nega a grande parcela da 

população as condições mínimas de realização da personalidade. 

As condições inadequadas do meio ambiente, porém, não 

ficam circunscritas aos recursos naturais, abrangem também os 

recursos humanos vinculados ao sistema de produção da economia. 

O meio ambiente industrial, comercial e de prestação de 

serviços, sendo o meio ambiente do trabalho componente constitutivo 

desses três, encontram-se gravemente desequilibrados. O resultado 

disso pode ser visto nos Anuários Estatísticos da Previdência Social, 

onde acusam o aumento, ano a ano, dos acidentes de trabalho que 

ocasionam incapacidade ou óbito do trabalhador. 

Inserida neste contexto, a Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, em parceria com o Programa das Nações Unidas para 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.163– 209, jun. 2012 

165 

o Meio Ambiente (PNUMA) e a Confederação Sindical Internacional 

(CSI), estabeleceram em 2007 a “Iniciativa Empregos Verdes”. A 

Organização Internacional de Empregadores (OIE), que reúne o 

patronato, se uniu a tal Iniciativa em 2008. Por fim, em junho de 2009, 

em Genebra, durante a 98ª Conferência Internacional do Trabalho foi 

lançado pela OIT o “Programa de Empregos Verdes”. 

Este artigo abordará o conceito de meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho, a relação do meio ambiente sadio com o 

trabalho decente e o surgimento de um novo conceito de 

sustentabilidade: os empregos verdes. 

 

2. MEIO AMBIENTE 

 

2.1.Conceituação e aspectos gerais 

 

A expressão “meio ambiente” (milieu ambiant) foi, 

aparentemente, utilizada pela primeira vez pelo naturalista francês 

Geoffrou de Saint-Hilaire na obra Études progressives d’ um 

naturaliste, de 1835. (MILARÉ, 2005). 

Em uma linguagem eminentemente técnica, o meio 

ambiente pode ser visto como uma combinação de todas as coisas e 

fatores externos ao indivíduo em questão, sendo constituído por seres 

abióticos e bióticos e suas relações e interações. 
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No conceito jurídico de meio ambiente, podemos analisá-

lo sob duas óticas: uma estrita e outra ampla. Na primeira, o meio 

ambiente é considerado apenas como patrimônio natural e suas 

relações com e entre os seres vivos. Já na segunda concepção, o meio 

ambiente abrange toda a natureza natural e artificial, bem como os 

bens culturais correlatos. 

Desta forma, encontramos, de um lado, o meio ambiente 

natural, ou físico, constituído pelo solo, água, ar, energia, fauna e 

flora; e de outro, o meio ambiente artificial (ou humano), formado 

pelas edificações, equipamentos e alterações produzidas pelo homem, 

englobando os assentamentos de natureza urbanística e demais 

construções. 

Nesta visão ampla, o meio ambiente seria “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas” 

(SILVA, 1995, p. 20). 

A definição legal de meio ambiente é encontrada na Lei 

6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente) em seu art. 3º, inciso 

I, verbis: 

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e 
biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas. 
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Posteriormente, com base na Constituição Federal de 

1988, passou-se a entender também que o meio ambiente divide-se em 

físico ou natural, cultural, artificial e do trabalho. Meio ambiente 

físico ou natural é constituído pela flora, fauna, solo, água e 

atmosfera, incluindo os ecossistemas (Art. 225, §1º, I, VII). Meio 

ambiente cultural constitui-se pelo patrimônio cultural, artístico, 

arqueológico, paisagístico, manifestações culturais e populares 

(Art.215, §1º e §2º). Meio ambiente artificial é o conjunto de 

edificações particulares ou públicas, principalmente urbanas (Art.182, 

art.21, XX e art.5º, XXIII), e meio ambiente do trabalho é o conjunto 

de condições existentes no local de trabalho relativos à qualidade de 

vida do trabalhador (Art.7, XXXIII e art. 200), conforme analisaremos 

mais detalhadamente no tópico seguinte. 

 

2.2.Meio ambiente do trabalho 

 

A raça humana também compõe o ecossistema e, neste 

sentido, merece ser igualmente preservada. 

No atual sistema de produção, em que a manutenção 

básica do ser humano é adquirida com capital, e a aquisição do capital 

se dá na quase totalidade da população mundial através do trabalho, 

falar em preservação da saúde do trabalhador é falar em preservação 

da saúde do ser humano. 
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E é partindo desta premissa que podemos afirmar que a 

força de trabalho, própria ou alheia, constitui-se não somente em um 

dos fatores de produção, mas o pilar de sustentação, justificação e 

manutenção desse sistema, advindo daí a importância de tomá-la 

como componente central da proteção jurídica. 

Esta importância desencadeou o processo de integração do 

local onde a força de trabalho é desenvolvida ao conceito geral de 

meio ambiente, como bem a ser protegido com o mesmo rigor pelo 

ordenamento jurídico.  

Mancuso (1999, p. 59) entende meio ambiente de trabalho 

como:  

 

O habitat laboral, isto é, tudo que envolve e condiciona 
direta e indiretamente o local onde o homem obtém os 
meios para prover o quanto necessário para sua 
sobrevivência e desenvolvimento, em equilíbrio com o 
ecossistema. 

 
Utilizando-se do conceito legal de meio ambiente descrito 

no art. 3º, I, da Lei 6.938/81, Romita (2009, p. 409) define ambiente 

de trabalho como “o conjunto de condições, influências e interações 

de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida 

dos trabalhadores em seu labor, qualquer que seja sua forma”. 

Cumpre observar que nem sempre um ambiente de 

trabalho fisicamente perfeito pode implicar em saudável para o 

trabalhador ali inserido. Conforme estimativa da Organização Mundial 

da Saúde – OMS, os transtornos mentais menores acometem cerca de 
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30% dos trabalhadores ocupados, e os transtornos mentais graves, 

cerca de 5% a 10%. No Brasil, dados do INSS sobre a concessão de 

benefícios previdenciários de auxílio-doença e de aposentadoria por 

invalidez, ambos por incapacidade para o trabalho, demonstram que 

os transtornos mentais ocupam o terceiro lugar entre as causas dessas 

ocorrências.1 

A chamada sociedade de risco, fruto da globalização, 

descortina novos padrões cujas consequências eram até pouco tempo 

desconhecidas e tem ocasionado transtornos como estresse, síndrome 

de Burnout2 e fibromialgia3, todos eles latentes no ambiente de 

trabalho. 

Por conseguinte, a concepção de meio ambiente de 

trabalho não pode ficar restrita à relação obrigacional, nem ao limite 

físico da fábrica, já que a saúde é tópico de direito de massa e o meio 

 

________________ 
1 BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de procedimentos para os serviços de 
saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf. 
Acesso em: 13/10/2011. p. 161. 
2 A síndrome de Burnout (do inglês to burn out, queimar por completo), também 
chamada de síndrome do esgotamento profissional, foi assim denominada pelo 
psicanalista nova-iorquino, Freudenberger, após constatá-la em si mesmo, no início 
dos anos 1970. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Burnout.  Acesso em: 
13/10/2011. 
3 Dor crônica e generalizada, cujos critérios de diagnóstico foram estabelecidos pelo 
Colegiado Americano de Reumatologia em 1990, e apresenta como comorbidades 
comuns depressão e transtornos de ansiedade. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibromialgia. Acesso em: 18/10/2011. 
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ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, é direito 

constitucionalmente garantido. (FIORILLO, 1993). 

Daí segue-se a imperiosa necessidade de um meio 

ambiente de trabalho com condições estruturais e psicológicas 

adequadas ao saudável e seguro desenvolvimento da força de trabalho 

humana. 

 

3. SUSTENTABILIDADE ADEQUADA 

 

3.1.Meio ambiente sadio 

 

A qualidade de vida está intrinsecamente ligada ao 

equilíbrio das condições ambientais. 

A Lei 6.938/81, ao definir o conceito de poluição, no 

Artigo 3º, III, ‘a’, não deixa de considerar “a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população”. 

O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio 

configura-se como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da 

própria existência física e da saúde dos seres humanos, quer quanto ao 

aspecto da dignidade dessa existência – a qualidade de vida, que faz 

com que valha a pena viver (TRINDADE, 1993). 

Proclama-se a necessidade do equilíbrio ecológico como 

pressuposto para que se possa efetivamente garantir a proteção da 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.163– 209, jun. 2012 

171 

personalidade humana, sendo o asseguramento da vida e da dignidade 

humana as tônicas do Direito Ambiental, cujo objetivo primordial 

seria sempre a defesa do homem, pois o seu desenvolvimento físico e 

psíquico são as grandes metas do chamado humanismo jurídico 

(LISBOA, 2000). 

Nesse sentido, aliás, é o 1º Princípio da Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, segundo o qual “os 

seres humanos estão no centro das preocupações com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e 

produtiva, em harmonia com a natureza”. 

Deveras, a ideia da centralidade do homem como bem 

maior de proteção da ordem jurídica, onde a defesa do meio ambiente 

se limitaria a ser para e pelo homem, desviou a finalidade de 

autopreservação e dos recursos naturais de que necessita para a 

manutenção de práticas econômicas que, disfarçadas sob o paradigma 

desenvolvimentista, nada mais fazem do que destruir o meio ambiente 

e o elemento constituinte da condição humana: a sua dignidade. 

Somado a esse processo de degradação ambiental e 

humana, há o fato incontroverso de que o lucro financeiro advindo 

com este processo de exploração não é dividido entre todos. Ao 

contrário, é concentrado nas mãos de poucos.4 

 

________________ 
4 “1% da população detém 40% da riqueza mundial. Considerando os 10% da 
população mais rica do mundo, a proporção da riqueza mundial nas mãos desse 
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Diante do fracasso da visão antropocêntrica, vozes 

doutrinárias erguem-se para destacar o valor jurídico intrínseco do 

meio ambiente. 

Assevera-se que a situação atual do ambiente denuncia a 

insuficiência da ética vigente, antropocêntrica, individualista, incapaz 

de perceber a íntima ligação entre todos os organismos vivos, em 

interconexão entre eles e com o meio inorgânico, cujos recursos são 

exauríveis, devendo a sua utilização ser prudente e orientada por uma 

ética da solidariedade, em que sobressaia a responsabilidade 

geracional (AZEVEDO, 2005). 

Para Milaré (2008), o racionalismo moderno e o 

desvendamento dos segredos da natureza ensejaram ao homem a 

posição de arrogância e de ambição desmedidas que caracterizam o 

mundo ocidental contemporâneo. E o desenvolvimento científico-

tecnológico submetido ao controle do capital para efeitos de produção 

e criação de riquezas artificiais, desembocou nessa lamentável 

“coisificação” da natureza e dos seus encantos. 

No mesmo sentido, Silva (2002) discorre acerca das 

causas do desequilíbrio ambiental, apontando-as como nomeadamente 

 

                                                                                                                                  
grupo é de 85,2%. Por outro lado, os 50% mais pobres do mundo detêm apenas 1% 
da riqueza global.” In Personal Wealth From a Global Perspective (Riqueza pessoal 
a partir de uma perspectiva global). Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/03/090324_desigualdadeestudo_rw.
shtml. Acesso em 14/10/2011. 
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antropocêntricas, visto que os sistemas político, econômico e jurídico-

normativo privilegiam a concentração dos recursos ambientais no 

patrimônio de alguns sujeitos. Além disso, continua Silva (2002, p. 

42- 43): 

 
A tutela dos recursos ambientais para as gerações 
futuras dentro do modelo econômico que se tem será 
uma tutela seletiva, pois as gerações que estarão 
garantidas serão aquelas que descenderam dos 
controladores do ambiente, dos meios de produção. A 
garantia do meio ambiente equilibrado para as futuras 
gerações é dependente dos mecanismos de acesso aos 
recursos, pois o que se tem até aqui é um acesso 
desigual. Este acesso desigual se traduz em diferentes 
graus de consumo, em que cidadãos de países ricos 
consomem muito mais que cidadãos de países pobres, 
cidadãos ricos de países pobres consomem muito mais 
do que os cidadãos pobres de países pobres.  

 
Deparando-se com os dados estatísticos, constata-se que 

nenhuma das declarações acima expostas é exagerada o suficiente para 

extrapolar a conjuntura real. Senão, vejamos: 

Por ocasião da Conferência “Energia para Todos – 

investindo no acesso aos pobres”, realizada em outubro de 2010 em 

Oslo (Noruega), a ONU e a Agência Internacional de Energia 

apresentaram um relatório apontando que mais da metade da 

população mundial não tem acesso a formas limpas de geração de 

energia. 

O Secretário-Geral das Nações Unidas, BAN KI-MOON, 

advertiu que “a energia não deve ser apenas universal, mas também 

limpa e sustentável” e que “A falta de energia é uma ameaça para as 
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ODMs5. Impede o crescimento e a geração de emprego. Exigimos uma 

mudança radical nas práticas atuais”. 

Além da difícil situação no campo das energias, há outro 

componente natural tão indispensável quão ameaçado: a água. 

Em junho de 2011, a Agência das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação – FAO, sediada em Roma, apresentou o 

Relatório “Mudança Climática, Água e Segurança Alimentar”, 

informando que uma proporção de dois terços da população do mundo 

deve enfrentar escassez de água dentro de 20 anos. Isto porque o 

consumo de água dobrou em relação ao crescimento populacional no 

último século, pouco mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo 

já não têm acesso a água limpa suficiente para suprir suas 

necessidades básicas diárias e mais de 2,5 bilhões não tem saneamento 

básico adequado.6  

Posto isto, observa-se que um dos maiores desafios do 

século XXI será a construção de uma nova consciência ecológica, com 

 

________________ 
5 A sigla ODM corresponde aos 8 Objetivos do Milênio traçados no ano de 2000 
pela ONU, após analisar os maiores problemas mundiais, que são: 1) Acabar com a 
fome e a miséria; 2) Educação básica de qualidade para todos; 3) Igualdade entre 
sexos e valorização da mulher; 4) Reduzir a mortalidade infantil; 5) Melhorar a 
saúde das gestantes; 6) Combater a AIDS, a Malária e outras doenças; 7) Qualidade 
de vida e respeito ao meio ambiente; e 8) Todo mundo trabalhando pelo 
desenvolvimento. Disponível em: http://www.onu.org.br/revolucao-de-energias-
limpase-crucial-diz-secretario-geral. Acesso em 10/10/2011. 
6 Relatório “Mudança Climática, Água e Segurança Alimentar”. Disponível em: 
http://www.onu.org.br/escassez-de-agua-afetara-seguranca-alimentar-alerta-
relatorio-da-fao/. Acesso em: 13/10/2011. 
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o rompimento da visão antropocentrista para outra biocêntrica, de 

forma que possibilite o surgimento uma ética da vida que só emergirá 

se houver previamente uma ambiência que permita sua formulação. 

Somente uma nova consciência ética pode resgatar a 

natureza, refém da arrogância humana. Ela é a ferramenta para 

substituir o deformado antropocentrismo num saudável biocentrismo. 

Visão biocêntrica, fundada sobre quatro alicerces/convicções 

(NALINE, 2010, p. 2-3): 

 

a) A convicção de que os homens são 
membros da comunidade de vida na Terra da mesma 
forma e nos mesmos termos que qualquer outra coisa 
viva é membro de tal comunidade; 
b) Convicção de que a espécie humana, 
assim como todas as outras espécies, são elementos 
integrados em um sistema de interdependência; em 
assim sendo, a sobrevivência de cada coisa viva, bem 
como suas chances de viver bem ou não, são 
determinadas não somente pelas condições físicas de 
seu meio ambiente, mas também por suas relações com 
outros seres vivos; 
c) A convicção de que todos os organismos 
são centros teleológicos de vida, no sentido de que 
cada um é um indivíduo único, possuindo seus próprios 
bens em seu próprio caminho; 
d) A convicção de que o ser humano não é 
essencialmente superior às outras coisas vivas. 
 

Esse é o verdadeiro sentido de um existir em comunidade. 

A existência em comunidade significa que cada parte é essencial para 

o bem-estar de todos. Assim sendo, cada elemento tem valor para si 

mesmo e para os outros. 
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Pondera-se que a própria vida de uma forma em geral, 

guarda consigo o elemento dignidade, ainda mais quando a 

dependência entre espécies naturais é cada vez mais reiterada no 

âmbito cientifico, consagrando o que Fritjof Capra (1996) denominou 

“teia da vida”. 

Nesse prisma, quanto mais estudamos os principais 

problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles 

não podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o 

que significa que estão interligados e são interdependentes. 

O valor da natureza é inestimável, mas os dirigentes e 

economistas, diariamente, teimam em ignorar estas circunstâncias. 

Aqueles que cortam uma parte de uma floresta, tendo em vista seu 

valor de mercado, ignoram o valor da floresta no controle da erosão, 

purificação da água ou habitat para os pássaros canoros das espécies 

migratórias7. 

Em síntese, essa nova forma de se olhar o mundo busca o 

equilíbrio entre o que seja positivo no mundo de hoje, mas 

considerando fundamentalmente as raízes naturais de nossa existência, 

seguindo um caminho que vise à prevenção dos recursos naturais para 

as presentes e futuras gerações e proporcionando um desenvolvimento 

sustentável e uma trabalho decente, com qualidade de vida, para 

 

________________ 
7 RESSOURCES Mondiales: 2000-2001. Les hommens et lês ècosystèmes. Institut 
de Ressources mondiales, p.21-22, apud AZEVEDO, Plauto Faraco de. 
Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida, op. cit., p. 92. 
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todos. Nesta perspectiva, surgiu um novo conceito de trabalho 

decente: os empregos verdes. 

 

3.2.Trabalho decente 

 

O conceito de Trabalho Decente foi introduzido pela OIT, 

em 1999, quando o tema foi debatido pela primeira vez na 87ª 

Conferência Internacional do Trabalho e significa a garantia de 

emprego produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e 

dignidade.8 

A OIT acrescenta, ainda, que o trabalho decente deve ser o 

ponto de convergência de quatro objetivos estratégicos: 1) respeito aos 

direitos no trabalho (liberdade sindical, eliminação de todas as formas 

de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil e eliminação 

de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e 

ocupação); 2) promoção do emprego produtivo e de qualidade; 3) 

extensão da proteção social; e 4) fortalecimento do diálogo social.9 

Para se garantir uma atividade decente e produtiva em 

condições de liberdade, em primeiro lugar, há que se garantir um 

padrão salarial mínimo para que não ocorra a escravidão econômica 

 

________________ 
8 Disponível em: http://www.oit.org.br/agenda_trabalho_decente. Acesso em: 
14/10/2011. 
9 Disponível em: http://www.oit.org.br/content/o-que-e-trabalho-decente. Acesso 
em: 14/10/2011. 
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velada, onde vários trabalhadores aceitam laborar na informalidade, 

com reduzidos direitos e garantias, simplesmente porque não têm 

opção. E optar entre sobreviver em condições ruins ou não sobreviver 

não pode ser considerado propriamente como uma escolha.10  

Só a partir de então, com um padrão mínimo existencial 

garantido, será possível falar em condições de equidade no trabalho. A 

liberdade em desenvolver o seu trabalho, e a equidade em ser avaliado 

e remunerado por tanto, garante ao trabalhador um valor social 

intrínseco. Pari passu, deve ser combatida a situação em que a mão de 

obra é remunerada de forma injustamente diferenciada, tal como 

acontece com a diferença entre o padrão remuneratório dos homens e 

mulheres ou dos brancos e negros.11 

As condições ambientais do trabalho devem ser 

adequadamente estruturadas para proporcionar saúde e segurança ao 

trabalhador, cuja integração como componente do processo produtivo 

 

________________ 
10 Registre-se que 40% de toda a força de trabalho mundial estão condenados a viver 
em situação de extrema pobreza em razão da baixa renda, ou seja, 1,3 bilhão de 
pessoas – dados da OIT. 
11 “Os indicadores de rendimento revelam desigualdades de sexo e cor no mercado 
de trabalho. Apesar de mais escolarizadas do que os homens, as mulheres recebiam, 
em média, cerca de 70% do rendimento dos homens em 2000. (...) Quando se cruza 
os dados referentes à cor e sexo, o quadro é ainda pior para as mulheres pretas ou 
pardas, alvo de dupla discriminação. Em 2000, as mulheres pretas e pardas recebiam 
51% do rendimento médio auferido pelas mulheres de cor branca.” Informações do 
IBGE. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=
605&id_pagina=1. Acesso em: 13/10/2011. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.163– 209, jun. 2012 

179 

e igualmente ser social ativo fornece-lhe o direito de ser tratado com 

dignidade e decência. 

Somente com a salvaguarda de todos esses direitos é 

possível falar em trabalho efetivamente decente. 

O trabalho decente satisfaz as aspirações das pessoas em 

suas vidas profissionais – por oportunidades e renda; direitos, 

participação e reconhecimento; estabilidade familiar e 

desenvolvimento pessoal; justiça e igualdade de gênero. Em última 

análise, essas diferentes dimensões do trabalho decente constituem a 

base para que a paz seja efetivamente estabelecida em comunidades e 

na sociedade. O trabalho decente é essencial nos esforços voltados à 

redução da pobreza e é um meio de se alcançar um desenvolvimento 

sustentável equitativo e inclusivo. 

Mas não é isso o que vem ocorrendo no plano dos fatos. 

Segundo os dados do Anuário Estatístico da Previdência 

Social, em 2001, ocorreram no país cerca de 340 mil acidentes de 

trabalho. Em 2007, o número elevou-se para 653 mil e, em 2009, 

chegou a preocupantes 723 mil ocorrências, dentre as quais foram 

registrados 2.496 óbitos. Ou seja, são quase sete mortes por dia em 

virtude de acidente de trabalho. Além da dolorosa perda de vidas 

humanas, os acidentes e doenças do trabalho causam relevante 

impacto orçamentário: a Previdência Social despende anualmente 
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aproximadamente R$ 10,7 bilhões com o pagamento de auxílio-

doença, auxílio-acidente e aposentadorias.12 

Saliente-se que tais números abrangem apenas os 

trabalhadores que são formalmente contratados, o que significa que o 

quantitativo acima exposto pode duplicar. Em abril de 2011, o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA divulgou um 

comunicado informando que mais da metade da população 

economicamente ativa do Brasil está trabalhando na informalidade (41 

milhões ocupam postos formais, ao passo em que 47,7 milhões estão 

em postos informais de trabalho).13 

Diante de tal quadro, o Tribunal Superior do Trabalho e o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o 

Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência Social, o Ministério 

do Trabalho e Emprego e a Advocacia-Geral da União, lançaram, em 

maio de 2011, o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho, que objetiva a formulação e execução de programas e ações 

nacionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho e ao 

fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho.14  

 

________________ 
12 BRASIL. Anuário Estatístico da Previdência Social. Disponível em: 
http://mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=990. Acesso em: 10/10/2011. 
13 Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110427_comunicad
oipea88.pdf. Acesso em: 18/10/2011. 
14 Disponível em: http://www3.tst.jus.br/prevencao/. Acesso em: 13/07/2011. 
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Tal Plano de Ação compreende as seguintes atividades: 

criação de comitê interinstitucional, com representantes indicados 

pelas instituições parceiras, tendo como objetivo propor, planejar e 

acompanhar os programas e ações pactuados; implementação de 

políticas públicas permanentes em defesa do meio ambiente, da 

segurança e da saúde no trabalho, fortalecendo o diálogo social; 

promoção de estudos e pesquisas sobre causas e consequências dos 

acidentes de trabalho no Brasil, a fim de auxiliar na prevenção e na 

redução dos custos sociais, previdenciários, trabalhistas e econômicos 

decorrentes; fomentar a ações educativas e pedagógicas a fim de 

sensibilizar a sociedade civil e as instituições públicas e privadas 

sobre a necessidade de combate aos riscos no trabalho e de efetividade 

das normas e das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil 

sobre segurança, saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho; 

e a criação de banco de dados comum com as instituições parceiras, 

com informações necessárias ao alcance do objeto do Programa. 

Embora bem intencionados, os órgãos do Poder Judiciário, 

na ampla maioria dos casos, não logram êxito no efetivo combate à 

violação da saúde e da segurança do trabalhador. 

Isto porque se o objetivo é prevenir, as decisões proferidas 

nas ações reparatórias, cada vez mais numerosas, não cumprem o 

caráter pedagógico/inibitório da sanção, pois há aumento gradual da 

ocorrência de acidentes e adoecimento no ambiente laboral. Caso 

cumprisse, a ação ajuizada por um trabalhador seria suficiente para a 
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empresa cumprir as normas de saúde e segurança em relação a todos 

os demais empregados, o que não ocorre de fato. Resultado disso é a 

concentração de acidentes e doenças em empresas já tão conhecidas 

pela prática repetitiva de afronta à lei. 

Vale ressaltar que apenas uma pequena parte dos 

trabalhadores lesionados chega ao Poder Judiciário, considerando-se o 

estigma social da famigerada “lista negra” do Judiciário Trabalhista. 

Se uma empresa violadora das normas de saúde e 

segurança do trabalho somente é responsabilizada quando o acidente 

ou doença ocorre, e mais, apenas quando o trabalhador se dispõe a 

ajuizar uma ação no Poder Judiciário, e tão-só quando o processo é 

satisfatoriamente instruído, tal “responsabilidade” está a demonstrar a 

grande vantagem do contumaz violador em continuar descumprindo 

normas. 

E tudo isso apenas no âmbito da responsabilização civil. 

Quando adentramos na responsabilização penal, o quadro 

é mais grave. Não se tem notícia de alguma sociedade empresarial 

punida por descumprir normas de saúde e segurança no meio ambiente 

do trabalho. 

O fato é que há crime tipificado em lei, a despeito da 

impunidade. 
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O art. 132 do Código Penal15, relativo ao crime de perigo, 

objetivou originariamente a prevenção de acidentes do trabalho. Na 

exposição de motivos da Parte Especial do Código Penal encontramos 

a seguinte justificativa: “O exemplo frequente e típico dessa species 

criminal é o caso do empreiteiro que, para poupar-se ao dispêndio com 

medidas técnicas de prudência, na execução da obra, expõe o operário 

ao risco de grave acidente”. 

Rememore-se que o mero descumprimento das normas de 

segurança e higiene do trabalho também é contravenção penal (art. 19 

§ 2º, da Lei nº 8.213/91), e caso resulte em morte ou lesão do 

trabalhador, pode haver enquadramento em homicídio culposo (art. 

121, § 3º) ou lesão corporal culposa (art. 129, § 6º) do administrador 

responsável pelo gerenciamento da atividade empresarial. No campo 

dos crimes contra a organização do trabalho (Título IV do Código 

Penal), há o crime de frustração de direito assegurado por lei 

trabalhista (art. 203).16 

Em interessante artigo sobre a competência da Justiça do 

 

________________ 
15 “Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida 
ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de 
serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas 
legais.” 
16 Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela 
legislação do trabalho: Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência.” 
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Trabalho em matéria criminal, Martinez questiona o porquê de o 

acidente automobilístico causado por um motorista imprudente ser 

visto como um crime e o acidente de trabalho causado por um 

empregador negligente não o ser, quando os dados demonstram que 

ocorrem mais acidentes de trabalho que resultam em vítimas 

incapacitadas do que acidentes de trânsito.17 O maior quantitativo 

representa a maior lesividade social do acidente de trabalho. 

Deparamo-nos com o fato de que já não é tão mais 

lucrativo para a sociedade permanecer em circunstâncias de 

adoecimento do meio ambiente e do trabalhador, eis que, conforme 

relatório da OIT, “Em muitos casos, os custos ambientais e de saúde já 

 

________________ 
17 Os números de acidentes de trabalho são muito superiores aos de acidente de 
trânsito, no entanto a atenção dispensada a cada um deles, em âmbito penal, é 
diversa e até mesmo invertida. Com efeito, pelas estatísticas apontadas, o número de 
vítimas não fatais no trânsito em 2006 foi de 404.000, enquanto os acidentes de 
trabalho no mesmo ano atingiram um total de vítimas não fatais de 556.311. É certo 
que o número de mortes em caso de acidente de trabalho é inferior, mas no que 
tange a lesões corporais (mutilações de toda ordem, lesões por esforço repetitivo, 
etc.), o número é preocupante, sobretudo pelo seu impacto social, tendo em vista que 
comumente as vítimas não obtêm uma recolocação adequada no mercado e passam a 
sobreviver às expensas do sistema previdenciário. Constata-se, na verdade, uma 
omissão generalizada em relação a esta realidade. A cada dia, milhares de mutilados 
batem à porta da Justiça do Trabalho em busca de indenização e, como a reprovação 
da conduta se resume ao aspecto financeiro, muitas empresas arcam com tal ônus 
sem se preocuparem na estruturação de um meio ambiente laboral mais seguro aos 
seus empregados. Ainda que o delito seja comunicado ao Ministério Público, não se 
tem ainda uma mentalidade que vê na figura do empregador negligente a de um 
criminoso, tal qual se construiu a respeito do motorista imprudente (MARTINEZ, 
Renato de Oliveira. Competência da justiça do trabalho em matéria criminal. Rev. 
LTr , São Paulo, p. 603-615, maio 2011). 
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superam os ganhos da atividade econômica que os gerou”.18 

Por fim, resta apenas dizer que, caso o ordenamento 

jurídico não seja rápido o suficiente para acompanhar as estatísticas 

sociais, estas é que não aguardarão a solução, ainda mais quando se 

trata de crescente piora do quadro social. 

Quanto ao tratamento para amenizar esta grave patologia 

social, há fácil deslinde: somente um trabalhador livre, tratado com 

equidade, em ambiente seguro e saudável poderá ter um tratamento 

condizente com a sua condição humana. Fora isso, a organização 

sócio-jurídica não mais se justifica. 

 

3.3.Normas constitucionais a respeito do tema 

 

A Constituição da República impõe que a ordem 

econômica seja fundada na valorização do trabalho humano, tendo por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social (art. 170). 

A atividade econômica só poderia ser desenvolvida se 

respeitasse, dentre outros, os princípios da função social da 

propriedade, da defesa do meio ambiente e da busca do pleno emprego 

(art. 170, III, VI e VIII). 

 

________________ 
18 Disponível em: 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/green_job/pub/empregos_verdes_
rumos_257.pdf. Acesso em 13/10/2011. 
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A função social da propriedade rural teve especial atenção 

pela Magna Carta quando esta afirmou que somente seria cumprida 

quando atendesse, simultaneamente, aos requisitos de utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente, observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho e de exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

dos trabalhadores (art. 186, II, III, IV). 

A preocupação com o desenvolvimento do trabalho em 

condições ambientais seguras é demonstrada também quando a 

Constituição determina que o Estado, na qualidade de fiscal, 

incentivador e planejador da atividade econômica, favorecerá a 

organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em 

conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social 

dos garimpeiros (art. 174, § 3º). 

Além disso, estabelece como requisito da lei que instituir 

contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 

atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 

derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, que os 

recursos arrecadados sejam destinados ao financiamento de projetos 

ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás (art. 177, 

§ 4º, II, “b”). 

A inclusão do meio ambiente de trabalho como um dos 

componentes do meio ambiente em geral é expressamente descrita na 

Constituição da República, quando estabelece que, ao Sistema Único 
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de Saúde compete, além de outras atribuições, colaborar na proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho (art. 200, VIII). 

Por último, é inequívoco o art. 225, quando proclama que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 

4. EMPREGOS VERDES 

 

4.1.O programa lançado pela OIT 

 

Os empregos verdes se tornaram uma espécie de emblema 

em economias e sociedades mais sustentáveis, capaz de preservar o 

meio ambiente para as atuais e futuras gerações e garantir mais 

equidade e inclusão para os trabalhadores.19 

O trabalho da Organização Internacional do Trabalhador – 

OIT sobre empregos verdes surgiu a partir da Iniciativa Empregos 

Verdes, estabelecida em 2007 em parceria com o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Confederação 
 

________________ 
19 PNUMA; OIT; OIE; CSI. Empregos verdes: rumo ao trabalho decente em um 
mundo sustentável e com baixas emissões de caborno. Brasília: OIT, 2009. 
Disponível em: 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/green_job/pub/empregos_verdes_
rumos_257.pdf. Acesso em: 09/06/2011. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.163– 209, jun. 2012 

188 

Sindical Internacional (CSI). A Organização Internacional de 

Empregadores (OIE), que reúne o patronato, se uniu à Iniciativa 

Empregos Verde em 2008. 

Assim, em junho de 2009 em Genebra, durante a 98ª 

Conferência Internacional do Trabalho foi lançado pela OIT o 

“Programa de Empregos Verdes”20, que traz em seu relatório a 

promessa de que a humanidade saberá enfrentar os dois desafios 

definitivos do século XXI: 

O primeiro é prevenir a perigosa mudança climática e uma 

deterioração dos recursos naturais que compromete seriamente a 

qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Na medida em que 

a qualidade de vida está estritamente ligada ao respeito ao meio 

ambiente, não existe qualidade de vida se não houver preservação do 

meio em que se vive. 

O segundo desafio é proporcionar desenvolvimento social 

e um trabalho decente para todos. Isto inclui elevar mais de 1,3 bilhão 

de pessoas, quatro de cada dez trabalhadores no mundo e suas família, 

acima da linha da pobreza e oferecer oportunidades de emprego 

decente aos 500 milhões de jovens que ingressarão no mercado de 

trabalho durante os próximos 10 anos. Isto também significa o acesso 

a formas modernas de energia para 1,6 bilhão de pessoas que ainda 

 

________________ 
20 Programa de empregos verdes da OIT: trabalho decente com baixa emissão de 
carbono. Disponível em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/-
--lab_admin/documents/presentation/wcms_150293.pdf. Acesso em 09/06/2011. 
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não as tem, bem como moradia digna e um sistema de saneamento 

para mais de 1 bilhão de habitantes dos bairros pobres nas 

megacidades globais. 

Estes dois desafios estão intimamente relacionados e não 

mais podem ser enfrentados separadamente. 

Neste prisma, ressalta o relatório produzido pela PNUMA, 

quando aborda os desafios acima citados: 

 
Para compatibilizar crescimento econômico e 
desenvolvimento com a estabilização do clima e um 
padrão ambiental sustentável, será necessária uma 
mudança drástica rumo a um desenvolvimento limpo e à 
economias verdes com baixas emissões de carbono em 
todo o mundo. Isso exigirá de economias e sociedades 
uma segunda grande transformação, tão significativa 
quanto a primeira, ocasionada pela revolução industrial. 
Nesse sentido, o crescimento verde e o desenvolvimento 
limpo representam uma alternativa duplamente 
favorável: tanto para o meio ambiente como para o 
desenvolvimento econômico. Uma atenção 
relativamente pequena e superficial tem sido dispensada 
à dimensão social do desenvolvimento sustentável, 
sobretudo às suas implicações para o emprego e o 
trabalho decente.21 

 

No que tange à degradação ambiental, continua: 

 

A degradação ambiental, que inclui a poluição da água, 
da terra e do ar, a perda irreversível de biodiversidade e 
a deterioração e exaustão de recursos naturais como a 
água, terras férteis e peixes, é um dos fatores que mais 

 

________________ 
21 PNUMA; OIT; OIE; CSI, op. cit., p. 9. 
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ameaça o desenvolvimento econômico e sustentável 
mais amplo. Em muitos casos, os custos ambientais e de 
saúde já superam os ganhos da atividade econômica que 
os gerou. 
No futuro, essa degradação será intensificada pelas 
mudanças climáticas, que já estão sendo sentidas em 
muitos países em desenvolvimento. No médio a longo 
prazo, as mudanças climáticas previstas ocasionarão, em 
todo o mundo, uma séria ruptura da atividade 
econômica e social em muitos setores. As projeções 
científicas para evitar mudanças climáticas perigosas se 
possivelmente inadministráveis pressupõem que as 
emissões globais de gases de efeito estufa atinjam seu 
ápice nos próximos 10 a 15 anos e, subsequentemente, 
sejam reduzidas em 50% até a metade do século. Para 
que o clima seja estabilizado, será necessária uma 
rápida mudança para uma economia mundial de baixo 
carbono.22 

 

No que se refere ao desafio social, adverte: 

 

O desafio social é estarrecedor: nada menos que 1,3 
bilhão de pessoas, mais de 40% da força de trabalho 
mundial, e seus familiares estão condenados a viver em 
situação de pobreza e insegurança porque sua renda é 
baixa demais deixando-os relegados à economia 
informal. 
Há 190 milhões de pessoas desempregadas e dezenas de 
milhões de jovens em busca de um emprego que não 
conseguem encontrar um lugar na sociedade. 
Além de essenciais para a produção e geração de 
riqueza, os mercados de trabalho também são 
fundamentais para garantir a sua distribuição. A renda 
do trabalho desempenha um papel fundamental na 
redução da pobreza e na repartição dos benefícios 
proporcionados pelo crescimento econômico. Além de 
seu papel econômico fundamental para países, 

 

________________ 
22 PNUMA; OIT; OIE; CSI, op. cit., p. 9. 
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empresas, famílias e indivíduos, o trabalho permite que 
as pessoas construam identidades, participem e 
contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Por 
essa razão, o emprego remunerado e o trabalho decente 
são fundamentais para garantir coesão e estabilidade 
sociais. 

 

Os empregos verdes e o fomento de uma economia verde 

constituem atualmente os propulsores chaves em direção a um 

desenvolvimento econômico e social que também seja sustentável 

ambientalmente. 

Por conseguinte, pode-se conceituar emprego verde como 

toda atividade ligada à tecnologia ambiental, relacionada à indústria, 

construção civil, fontes de energia renováveis, serviços, turismo e 

agricultura que contribuam substancialmente para a preservação ou 

restauração da qualidade do meio ambiente; atividades que sejam 

ambientalmente sustentáveis. 

Dessa forma, empregos verdes são postos de trabalho 

decente em atividades econômicas que contribuam significativamente 

para reduzir emissões de carbono e/ou para melhor/conservar a 

qualidade ambiental. Possuem as seguintes características: a) ajudam a 

proteger ecossistemas e biodiversidade; b) reduzem o consumo de 

energia, materiais e água mediante a utilização de estratégias de alta 
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eficiência; c) descarbonizam a economia; e d) minimizam ou evitam 

por completo a geração de todas as formas de lixo e poluição. 23 

Em síntese, a idéia que melhor representa o conceito de 

empregos verdes, pode ser representada na seguinte fórmula: 

ATIVIDADES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS + 

TRABALHO DECENTE = EMPREGOS VERDES. 

Os empregos verdes reduzem o impacto das empresas e 

dos setores econômicos no meio ambiente a níveis que sejam 

sustentáveis. Além disso, contribuem para diminuir a necessidade de 

energia e matérias-primas, evitar as emissões de gases de efeito estufa, 

reduzir ao mínimo os resíduos e a contaminação, bem como 

restabelecer os serviços do ecossistema como a água pura e a proteção 

da biodiversidade. 

Para a identificação dos empregos verdes utilizam-se os 

seguintes indicadores:24 

 

a) Trabalho formal (como indicador de trabalho 

decente); 

 

________________ 
23 AGENDA Bahia do Trabalho Decente: empregos verdes. Disponível em: 
http://www.fieb.org.br/institucional/conselhos/cores/arquivos/Empregos_Verdes.pdf
Acesso em: 04/04/2011. 
24 SALSA, Carol. Emprego verde que te quero ver decente no Brasil. Disponível em: 
http://www.ecodebate.com.br/2009/12/15/emprego-verde-que-te-quero-ver-decente-
no-brasil-artigo-de-carol-salsa/. Acesso em 08/06/2011. 
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b) Impactos ambientais do produto final das 

atividades econômicas; 

c) Impactos ambientais dos processos de 

produção; e  

d) Contribuição para a mudança dos padrões 

dominantes de produção e consumo na direção de: 

I. Maximização da eficiência 

energética e substituição de combustíveis 

fósseis por fontes renováveis; 

II. Valorização, racionalização do uso 

e preservação dos recursos naturais e dos 

ativos ambientais; 

III. Aumento da durabilidade e 

reparabilidade dos produtos e instrumentos de 

produção; 

IV. Redução da geração, recuperação e 

reciclagem de resíduos e materiais de todos os 

tipos; 

V. Prevenção e controle de riscos 

ambientais e da poluição visual, sonora, do ar, 

da água e do solo; 

VI. Diminuição e encurtamento dos 

deslocamentos espaciais de pessoas e cargas. 
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4.2.Casos práticos 

 

Novos postos de trabalho estão sendo desenvolvidos com 

a nova estruturação econômica dos setores do mercado voltados para a 

preservação do meio ambiente.  

Os setores da economia onde mais tem crescido o número 

de empregos verdes são: desenvolvimento de tecnologias limpas, 

informação e biotecnologia.25  

A rentabilidade econômica na utilização de energias 

renováveis (energia limpa) tem sido demonstrada e prova disto é a 

crescente procura de empresas estrangeiras interessadas em investir 

em localidades propícias à sua produção.26 

No Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, a 

ocorrência de audiências entre órgãos governamentais e empresas 

estrangeiras com vistas à exploração de energias renováveis, 

principalmente energia eólica, está na pauta do dia. Segundo o cônsul 

honorário alemão Axel Geppert, os projetos de energia renováveis e as 

tecnologias ambientais no Rio Grande do Norte são os que mais 

despertam o interesse dos alemães.27  

 

________________ 
25 PNUMA; OIT; OIE; CSI, op. cit., p. 23. 
26 Os investimentos mundiais em tecnologias limpas aumentaram 60% — de US$ 
92,6 bilhões em 2006 para US$ 148,4 bilhões em 2007 — e, atualmente, diversas 
empresas importantes em todo o mundo têm planos de investir em soluções 
climáticas. Ob. cit. pág. 32. 
27 Disponível em: 
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Interessante notar que nem todos os empregos verdes são 

gerados em países desenvolvidos economicamente. O relatório da OIT 

apresenta interessante caso de Kibera (África Subsaariana) onde há o 

“Programa Comunitário para Jovens de Kibera”, que desenvolve uma 

linha de montagem de painéis solares de pequeno porte e baixo custo. 

Entre os países em desenvolvimento, o Quênia possui um 

dos maiores e mais dinâmicos mercados de energia solar. Cerca de dez 

grandes empresas importam energia solar fotovoltaica e estima-se que 

o número de técnicos em energia solar no país encontra-se entre 1.000 

e 2.000. O grande mercado consumidor deste tipo de energia advém 

dos domicílios particulares.28 

No Brasil, a Bahia foi o Estado brasileiro pioneiro na 

elaboração de uma Agenda de Trabalho Decente, ao lançar o eixo 

“Empregos Verdes” no dia 16 de março de 2010, no Auditório do 

Ingá, onde foram apresentadas as Linhas de Ação do Governo da 

Bahia29: 

 

 

                                                                                                                                  
http://www.fiern.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=997:alem
aes-visitam-rn-em-busca-de-negocios&catid=47:noticias&Itemid=50. Acesso em: 
13/10/2011. 
28 PNUMA; OIT; OIE; CSI, op. cit., p. 27. 
29AGENDA Bahia do Trabalho Decente: empregos verdes. Disponível em: 
http://www.fieb.org.br/institucional/conselhos/cores/arquivos/Empregos_Verdes.pdf
Acesso em 04/04/2011. 
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1. Matriz Energética: Apoiar a implantação de 

sistemas destinados à produção de energias renováveis e ao aumento 

da eficiência energética.  

2. Saneamento básico: Fomentar projetos nas 

áreas de abastecimento de água, construção de redes e tratamento de 

esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.  

3. Reciclagem: Incentivar empresas e 

cooperativas que atuam no setor da reciclagem e comercialização de 

resíduos sólidos.  

4.  Proteção e recuperação do meio ambiente: 

Estimular a preservação, conservação e recuperação de recursos 

naturais, incentivando o uso de tecnologias de conservação do solo e 

água, recomposição de matas ciliares e outros.  

5. Turismo Sustentável 

6. Fomentar prioritariamente projetos 

sustentáveis de turismo, promover a sensibilização dos empresários e 

capacitação de membros das comunidades para garantir a 

sustentabilidade dos empreendimentos e dos recursos naturais e 

culturais locais.  

7.  Pesquisa e Desenvolvimento: Ampliar os 

investimentos governamentais em pesquisa em energia, meio 

ambiente, trabalho decente e desenvolvimento sustentável.  

8. Agricultura: Incentivar e monitorar atividades 

relacionadas à agricultura alternativa, orgânica, agroecologia, 
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permacultura, sistemas agroflorestais e a organização de cooperativas 

e associações da agricultura familiar.  

9.  Construção civil: Fomentar o 

desenvolvimento de materiais, técnicas e processos de construção 

sustentáveis, assim como a utilização das edificações para melhoria da 

eficiência energética, hídrica e o conforto ambiental.  

10. Economia solidária: Fomento às cooperativas 

e associações da economia solidária na produção e comercialização de 

produtos ambientalmente sustentáveis. 

 

Carol Salva enumera alguns pontos estratégicos, citados 

no relatório Empregos Verdes: por um Trabalho Decente em Mundo 

Sustentável, da OIT, que são: 

 

I. A projeção feita em um estudo citado no 

relatório é que o mercado global para produtos e serviços ambientais 

dobre de 1,37 trilhões de dólares por ano para 2,74 trilhões até 2020. 

II. Metade desse mercado é baseada em eficiência 

energética, transporte sustentável, suprimento de água, saneamento e 

gestão de resíduos. Na Alemanha, por exemplo, a tecnologia 

ambiental deve quadruplicar para 16% da produção ambiental até 

2030, com a oferta de emprego nesse setor ultrapassando a das 

industriais automotivas nacionais. 
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III. Setores que vão ser particularmente 

importantes em termos de seu impacto ambiental, econômico e 

trabalhista são o suporte de energia (em particular de energia 

renovável), construções transportes, industriais de base, agricultura e 

silvicultura. 

IV. O terceiro maior setor em investimento de 

capital de risco é a de tecnologias limpas, ficando depois dos setores 

de informação e biotecnologia nos Estados Unidos, enquanto o capital 

de risco verde na China mais do que dobrou para 19% do investimento 

total nos anos recentes. 

V.  Na agricultura, 12 milhões podem ser 

empregados para trabalhar com biomassa em geração de energia ou 

em industriais relacionadas. Em um país como a Venezuela, a mistura 

de 10% de etanol nos combustíveis pode prover um bilhão de 

empregos no setor de cana-de-açúcar até 2012. 

VI. Uma transição mundial para construções 

eficientes em energia criaria milhões de postos de serviço, como 

“tornaria verdes” empregos já existentes para muitos dos estimados 

111 milhões que trabalham no setor de construções. 

VII. Investimentos para melhorar a eficiência 

energética nos prédios podem gerar de 2 a 3,5 milhões de empregos 

verdes só na Europa e nos Estados Unidos, com um potencial muito 

mais alto nos países em desenvolvimento. 
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VIII. Atividades como reciclagem e gestão de 

resíduos empregam 10 milhões na China e 500.000 no Brasil hoje em 

dia. 

Não obstante a existência de iniciativas sustentáveis, a 

situação fática ainda é consideravelmente nefasta. Senão, vejamos: 

O Brasil é o líder mundial na reciclagem de latas de 

alumínio (cerca de 10,3 bilhões de latas foram coletadas no país no 

ano de 2006). A reciclagem permite ao país economizar 1.976 GWh 

por ano de eletricidade, que normalmente seriam necessários para 

produzir alumínio primário — um excedente de energia suficiente 

para fornecer eletricidade a uma cidade de mais de um milhão de 

habitantes durante um ano inteiro.30  

Embora a reciclagem de latas de alumínio ofereça 

emprego a cerca de 170 mil pessoas no Brasil, não se pode dizer que 

isto seja um ganho social, pois esses trabalhadores não têm os seus 

direitos sociais trabalhistas mínimos assegurados. 

Um fator da alta informalidade é que a produção dos 

“catadores de latinhas” (como são popularmente conhecidos os 

profissionais no Brasil) tem sido explorada por intermediadores que 

ficam com a maior parte do lucro advindo com a reciclagem. 

Outro exemplo de trabalho que auxilia na recuperação e 

prevenção do meio ambiente, mas que, em contrapartida, não oferece 

 

________________ 
30 PNUMA; OIT; OIE; CSI, op. cit., p. 31. 
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as condições decentes de trabalho, é o desenvolvido no setor de 

produção de biocombustíveis no Brasil, conhecido por habitualmente 

violar os direitos humanos e trabalhistas fundamentais do empregado. 

É alarmante a quantidade de trabalhadores expostos a condições 

insalubres, precárias e jornadas exaustivas, com baixa remuneração. 

A FIAN (Fighting hunger with human rights), organização 

de direitos humanos que trabalha em nível mundial pelo direito 

humano à alimentação adequada, com status consultivo perante a 

ONU31, apresentou em julho de 2008 um relatório produzido em 

cooperação com a Misereor, a Pão para o Mundo, ICCO&Kerkinactie, 

EED, HEKS e FIAN Netherlands, cujo título foi assim designado “Os 

Agrocombustíveis no Brasil - Informe da Missão de Investigação 

sobre os impactos das políticas públicas de incentivo aos 

agrocombustíveis sobre o desfrute dos direitos humanos à 

alimentação, ao trabalho e ao meio ambiente, das comunidades 

campesinas e indígenas e dos trabalhadores rurais no Brasil”.32 

Neste relatório, a estatística concernente à ocorrência de 

óbitos de trabalhadores expostos à exaustão no trabalho do corte de 

 

________________ 
31Disponível em: http://www.fian.org/about-us/introduction. Acesso em 13/10/2011. 
32Relatório disponível em: 
http://www.observatoriodoagronegocio.com.br/page41/files/InfFianAgrocfinal.pdf. 
Acesso em 13/10/2011. 
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cana no setor canavieiro paulista foi apresentada com nome, 

sobrenome e local de sepultamento.33 

 

________________ 
33BREVE HISTÓRICO DE CORTADORES DE CANA MORTOS NO SETOR 
CANAVIEIRO PAULISTA. CASOS DE 2004: 1) José Everaldo Galvão, 38 anos, 
natural de Araçuaí-MG, falecido em abril de 2004, no hospital de Macatuba-SP. 
Causa da morte: parada cardiorrespiratória. Sepultado em Araçuaí – MG. 2) Moises 
Alves dos Santos, 33 anos, natural de Araçuaí-MG, falecido em abril de 2004, no 
hospital de Valparaiso-SP. Causa da morte: parada cardiorrespiratória. Sepultado em 
Araçuaí – MG. 3) Manoel Neto Pina, 34 anos, natural de Caturama - BA, falecido 
em maio de 2004 no hospital de Catanduva-SP. Causa da morte, parada 
cardiorrespiratória. Sepultado em Palmares Paulista-SP. CASOS DE 2005: 4) 
Lindomar Rodrigues Pinto, 27 anos, natural de Mutans – BA, falecido em março de 
2005, em Terra Roxa - SP. Causa da morte: parada respiratória. Sepultado em 
Mutans-BA. 5) Ivanilde Veríssimo dos Santos, 33 anos, natural de Timbiras-MA., 
falecida em julho de 2005, em Pradópolis.Causa da morte:pancreatite Sepultada em 
Pradópolis-SP. 6) Valdecy de Paiva Lima, 38 anos, natural de Codó-MA. Faleceu no 
Hospital São Francisco de Ribeirão Preto, em julho de 2005. Causa da morte: 
acidente cerebral hemorrágico. Sepultado em Codó-MA. 7) José Natalino Gomes 
Sales, 50 anos, natural de Berilo – MG falecido em agosto de 2005, no hospital de 
Batatais-SP. Causa da morte: parada cardiorrespiratória. Sepultado em Francisco 
Badaró – MG. 8) Domício Diniz, 55 anos, natural de Santana dos Garrotes – PE, 
falecido em setembro de 2005, em trânsito para hospital de Borborema – SP. Causa 
da morte:desconhecida. Sepultado em Borborema – SP. 9) Valdir Alves de Souza, 
43 anos, falecido em outubro de 2005 Valparaíso-SP. O corpo foi submetido a 
necropsia em Araçatuba. (Notícia veiculada na Folha de São Paulo em 23 /10/2005). 
10) José Mario Alves Gomes, 45 anos, natural de Araçuaí-MG. Faleceu Rio das 
Pedras, em outubro de 2005. Causa da morte: ignorada. Foi sepultado em Araçuaí-
MG. 11) Antonio Ribeiro Lopes, 55 anos, natural de Berilo-MG. Novembro de 2005 
em Guariba – SP. Causa da morte: hemorrágico pulmonar e cardiopatia dilatada 
descompensada. Foi sepultado em Guariba- SP. CASOS DE 2006: 12) Josefa Maria 
Barbosa Vasconcelos, 42 anos, havia sido internada no dia 12 de abril de 2006 no 
Hospital Regional de Teodoro Sampaio com falta de ar e dores pelo corpo. No dia 
13 veio a falecer e a família registrou BO por negligência médica, porque a causa da 
morte não foi bem definida. (Notícia veiculada pela Agência Estado). 13) Juraci 
Santana, 37 anos, natural de Elesbão Veloso – PI. Faleceu em junho de 2006, em 
Jaborandi – SP. Causa da morte: motivos desconhecidos. Foi sepultado em Elesbão 
Veloso – PI. 14) Maria Neusa Borges, 54 anos, residente em Monte Alto. Faleceu 
em julho de 2006. Causa da morte dada como desconhecida. Foi sepultada em 
Monte Alto. 15) Celso Gonçalvez, 41 anos, faleceu em julho de 2006 em Taiaçu – 
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Torna-se um paradoxo insuperável pretender garantir a 

sustentabilidade ambiental com a produção de biocombustíveis, ao 

mesmo tempo em que se mata tanta gente com as degradantes 

condições do modo de produção. 

A proteção ao meio ambiente não pode ser contraditória à 

proteção do ser humano. Ambas devem estar aliadas e em contínuo 

desenvolvimento. 

Em 2007, as usinas sucroalcooleiras foram as principais 

responsáveis pelo trabalho escravo no Brasil: 53% dos 5.974 

trabalhadores libertados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, 

ou seja, 3.117 trabalhadores trabalhavam nas usinas sucroalcooleiras 

dos estados do Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São 

Paulo e Ceará. 

 

                                                                                                                                  
SP. Causa da morte: desconhecida. Foi sepultado em Monte Alto – SP. 16) Oscar 
Almeida, 48 anos, faleceu em setembro de 2006 em Itapira – SP. Foi sepultado em 
Conchal –SP. Sentiu fortes dores no peito e desmaiou durante a jornada de trabalho. 
Foi sepultado em Conchal. CASOS DE 2007: 17) José Pereira Martins, 51 anos, 
natural de Araçuaí –MG, residente em Guariba – SP, faleceu em março de 2007. Foi 
sepultado em Guariba. Causa da morte: enfarto do miocárdio. 18) Lourenço Paulino 
de Souza, 20 anos, natural de Axixá do Tocantins – TO e morava em Colina– SP. 
Faleceu em abril de 2007. Causa da morte: desconhecida. Foi sepultado em Vila 
Tocantins – GO. 19) José Dionísio de Souza, 33 anos, natural de Salinas - MG e 
morava na cidade de Ipaussu – SP. Faleceu em junho de 2007. Causa da morte: 
desconhecida. Seu corpo foi levado para o povoado de Fruta de Leite – MG. 20) 
Edilson Jesus de Andrade, 28 anos, natural de Tapiramutá-BA, faleceu em setembro 
de 2007, em Guariba. O atestado de óbito do hospital aponta como causa da morte 
uma doença auto-imune, chamada púrpura trombocitopênica idiopática. Foi 
sepultado em Guariba. (p. 45). 
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O caso de maior dimensão ocorreu em Ulianópolis (PA) 

onde foram libertados 1.064 trabalhadores na Usina Pagrisa. O 

relatório do MTE aponta servidão por dívidas, jornadas diárias de até 

14 horas, falta de qualidade da água e da alimentação, falta de uso de 

equipamento de proteção, transporte inadequado, alojamentos 

superlotados, etc. 

Esta situação continuou a se repetir em 2008. Em 

08/04/2008, uma fiscalização do MTE identificou 1.500 trabalhadores 

em condições precárias, alguns deles em condições degradantes, 

contratados pela Brenco nos municípios de Campo Alegre de Goiás, 

Mineiros (GO) e Alto Taquari (MT). 

A exploração também abrange comunidades indígenas. 

Em março de 2007, 150 indígenas que trabalhavam no corte de cana 

na Destilaria Centro Oeste Iguatemi Ltda. (Dcoil) foram libertados por 

fiscais da Delegacia Regional do Trabalho/MS. Em novembro de 

2007, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) descobriu 1.011 indígenas vivendo em 

condições degradantes na usina Debrasa. A maioria dos resgatados 

pertencia ao povo Guarani Kaiowá e inúmeros pertenciam ao povo 

Terena.34 

Há outro dado desanimador no Brasil: os investimentos 

públicos ou a concessão de privilégios fiscais têm se restringido a 

 

________________ 
34 PNUMA; OIT; OIE; CSI, op. cit., p. 31-32. 
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setores econômicos inviáveis ambientalmente, tal como a concessão 

de isenções fiscais a indústrias automobilísticas desde 200835, 

aumentando a venda de veículos poluidores cuja quantidade já não é 

mais suportada pelas saturadas e mal-conservadas vias de transporte 

terrestre.36 

O relatório da OIT descreve, no plano mundial, o aumento 

dos subsídios governamentais ao setor da produção de combustíveis 

fósseis e a esquemas agrícolas insustentáveis (de US$ 150 bilhões a 

US$ 250 bilhões por ano).  

Definitivamente, não há mais como ignorar os dados que, 

de tão concretos, chegam a se tornar uma barreira “quase” 

intransponível. 

Diga-se “quase” porque a mudança de consciência, 

principal barreira a ser superada, poderá ser o primeiro passo para 

saldar parte considerável da dívida social e ambiental da qual a 

sociedade atual é devedora. 

 

 

________________ 
35 O mais recente benefício concedido às indústrias automobilísticas veio com a 
Medida Provisória nº 540/2011, acompanhada do Decreto n° 7.567, de 15/09/2011. 
36“O Brasil fechou 2010 como o quinto maior produtor de veículos do mundo e 
como o quarto maior mercado consumidor, com 3,5 milhões de unidades vendidas 
no mercado interno e uma produção de 3,638 milhões de unidades.” Disponível em: 
http://www.webmotors.com.br/wmpublicador/Mercado_Conteudo.vxlpub?hnid=456
43. Acesso em: 13/10/2011. 
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5. CONCLUSÃO 

 

São muitos os fatores que contribuem para as alterações 

ambientais e a desordem climática do planeta. Em meio a isso, impõe-

se emergir uma nova dimensão ecológica para proporcionar dignidade 

à pessoa humana, relacionando-a diretamente com o seu espaço 

ambiental e toda a cadeia de vida que fundamenta a sua existência. 

A destruição dos recursos naturais, os acidentes de 

trabalho, o adoecimento físico e mental dos trabalhadores e o óbito de 

milhares deles, clamam por uma imediata intervenção da sociedade 

em direção a uma efetiva solução. 

Podemos destacar que, até hoje, o lucro econômico 

advindo das atividades causadoras das fatalidades acima enumeradas 

não está sendo suficiente para pagar a conta do prejuízo social e 

ambiental deflagrado.  

Inexorável é o fato de que o planeta tem recursos limitados 

e a existência humana deles depende. Com base neste fato, a 

implantação das novas diretrizes traçadas pela OIT acerca dos 

empregos verdes é urgente. 

A busca de condições de trabalho decente, com o 

reconhecimento da qualidade de vida como elemento integrante da 

dignidade humana e da vida em geral, proporciona uma reformulação 

conceitual da dignidade amarrada aos novos valores ecológicos. 
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Caso fossem realizados investimentos comprometidos 

com o verdadeiro desenvolvimento humano, os recursos para superar 

a crise econômica poderiam deixar como legado uma infraestrutura de 

energia eficiente, ecossistemas recuperados, fontes de energia 

renováveis, e empresas e ambientes de trabalho saudáveis e seguros.  

É imperativo que o meio ambiente seja economicamente 

produtivo e socialmente sustentável. 

Sem transformação não há crescimento e, por isso, as 

novas ideias e perspectivas são necessárias para uma nova ordem das 

coisas. O que hoje é considerado alternativo (e muitas vezes 

contracultura) poderá ser a principal diretriz do planeta no futuro 

breve. 
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ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS: A NOVA 

JURISPRUDÊNCIA ADVINDA DA “SEMANA DO 

TST” 

 

Tiago Batista dos Santos 

 

 

RESUMO 

A jurisprudência do TST admitia o minoramento do adicional de 
periculosidade, desde que proporcional ao tempo de exposição ao 
risco e pactuada em acordo ou convenção coletiva. Tal posição, 
cristalizada na súmula 364, inciso II, chocava-se com o verdadeiro 
objetivo do adicional, a saber, desestimular o labor perigoso, 
fomentando a busca de técnicas produtivas seguras, em homenagem 
ao direito fundamental à vida. Felizmente, durante os trabalhos de 
revisão jurisprudencial e normativa da chamada “Semana do TST”, o 
item II da súmula 364 foi cancelado, não mais se aceitando, pois, que 
a negociação coletiva fixe o adicional de periculosidade em nível 
inferior ao estabelecido na CLT. 
 

Palavras-Chave: Adicional de periculosidade, Acordo coletivo, 
Convenção coletiva, Súmula 364, Semana do TST. 
 

 

________________ 
 Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 
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1. PROBLEMÁTICA 

 

No capítulo dedicado à segurança e medicina laboral, a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) fornece, em seu artigo 193 

— com a redação dada pela lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 

— a conceituação de atividades ou operações perigosas, e estabelece 

o respectivo adicional de periculosidade: 

 

Art. 193. São consideradas atividades ou operações 
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem o contato 
permanente com inflamáveis ou explosivos em 
condições de risco acentuado. 
 
§ 1º. O trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por 
cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da 
empresa. 

 

Como se vê, a norma celetista define um percentual fixo 

para o acréscimo de salário decorrente do labor perigoso. 

Diferentemente do adicional de insalubridade, cujos percentuais 

variam de acordo com o grau de risco à saúde, o adicional devido aos 

trabalhadores que exercem atividades periclitantes é, na dicção da 

CLT, invariável. 

Contudo, a jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) entendia ser possível reduzir o adicional de 
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periculosidade, desde que a redução fosse proporcional ao tempo de 

exposição ao risco e estivesse pactuada em acordo ou convenção 

coletiva. 

Examinar-se-á, nas linhas seguintes, o conflito entre o 

texto da CLT e a posição do TST, no tocante à redução proporcional 

do adicional de periculosidade por meio da negociação coletiva.  

 

2. O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

A exata compreensão do adicional de periculosidade exige 

rememorar que a vida é direito fundamental, constante do artigo 5°, 

caput, da Constituição Federal (CF): 

 

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se 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: (...) 

 

Desta forma, o adicional de periculosidade não pode ser 

visto meramente como compensação financeira pelo exercício de 

profissão que coloque em risco a vida do trabalhador. Uma concepção 

assim significaria a possibilidade de negar direitos fundamentais ao 

operário, dando-lhe em troca uma quantia em dinheiro. 
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Nesta senda, a interpretação correta deve conceber o 

suplemento por periculosidade como instituto que objetiva 

desestimular o labor perigoso, onerando a folha de pagamento do 

empregador, e impelindo-o a buscar métodos produtivos que não 

requeiram a exposição do trabalhador a materiais inflamáveis ou 

explosivos. 

Destarte, o Estatuto Trabalhista somente disciplinou o 

adicional de periculosidade porque é impossível eliminar, ao menos de 

forma imediata, todas as ocupações laborais periclitantes: 

 

O meio ambiente do trabalho deve ser adaptado de 
forma a que não contribua para a ocorrência de 
acidentes ou aquisição de doenças ocupacionais. O 
empregado tem direito a um meio ambiente do trabalho 
hígido, que é obtido através do cumprimento de normas 
atinentes à medicina, higiene e segurança no trabalho. 
 
Todavia, nem todas as atividades empresariais podem 
ser desenvolvidas em ambientes totalmente hígidos. Por 
conta disso, como forma de compensar o labor em 
ambientes insalubres e perigosos é que foram 
instituídos os adicionais de insalubridade e 
periculosidade, respectivamente (CAIRO JR., 2008, p. 
282). 

 

A partir da reflexão acima, torna-se compreensível a 

guarida dada pela Lei Maior ao adicional de periculosidade, 

mecanismo vocacionado a melhorar a condição do obreiro, na medida 

em que fomenta, implicitamente, o desenvolvimento de novos 

procedimentos de produção, livres de riscos: 
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 
(...) 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

 

Portanto, mais do que uma compensação dada ao 

trabalhador pelo ofício que põe em risco sua vida, o adicional de 

periculosidade constitui, essencialmente, um desestímulo à 

manutenção de métodos de trabalho perigosos, vez que aumenta o 

custo da mão-de-obra. 

 

3. A SÚMULA 364 DO TST 

 

Em setembro de 2002, a Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais (SBDI-1) publicou a orientação jurisprudencial 

258, que admitia a redução do adicional de periculosidade através da 

negociação coletiva, contanto que o decréscimo fosse proporcional ao 

tempo de exposição ao risco. 

Na renovação jurisprudencial feita pela resolução TST 

129/2005, a orientação 258 foi incorporada na súmula 364, item II, 

cuja redação original segue transcrita: 

 

Súmula 364. Adicional de periculosidade. Exposição 
eventual, permanente e intermitente (conversão das 
Orientações Jurisprudenciais nºs 5, 258 e 280 da SBDI-
1). 
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I - Faz jus ao adicional de periculosidade o empregado 
exposto permanentemente ou que, de forma 
intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, 
apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, 
assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, 
dá-se por tempo extremamente reduzido. (ex-Ojs da 
SBDI-1 nºs 05 - inserida em 14.03.1994 - e 280 - DJ 
11.08.2003) 
II - A fixação do adicional de periculosidade, em 
percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de 
exposição ao risco, deve ser respeitada, desde que 
pactuada em acordos ou convenções coletivos. (ex-OJ 
nº 258 da SBDI-1 - inserida em 27.09.2002). 

 

Com arrimo na súmula 364, II, o TST assentia com o 

pagamento de adicional de periculosidade inferior a 30% (trinta por 

cento), argumentando que o princípio da flexibilização das relações de 

trabalho, ínsito às negociações coletivas, permitia reduzir o 

complemento salarial dos ofícios perigosos: 

 
Contudo, firmou-se neste Tribunal Superior o 
entendimento de que a partir da promulgação da 
Constituição Federal, foi permitida a inserção, no 
âmbito da negociação coletiva, do princípio da 
flexibilização das relações de trabalho, nos casos e 
limites que não agridam o princípio da proteção ao 
trabalho e da dignidade da pessoa humana. 
(...) 
Como se observa, privilegia-se na Constituição Federal 
a instituição de condições de trabalho mediante 
negociações coletivas. 
 
Diante disso, esta Justiça do Trabalho tem primado por 
incentivá-las e garantir-lhes o cumprimento, desde que 
devidamente formalizadas. 
 
Sendo, pois, um instrumento do qual as partes podem se 
valer para regulamentar as relações de trabalho, a norma 
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inserida em convenção ou acordo coletivo de trabalho 
há de prevalecer. 
 
Registre-se, ainda, o entendimento consubstanciado no 
item II da Súmula nº 364/TST,  
(...) 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de 
revista, para excluir da condenação o pagamento de 
diferenças referentes ao adicional de periculosidade no 
período de vigência do acordo coletivo apresentado aos 
autos junto com a defesa. (TST, RR 2588/2000-432-02-
40.5, Rel. Min. Fernando Eizo Ono, DJ, 13 jun. 2008, 
grifo nosso). 

 

Também anuindo ao entendimento da súmula 364, na 

redação vigente à época, veja-se trecho de acórdão proferido pela 

Segunda Turma do TST, rejeitando o pedido do trabalhador de receber 

o adicional de periculosidade no patamar fixado pela CLT: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 
REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 
PERCENTUAL INFERIOR AO LEGAL AJUSTADO 
EM CONVENÇÃO COLETIVA. A Decisão Regional 
encontra-se em consonância com a Súmula nº 364, II, 
desta Corte, segundo a qual, a fixação do adicional de 
periculosidade, em percentual inferior ao legal e 
proporcional ao tempo de exposição ao risco, deve ser 
respeitada, desde que pactuada em Acordos ou 
Convenções Coletivas. Ressalte-se, ainda, que o 
Tribunal a quo não emitiu tese a respeito das questões 
trazidas no Recurso de Revista, nem a parte 
prequestionou-as, através dos necessários Declaratórios, 
tornando-se preclusas, pois, a teor da Súmula nº 297, 
desta Corte (TST, AIRR 269/2004-025-02-40.8, Rel. 
Juiz Convocado Josenildo dos Santos Carvalho, DJ, 10 
ago. 2007, grifo nosso). 
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Neste último caso, o obreiro recorrente recebia apenas 

22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) de adicional 

de periculosidade, e sustentou nas razões recursais que o Sindicato 

não poderia ter negociado condições de trabalho que consolidassem a 

depreciação social. Entretanto, sua pretensão foi negada. 

 

4. REVISÃO JURISPRUDENCIAL: A “SEMANA DO TST” 

 

Em 06 de maio de 2011, o sítio eletrônico do TST noticiou 

a realização de uma série de debates acerca da jurisprudência e das 

normas internas e externas respeitantes à Corte, ao longo da primeira 

“Semana do TST”: 

 

Entre os dias 16 e 20 de maio, os órgãos judicantes do 
Tribunal Superior do Trabalho (turmas, seções 
especializadas, Órgão Especial e Tribunal Pleno) 
suspenderão suas sessões ordinárias de julgamento para 
que os 27 ministros da Casa participem, ao longo de 
toda a semana, de uma série de reuniões e debates sobre 
a jurisprudência e as normas internas e externas que 
regem a prestação jurisdicional no Tribunal. A 
“Semana do TST”, aprovada em reunião administrativa 
realizada hoje (06), foi proposta pelo presidente do 
Tribunal, ministro João Oreste Dalazen. 
 
A proposta é que sejam analisadas, discutidas e 
aprovadas alterações nas súmulas, orientações 
jurisprudenciais, instruções normativas, a edição de 
novos parâmetros para a jurisprudência, possíveis 
alterações no Regimento Interno e Regulamento Geral e 
sugestões de anteprojetos de lei que facilitem a 
tramitação e a solução dos processos (TST. TST 
promoverá semana de discussões sobre atualização de 
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jurisprudência. Notícias TST, Brasília, 06 maio 2011, 
grifo nosso). 

 

Destaque-se que o TST abriu espaço para que fossem 

encaminhadas sugestões de temas a serem discutidos, reconhecendo 

os benefícios da participação dos vários segmentos sociais ligados à 

justiça do trabalho — causídicos, juízes e sindicatos, entre outros. 

Para formalizar as atividades da “Semana do TST”, a 

presidência do Tribunal editou a resolução administrativa n° 

1448/2011, criando o Grupo de Normatização, ao qual competia a 

elaboração de projetos de lei afetos ao direito do trabalho e a revisão 

das normas internas da Corte, e o Grupo de Jurisprudência, incumbido 

de rever os enunciados de súmula, das orientações jurisprudenciais e 

dos precedentes normativos do TST. 

Dos esforços do Grupo de Jurisprudência, lavrou-se a 

resolução administrativa n° 174, publicada no diário eletrônico da 

justiça do trabalho em 27 de maio de 2011. Dentre suas disposições, 

sobreveio a revogação do item II da súmula 364. 

 

4.1.O acerto no cancelamento do item II da Súmula 364 do TST 

 

O verdadeiro motivo da instituição do adicional de 

periculosidade, já dito alhures, merece ser repetido: estimular a 

modernização das atividades produtivas, com o fito de eliminar os 
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procedimentos de risco, salvaguardando a integridade física do 

trabalhador. 

Logo, o entendimento anterior do TST, admitindo a 

minoração do adicional de periculosidade proporcionalmente ao 

período de sujeição do obreiro ao perigo, dificultava o atingimento do 

objetivo máximo da norma celetista, qual seja, extinguir as operações 

periclitantes. 

Nem se diga que a diminuição do adicional era 

consequência da abreviação do tempo em que o trabalhador ficava 

exposto ao perigo, fato que seria benéfico. Tratando-se de explosivos 

e inflamáveis, não basta reduzir a duração do contato entre o 

empregado e o elemento de risco, mas sim eliminá-lo. 

Com a chancela do Judiciário, aliviava-se o ônus 

financeiro do adicional de periculosidade, dando sobrevida às 

atividades perigosas que deveriam ser extintas por aquele suplemento 

salarial. 

O cancelamento do item II da súmula 364 do TST sanou o 

equívoco, deixando claro que a vida do trabalhador não pode ser 

transacionada por intermédio de acordos e convenções coletivas.  

A nova postura jurisprudencial foi utilizada no acórdão 

1149/2003-016-02-00.1, por meio do qual o TST decidiu não 

conhecer dos embargos em recurso de revista interpostos pela empresa 

Telecomunicações de São Paulo S. A., que pretendia validar o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme termos 
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negociados em acordo coletivo, num patamar inferior ao estipulado 

pela CLT: 

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. 
ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
11.496/2007. TELESP. ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM ACORDO 
COLETIVO. Tendo em vista que o recurso de embargos 
foi interposto quando já vigente o art. 894 da CLT com 
a redação conferida pela Lei nº 11.496/07, inviável a sua 
apreciação sob o enfoque da denunciada violação dos 
arts. 5º, XXXVI, 7º, XXVI, e 8º, III, da Constituição 
Federal e 513 da CLT. O apelo também não prospera 
por contrariedade à Súmula 364, II, do TST, uma vez 
que esse item foi cancelado pela Resolução 174 de 
24/05/2011. Recurso de embargos não conhecido. 
(TST, E-RR 114900-64.2003.5.02.0016, Rel. Min. 
Horácio Raymundo de Senna, DJ, 04 ago. 2011, grifo 
nosso). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A CLT foi promulgada em 1943. Naquela data, já se tinha 

ciência de que algumas atividades profissionais implicavam riscos à 

vida do trabalhador, panorama que só mudaria com o 

desenvolvimento tecnológico. 

Em 1977, cansado de simplesmente aguardar as soluções 

técnicas que, futura e gradualmente, eliminariam por completo a 

interação do obreiro com os materiais perigosos, o legislador insere na 

CLT, por meio da lei nº 6.514, o adicional de periculosidade, 

almejando exercer pressão econômica sobre os empregadores, 

acelerando o processo de inovação tecnológica. 
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Nesse sentido, a elevação dos ganhos monetários do 

obreiro é mero efeito secundário do adicional, que objetiva, em 

verdade, um aprimoramento dos métodos produtivos. 

Ao cancelar o item II da súmula 364, o TST homenageia 

tal objetivo, expurgando de seu entendimento a possibilidade de 

pactuação acerca de uma norma destinada, em última análise, à 

preservação da vida do trabalhador. Doravante não mais se admite que 

a negociação coletiva fixe o suplemento de periclitação em nível 

inferior a 30% (trinta por cento). 

O adicional de periculosidade está de volta ao caminho 

que lhe inspirou o nascimento e que, em utopia, deve conduzir ao seu 

fim, quando deixarem de existir os trabalhos perigosos. 

Enquanto isso, faça-se prevalecer a CLT. 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São 
Paulo: LTr, 2008. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Vade mecum. 5 ed. São Paulo: RT, 
2010. 
______ Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Vade mecum. 5 ed. São Paulo: 
RT, 2010. 
 
CAIRO JR., José. Curso de direito do trabalho: direito individual e 
coletivo. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2008. 
 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.210– 222, jun. 2012 

222 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 15 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
 
TRIBUNAL Superior do Trabalho. Notícias TST. Disponibiliza 
informes sobre a atividade jurídica e administrativa da Corte Máxima 
Laboral. Disponível em: <http://www.tst.gov.br/>. Acesso em: 25 set. 
2011. 
 



 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.223– 234, jun. 2012 

223 

CONDUTA ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: DA 

INTENÇÃO À RESPONSABILIDADE 

 

Yonaldo Carlos Estevão da Costa  

 

 

RESUMO 

O presente artigo visa trazer a memória dos agentes públicos da 
imperiosa necessidade de uma atuação ética enquanto guardiões do 
bem comum; Compreender, reconhecer e valorizar a dimensão ética 
no ambiente de trabalho, utilizando seus conceitos na resolução dos 
problemas profissionais e pessoais, cujo reflexo se fará sentir no 
convívio social. 
 

 

VIRTUDE, CARÁTER E AUTONOMIA 

 

Não é de hoje que as discussões a cerca da moral e dos 

bons costumes prestigiam, de certa forma, as ideias tradicionais da 

antiga sociedade, sobretudo em razão dos valores enraizados nas 

instituições familiares e religiosas. 

Contrapondo-se a isso, pensamentos progressistas 

conceituavam como retrógrada essa concepção, que impedia abraçar 
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os novos tempos e, consequentemente, condenaria os indivíduos a um 

moralismo obsoleto. 

Apesar desse confronto inicial, hoje tanto os 

conservadores quanto os progressistas proclamam pela convivência 

saudável entre a consciência ética e a perspectiva da mudança social. 

Ética vem do grego “ethos”, que significa “morada, lugar 

onde o homem se sente acolhido”. Significa também “costume ou 

modo de ser”. É o estudo do comportamento que os homens julgam 

merecedor de consideração e inescapável para a harmonia na 

sociedade. 

De acordo com Vásquez (1999, p. 22), “a ética é a teoria 

ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade”. 

Então, podemos avaliar ética como um padrão de comportamento que 

se orienta pelos valores e princípios morais. 

De fato, o que era apenas palco tão somente para 

contestações, sem análises de mérito, transformou-se necessário para 

que o convívio em sociedade se manifestasse de forma plena. 

Resultado disso, nos dias de hoje, é possível certificar-se a 

cerca da disposição de muitos administradores públicos, sejam eles 

profissionais ou representantes do povo, preocupados em identificar e 

compreender os ditames éticos dentro da sociedade, aprimorando a 

sua dimensão. 

Caso administrante público, muitos de seus atos não 

poderão ficar adstritos ao silêncio intrínseco, interpessoal, próprio do 
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indivíduo por si só, pois, desta forma, não haveria de ser um legítimo 

representante da “res publica”. Assim, inevitavelmente, sua opinião 

deverá se exteriorizar, seja por meio de documentos, debates ou em 

assembleias. 

Aliás, ética e política caminham lado a lado desde Platão, 

Sócrates e Aristóteles, dentre outros, cujos temas estão presentes até 

nos dias de hoje. 

Não se pode olvidar que o desenvolvimento resultante do 

amadurecimento social trouxe como consequência o crescimento 

econômico para as cidades. Ao mesmo tempo, essa expansão do 

sistema produtivo exigiu uma nova dimensão de relações entre o setor 

privado e o público, permitindo uma coexistência harmônica entre 

esses interesses. 

Nisso, é essencial alcançar o conceito de cidadania, que se 

solidifica por meio do conjunto de direitos e deveres de um cidadão 

participante de um grupo social. Não é algo que se adquire lendo 

livros. É na convivência do dia a dia que se exercita a cidadania. 

Mas a cidadania está umbilicalmente atada a uma ordem 

jurídica: o Estado, que estabelece direitos e deveres a cada um de seus 

membros da comunidade. Para isso, deve oferecer uma série de 

garantias (direitos) que permita a participação do cidadão nas decisões 

governamentais. Em contraparte, espera o cumprimento de suas 

obrigações legais (deveres) para o bem do convívio social. 
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Camargo (1996, p. 13-14) lembra que “o estudo da ética é 

sempre necessário em decorrência da necessidade das pessoas 

orientarem seu comportamento de acordo com a nova realidade que 

se vislumbra diariamente na vida social”. 

Nesse sentido, há um próspero interesse nos corredores de 

várias organizações sobre ética, com o objetivo de favorecer, de forma 

sustentável, a convivência em sociedade. 

Cresce nas empresas contemporâneas a ideia de que a 

ética é tão importante quanto à lucratividade. Porém o caminho ainda 

é árduo nesse sentido. Muitos, sem uma autoanálise oportuna, 

atribuem às organizações ou aos seus colegas de trabalho as 

consequências de seus atos falhos. 

Os olhos já estão mais abertos à aplicação da ética nas 

profissões e organizações, garantindo a sua sobrevivência e reputação. 

Se o agir se verificar dentro dos padrões éticos, a empresa será 

contemplada com o reconhecimento não só de seus clientes, mas 

também dos fornecedores, sócios e funcionários. 

A organização que faz uso de métodos ardis com o intuito 

de auferir lucro naqueles que se utilizam de seus serviços, a curto 

prazo, poderá se beneficiar, mas a confiança será aniquilada com o 

tempo e a recuperação da imagem inicial não será espontânea. 

O ser humano sempre estará submetido à prova de suas 

condutas, muito em razão das pressões sofridas tanto no seu ambiente 

de trabalho como no convívio social. 
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O corporativismo, o tráfico de influências, a adulação 

servil, dentre outros, são comportamentos antiéticos dentro das 

instituições, de atuações desumanas com todos. 

 

INTENÇÃO E ESCOLHA, DELIBERAÇÃO E 

RESPONSABILIDADE 

 

Uma avaliação moral está presente em todas as ações 

humanas, quer seja imputando-lhe atribuições de mérito ou demérito, 

cuja apreciação deveria cingir-se de imparcialidade. 

Essa intencionalidade será avaliada de maneira positiva ou 

ética, quando fruto de um valor de mérito, ou de maneira negativa ou 

antiética, quando de uma ação de demérito. 

A faculdade de uma pessoa agir de determinado modo, e 

não de outro, está diretamente relacionado ao intelecto, articulado a 

outros sentimentos, tais como emoções e desejos. São elas, as 

virtudes, que nos transportam aos desejos, moralmente corretos ou 

nobres. 

Contudo, algumas dessas disposições podem surgir em 

diferentes graus: virtudes ou vício. O indivíduo pode ser intrépido, 

mas imprudente; tímido, porém probo. Caráter é essa complexa 

mistura numa personalidade. 

Filosoficamente, o Miniaurélio eletrônico (7ª edição, 

revista e atualizada) ensina que ética é “o estudo dos juízos de 
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apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e 

do mal. Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta 

do ser humano”. 

Ocorre que, como seres humanos, por conseguinte repletos 

de impulsos egoístas, não é fácil gerir essa capacidade apreciativa 

junto ao seu semelhante. O peso de uma única conduta negativa 

muitas vezes reluz tal ponto que se sobrepõe as diversas atitudes 

positivas anteriores, sejam elas profissionais ou pessoais. Essa 

contaminação necessita ser afastada quando da formação de um novo 

juízo crítico em razão de uma ação ulterior patrocinada pelo mesmo 

agente. 

A determinação da valia de uma ação deve apresentar 

esforços imparciais pelo seu julgador, que deve desconsiderar gestos 

que promovam ou não interesses íntimos, ou seja, sob um ponto de 

vista desinteressado. 

Ao avaliar o caráter de alguém, deve-se colocar na balança 

o conjunto da obra. A honestidade, por exemplo, não pode ser apenas 

em determinada ocasião, pois esse gesto virtuoso precisa se expressar, 

de forma estável, durante todo o caminho em vida. 

Ser ético não significa conduzir-se eticamente quando for 

conveniente, mas o tempo todo. 

Não se poderá fugir de comparação caso a decisão se 

firme no outro sentido, pois é por meio desse confronto que se chega a 

um juízo de mérito ou demérito. Não obstante, hão de se verificar 
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quais as determinações que foram impostas ou necessárias para 

alcançar a finalidade direcionada, a via que tornariam essas metas 

realizáveis, bem como os próprios meios adequados. 

 

Quantos dilemas temos na vida? Viver é fazer escolhas, 
que nos limitam a liberdade. Não decidir é já decidir 
pelo pior. Mas como decidir bem, sem se arrepender 
das ações feitas? Para isso se destaca a virtude da 
prudência, como a arte de decidir e escolher o melhor 
em cada momento. Vale a pena, pois, deter-nos a 
examinar em que consiste essa virtude e como se 
desenvolve. (MARTINS FILHO, 2010, p. 141, grifos do 
autor). 

 

Tanto os fenômenos da natureza quanto as ações humanas 

modificam o mundo. Porém, são ponderados de forma completamente 

diferentes. 

A impressão desagradável causada por inundações ou 

outras catástrofes naturais (uma ação negativa, portanto), mesmo 

provocando um grande número de vítimas, não exprime tanta repulsa 

quanto a notícia de desvio de verbas públicas. Aquela ação, mesmo 

com resultados mais desastrosos, não possui intenção. Esta, por 

carregar o interesse pessoal em detrimento de muitos, é sempre mais 

significativa, pois está consumida por ações antiéticas. 

Apesar de divergências filosóficas a respeito de onde se 

deve essa capacidade de atribuir mérito ou demérito às ações, é 

uníssona a visão da ética como uma dimensão especial da vida, 

sobretudo ao requintar o convívio social por meio da política. 
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Não existe mérito nem demérito quando se está diante de 

uma ação obrigatória. A conduta do indivíduo apenas poderá ser 

aferida após a sua escolha, pois a existência de tão somente um 

caminho leva ao inevitável. 

Quando se atinge uma estrada bifurcada, uma meditação 

se impõe antes da escolha. Trazendo para o assunto em perspectiva, 

independente da opção o resultado deverá ser avaliado e, por si só, 

desencadeará um processo de amadurecimento, ao qual comumente 

nomeia-se deliberação. 

A deliberação é uma encruzilhada sobre alternativas a 

respeito da finalidade que se deseja. Não sendo uma obrigação, 

certamente haverá mais de uma opção. 

Em muitas oportunidades uma ajuda surgirá sob a luz do 

veto interno, que nada mais representa a percepção de um demérito, 

sem qualquer coação externa, seja de ordem física ou legal. Mas isso é 

uma oportunidade que nem sempre se fará presente e, portanto, não se 

pode ficar hesitando indefinidamente, pois, fatalmente, chegará o 

momento que se exigirá uma predileção. 

 

Fim é a extremidade física de algo (eskhaton, em 
grego), o término de um lapso de tempo, ou um ponto 
de chegada de um percurso (horos, de onde nos veio 
horóscopo). Já a finalidade (telos) apresenta dois 
sentidos. Ela é, de um lado, a utilidade de uma coisa, 
aquilo para que ela serve; de outro lado, fala-se 
também em finalidade, em referência ao homem, para 
indicar o escopo de uma ação, ou o objetivo de toda 
uma vida. 
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Neste último sentido, é fácil perceber que a ideia de 
finalidade distingue-se nitidamente da de fim. Se o 
termo final da vida orgânica, qualquer forma de vida 
orgânica, é a morte, esta não pode, obviamente, ser a 
finalidade da vida humana (COMPARATO, 2006, p. 
695). 

 

Em uma sociedade, as escolhas não mais estarão nas mãos 

de um único indivíduo, muito embora pequenos sucessos particulares 

possam refletir nela. Essas escolhas se realizam por meio das 

instituições políticas, que editam normativos jurídicos com o dever de 

tratamento igualitário a todos os cidadãos. 

Entra em cena o serviço público, cuja estrutura 

administrativa é necessária para que o Estado possa efetivamente ser 

representado perante a comunidade, incorporando uma série de 

valores e regras que deverão ser adotadas. Toma-se forma os cargos e 

agentes públicos, com atribuições e responsabilidades, com o fito de 

promover o bem comum e mediar as relações entre cidadãos, 

governos e comunidades. 

Em suma, o servidor público deve zelar por algo que não 

lhe pertence; deve atuar não em seu próprio nome, mas em nome de 

uma coletividade; tem poder e autonomia proporcionais a sua missão. 

Isso se traduz em promover escolhas, no qual conservará ou mudará 

um estado de coisas, e que não escaparão de uma ponderação sobre o 

mérito ou demérito destas ações. 
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Para que a ética seja de fato uma dimensão 
significativa de nossas vidas, precisamos estar 
convictos de que a deliberação e a escolha fazem uma 
grande diferença no resultado final, isto é, que o mundo 
seria muito distinto do que é, se o deixássemos seguir 
seu curso sem a nossa interferência consciente 
(ESCOLA..., p. 14). 

 

De fato, é preciso finalizar a deliberação. E mesmo que a 

escolha tenha sido a melhor possível, é possível que resulte em erro. 

Percebe-se, portanto, que a escolha, por mais que se delibere, é 

arriscada. 

Responsabilidade é justamente assumir esse risco e seguir 

em frente, pois ética é pautada na conduta responsável das pessoas. 

O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade deve ser uma 

busca constante do agente público, pois o fim almejado sempre será o 

bem comum. É natural, portanto, a exigência por parte da sociedade 

de uma conduta impar daqueles que desempenham atividades na 

gestão de bens públicos. Pressuposto de validade de todo ato da 

administração pública, a moralidade administrativa é imposta ao 

agente público, que não poderá desprezar o elemento ético em toda 

plenitude de sua conduta. 

O estímulo a essa conduta digna não deve partir apenas de 

códigos de ética ou de ensinamentos escolares e familiares. Cabe aos 

dirigentes públicos reconhecerem as necessidades, o desempenho 

funcional, a participação nos resultados, o aperfeiçoamento. 



 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.223– 234, jun. 2012 

233 

Esses incentivos gerenciais transformarão o ambiente de 

trabalho numa cultura ética, de função educativa e aprendizagem 

vivencial, cujos resultados se apresentarão na credibilidade alcançada. 

Não é por demais frisar que a conduta imprópria de um 

agente público respinga em todos. Por essa razão, esse ricocheteio 

incita todos servidores a reclamar um comportamento ético de seus 

pares. 

Participar do serviço público requer o indivíduo dedicado 

plenamente, com o objetivo de servir a comunidade e promover o bem 

comum. Imparcialidade, objetividade e excelência são qualidades 

imprescindíveis ao gestor público. 

Por tudo isso, é preciso que a ética no serviço público seja 

compreendida, reiterada e aprofundada, cujo discurso será sempre em 

benefício das condições sociais que consistam ou favoreçam o 

desenvolvimento humano em toda sua máxima extensão. 

 

Procurar a excelência afetiva, intelectual, social, 
profissional, deveria ser a meta de todo ser humano. 
Procurá-la não é viver a paranoia de ser o número um. 
Não é desejar obsessivamente ser o melhor para ser o 
centro das atenções sociais. Mas dar o melhor que 
temos para irrigar a nós mesmos e a nossa empresa, 
escola, família. Quem não busca a excelência vive nas 
tramas do individualismo. Pensa muito mais em si 
mesmo do que nos outros (CURY, 2008, p. 219). 
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FORÇAS ARMADAS: IGUALDADE DE GÊNERO E 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Erick Wilson Pereira 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É preocupante o desinteresse da sociedade civil, inclusive 

dos movimentos ligados à defesa da igualdade de gênero, em discutir 

questões como essa, pois elas não apenas remetem a problemas da 

defesa e segurança do país, mas à causa da emancipação feminina, 

uma das balizas da reestruturação dos governos democráticos. Daí a 

importância em se discutir questões relativas à participação feminina 

nas Forças Armadas, sob ângulos que não sejam meramente citações 

estatísticas. 

O campo de estudos acerca dos militares, especialmente 

da participação feminina nas Forças Armadas, é pouco explorado no 

Brasil. Os estudos são geralmente marcados pela homogeneidade de 

opiniões, carecendo de debates que possibilitem interpretações mais 

 

________________ 
 Graduado (1993) e especialista em Direito e Cidadania (1998), em Criminologia 
(1999) e em Direito do Trabalho (2000) pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte - UFRN. Mestre em Direito Constitucional (2001) e Doutor em Direito do 
Estado (2009) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.  



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.235– 277, jun. 2012 

236 

diversificadas ou divergentes. Tal fenômeno parece ter raízes antigas, 

podendo ser, ao menos em parte, justificado em tema análogo, na área 

da Defesa.1  

De fato, os poucos autores brasileiros que se debruçaram 

sobre a questão, a maioria através de pesquisas que utilizam a 

etnografia como método, estabeleceram um novo campo de estudo – 

“antropologia dos militares” – na contramão da produção acadêmica 

da área cuja ênfase se faz nas intervenções militares na política. Os 

autores geralmente buscam obter uma “visão interna” do mundo social 

militar, superando uma “visão externa”, a qual tende a ver os militares 

sob um ponto de vista “exoticizante e etnocêntrico”. 2 

As Forças Armadas constituem parte essencial da 

organização coercitiva de um Estado a serviço da paz social. “São, 

 

________________ 
1 O Poder Civil, que sucedeu ao regime militar, identificava, em seu imaginário, os 

temas de Defesa com repressão política. O tema, por isso, foi marginalizado 
durante os trabalhos da Assembléia Constituinte (1987-1988). As lideranças 
emergentes não queriam tocar em nada que pudesse vinculá-las ao regime 
anterior (...). Como consequência necessária, os temas de Defesa saíram da 
agenda nacional. Executivo e Legislativo passaram a vê-los como exclusiva 
agenda militar. (...). No meio acadêmico, desenvolveu-se processo semelhante 
(...). Em outros países, tais temas são objeto de profundo interesse intelectual. Há 
abundante produção, em instituições civis, de estudos na área. O intercâmbio 
entre civis e militares dá ao Estado melhores condições de decisão e à sociedade 
maior controle (...) (N. Jobim, 2008 apud MATHIAS, S.; GUZZI, A. C., 2010, p. 
53-54). 

2 CASTRO, C.; LEIRNER, P. Antropologia dos militares. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
2010, p. 8. 
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portanto, garantias materiais da subsistência do Estado e da perfeita 

realização dos seus fins.” 3 

Na qualidade de instituições importantes e de grande 

porte, as Forças Armadas expressam as características da sociedade na 

qual estão inseridas, tendo atuação relacionada aos projetos sociais de 

defesa e consolidação dos direitos de cidadania e soberania do estado 

democrático de direito. Nada obstante, as transformações sociais e 

políticas nem sempre se refletem com rapidez no éthos e na 

organização interna das Forças Armadas em razão dos princípios de 

hierarquia e disciplina que, mais que em outras instituições, as 

norteiam. 

A hierarquia e a disciplina, valores fundamentais da 

burocracia e da estrutura militar moderna, são também os pilares da 

organização das Forças Armadas brasileiras. A hierarquia militar não 

é um sistema piramidal, mas um princípio segmentador que permeia 

não apenas entre as patentes, mas entre as pessoas. Qual numa “fila 

indiana”, os militares de uma patente podem ocupar diferentes 

posições na escala de subordinação. Uma vez estabelecida, a 

hierarquia se estende para todo o universo militar, das relações 

informais à percepção de mundo. A disciplina, por sua vez, é 

manejada para sobrepor a vontade coletiva à vontade individual, sendo 

 

________________ 
3 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: 

Forense, 1999. p. 745. 
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dotada de eficácia simbólica evidenciada, especialmente, quando o 

indivíduo se sente parte de um todo.  

Segundo Castro4, tornar-se militar implica deixar de ser 

civil. O processo de construção da identidade militar pressupõe a 

desconstrução da identidade “civil” anterior. Para um militar, ser 

“militar” constitui um dos primeiros atributos da identidade, se não o 

primeiro, em razão de pertencer a uma instituição de natureza 

totalizante e, portanto, dotada de hierarquias ritualizadas e 

procedimentos disciplinares específicos, facilitando uma visão de 

mundo fundada em jogos de oposições: mundo civil/ mundo militar, 

amigo da pátria/ inimigo.  

Leirner5, em análise da obra de Louis Dumont, aponta a 

existência de diferenças na constituição entre indivíduo e coletivo, 

estando o individualismo no centro dos valores das sociedades 

ocidentais, tendo sua gênese nos valores de igualdade, liberdade e 

fraternidade, e em fatores como os econômicos e os políticos. Nesse 

sentido, o indivíduo é uma criação da sociedade, adquirindo o 

 

________________ 
4 CASTRO, C.; LEIRNER, P. Antropologia dos militares. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 

2010, p. 24-25. 
5 LEIRNER, P. Hierarquia e individualismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. 

p. 65 
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individualismo um sentido na medida em que “englobar o seu 

contrário” e, assim, “sair de uma hierarquia”.6 

É deste ser moral e biológico que também passaremos a 

abordar, especialmente com relação a aspectos de sua inserção na 

instituição militar das Forças Armadas, cujas repercussões políticas 

serão postas em discussão. 

 

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE GÊNERO 

 

P. Bourdieu7 entende as sociedades como organizadas 

segundo o princípio androgênico que ratifica a dominação masculina 

sobre a feminina e a inscreve numa natureza biológica, base das 

diferenças sociais. A visão androcêntrica é continuamente legitimada 

pelas próprias práticas que ela determina, resultando na incorporação 

de um preconceito desfavorável contra o feminino. A violência 

simbólica é instituída pela adesão que o dominado outorga ao 

dominante, de forma que este tipo de relação de dominação passa a ser 

visto como natural, num sistema de estruturas duradouramente 

inscritas nas coisas e nos corpos. 

 

________________ 
6 “Para Dumont, a base ideal do indivíduo moderno, a partir do estatuto da 

igualdade, mistura o ser moral e o biológico, dotando-o de qualidade de agente 
normativo das instituições” (LEIRNER, 2003, p. 38). 

7 BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 
56. 
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O estatuto social de objetos de troca imposto às mulheres 

se conforma aos interesses masculinos e se destina à “reprodução do 

capital simbólico dos homens”, numa espécie de “lógica da economia 

de trocas simbólicas” que permite explicar “o primado concedido à 

masculinidade nas taxinomias culturais”. 

A dominação masculina que constrói as mulheres como 

objetos simbólicos tem por efeito a dependência simbólica, a 

insegurança corporal, delas se esperando que sejam “femininas” 

(submissas, discretas, simpáticas, atenciosas). Neste sentido, a 

feminilidade é uma “forma de aquiescência às expectativas 

masculinas, reais ou supostas” e, em consequência, a dependência 

tende a se tornar “constitutiva do seu ser”.8 

É pelo adestramento dos corpos que são impostas as 

disposições mais essenciais a entrar nos jogos sociais mais favoráveis 

ao desenvolvimento da virilidade, entre as quais a política e os 

negócios. Poderíamos acrescentar o militarismo, pois o autor observa 

que inúmeros ritos de instituição, especialmente os escolares ou 

militares, admitem duras provas de virilidade com o objetivo de 

“reforçar solidariedades viris”. “Certas formas de ‘coragem’ exigidas 

ou reconhecidas pelas forças armadas, ou pelas polícias (...)”, 

caracterizariam a virilidade como uma “noção eminentemente 

relacional, construída diante dos outros homens e contra a 

 

________________ 
8 BOURDIEU, op.cit., p. 82. 
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feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, 

primeiramente, dentro de si mesma”.9 

A lógica do modelo tradicional entre o masculino e o 

feminino dita as mudanças da condição feminina, de modo que os 

homens persistem em dominar o espaço público e a esfera do poder, 

ao passo que o espaço privado é destinado às mulheres. As posições 

sociais são “sexuadas e sexualizantes”, não surpreendendo a violência 

de certas reações emocionais contra a entrada de mulheres em 

determinadas profissões, pois ao defender seus cargos contra a 

feminilização, os homens estão protegendo a ideia mais profunda que 

tem de si mesmos como homens, “sobretudo em categorias sociais 

como os trabalhadores manuais, ou de profissões como as das forças 

armadas, que devem boa parte, se não a totalidade, de seu valor, até 

mesmo a seus próprios olhos, à sua imagem de virilidade”. 10 

A definição de um cargo, especialmente de autoridade, 

importa em capacitações e aptidões de conotação sexual, de modo que 

se as mulheres dificilmente ocupam tais posições, deve ser porque não 

são talhadas para essas posições em oposição aos homens: 

 
Para chegar a realmente conseguir uma posição, uma 
mulher teria que possuir não só o que é explicitamente 
exigido pela descrição do cargo, como também todo um 
conjunto de atributos que os ocupantes masculinos 
atribuem usualmente ao cargo, uma estatura física, uma 

 

________________ 
9 Ibidem, p. 66-67. 
10 BOURDIEU, op.cit., p. 115. 
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voz ou aptidões como a agressividade, a segurança, a 
‘distância em relação ao papel’, a autoridade dita natural 
etc., para as quais os homens foram preparados e 
treinados tacitamente enquanto homens.11 

 

O autor é pessimista em relação à capacidade do que 

chama de “voluntarismo subversivo” - a exemplo do ponto de vista 

defendido por J. Butler no seu livro “Problemas de Gênero” - em 

ultrapassar os dualismos, haja vista estes estarem profundamente 

enraizados nas estruturas e corpos. “Os gêneros, longe de serem 

simples ‘papéis’ com que se poderia jogar à vontade (à maneira das 

drag queens), estão inscritos nos corpos e em todo o universo do qual 

extraem sua força”. 12 

E, em significativa inferência para o tema ora em questão, 

em termos de solução para uma reprodução social tão perene, afirma: 

 
Só uma ação política que leve realmente em conta todos 
os efeitos de dominação que se exercem através da 
cumplicidade objetiva entre as estruturas incorporadas 
(tanto entre as mulheres quanto entre os homens) e as 
estruturas de grandes instituições em que se realizam e 
se produzem não só a ordem masculina, mas também 
toda a ordem social (a começar pelo Estado, estruturado 
em torna da oposição entre a sua ‘mão direita’, 
masculina, e sua ‘mão esquerda’, feminina, e a Escola, 
responsável pela reprodução efetiva de todos os 
princípios de visão e de divisão fundamentais, e 
organizada também em torno de posições homólogas) 
poderá, a longo prazo, sem dúvida, e trabalhando com 
as contradições inerentes aos diferentes mecanismos ou 

 

________________ 
11 Ibidem, p. 78. 
12 BOURDIEU, op.cit., p. 122-123. 
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instituições referidas, contribuir para o desaparecimento 
progressivo da dominação masculina (BOURDIEU, 

2010, p.139). 
  

Judith Butler13 propõe uma análise crítica ou subversão das 

categorias de identidade, que as estruturas jurídicas produzem e 

naturalizam, de modo a desestabilizar conceitos, valores e atitudes 

considerados como naturais. Considerando que “é impossível separar 

a noção de gênero das intersecções políticas e culturais em que 

invariavelmente ela é produzida e mantida”, tal noção estável não 

mais serve como premissa da política feminista que ora deve contestar 

as reificações do gênero e da identidade como requisito metodológico 

e normativo, “senão como objetivo político.” 

A distinção entre sexo e gênero introduz uma divisão no 

sujeito feminista que aponta o gênero como culturalmente construído, 

não sendo nem resultado causal do sexo nem tão fixo quanto este 

último, abrindo-se como interpretação múltipla dele. Mas, o gênero 

também é “meio discursivo/cultural” pelo qual o sexo natural é 

produzido como anterior à cultura, uma superfície politicamente 

neutra sobre a qual age a cultura. A autora14, portanto, rompe com os 

pressupostos de naturalização do sexo, da coerência do gênero quanto 

ao sexo e do caráter binário tanto do gênero quanto do sexo.  

 

________________ 
13 BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 23 
14 BUTLER, op.cit., p. 25. 
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Donna Haraway15 utiliza a imagem simbólica do ciborgue 

para introduzir várias questões acerca do gênero, da subjetividade, da 

tecnologia e sexualidade. O ciborgue, fusão de animal e máquina, 

serve para colocar em questão as dicotomias incensadas pelo 

pensamento ocidental, quais sejam mente e corpo, organismo e 

máquina, natureza e cultura, self e mundo, público e privado, homens 

e mulheres, ao tempo em que também descarta os mitos de origem, as 

fantasias de unidade e totalização, o pensamento teleológico. O 

ciborgue ultrapassa o estágio da unidade original, da identidade com a 

natureza, e conduz à subversão da teleologia. 

O natural é correntemente visto sob a perspectiva de que 

assim sempre o foi e que não é possível mudá-lo. Ao se considerar as 

mulheres como naturalmente frágeis, emocionais e submissas, está-se 

a afirmar que elas não podem mudar. Entretanto, considerando-se que 

homens e mulheres são construídos, a exemplo dos ciborgues, todos 

podemos ser reconstruídos. Pois, ser feminizado implica se tornar 

vulnerável, desmontável, servil, “explorado como uma força de 

trabalho de reserva.” Nesse sentido, até a pobreza pode ser feminizada 

em razão do desmantelamento do estado de bem-estar e pela economia 

do trabalho caseiro.  

 

________________ 
15 HARAWAY, D.; KUNZRU, H; TADEU, T. (Org.). Antropologia do ciborgue: as 

vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p. 69-70. 
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Nesse sentido, “as identidades parecem contraditórias, 

parciais e estratégicas.” Após o reconhecimento de que gênero, raça e 

classe social são historicamente construídos, tais categorias não mais 

podem embasar a crença na unidade “essencial”. Assim, nem mesmo 

existe uma situação como “ser” mulher – “trata-se, ela própria, de uma 

categoria altamente complexa, construída por meio de discursos 

científicos sexuais e de outras práticas questionáveis”.16 

Numa tentativa de desenvolver uma perspectiva 

epistemológica e política, mediando-se pelos rearranjos das relações 

sociais nas áreas de ciência e tecnologia, Haraway argumenta “em 

favor de uma política enraizada nas demandas por mudanças 

fundamentais nas relações de classe, raça e gênero”, as quais 

conduzem a sociedade industrial para um “sistema polimorfo, 

informacional”.17 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FORÇAS ARMADAS NA 

CONSTITUIÇÃO DE 88 E EM ALGUMAS NORMAS 

INFRACONSTITUCIONAIS 

 

A elaboração da Carta de 1988, a qual teve a missão de 

reorganizar a democracia no país após os anos sob a ditadura militar, 

 

________________ 
16 HARAWAY, D.; KUNZRU, H; TADEU, T. (Org.), op. cit., p. 47. 
17 HARAWAY, D.; KUNZRU, H; TADEU, T. (Org.), op. cit., p. 59. 
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foi marcada por alterações que buscavam desmilitarizar o texto da 

Constituição anterior, eliminando termos que porventura lembrassem 

o regime pretérito. Entretanto, a definição das Forças Armadas e de 

suas funções recebeu quase que a mesma redação anterior.18 

O caráter nacional e permanente inserto na Carta concedeu 

às Forças Armadas uma superioridade frente às demais instituições de 

caráter civil. Solucionados os problemas mediante leis 

complementares (LC 69, posteriormente substituída pelas LCs 97 e 

117), a autonomia militar, legalizada ao longo de vários anos, persistiu 

de modo que constitui, para alguns observadores (MATHIAS; 

GUZZI), obstáculo para a consolidação da democracia em termos 

normativos.  

A exposição de motivos nº 152/97, da EC 18/98, que 

alterou o regime constitucional dos Militares, subscrita pelos 

Ministros de Estado da Justiça, da Marinha, do Exército, da 

Aeronáutica, do Estado-Maior das Forças Armadas e da 

Administração Federal e Reforma do Estado, é exemplificativa da 

busca pelo tratamento distintivo pelos militares: 

 
A proposta pretende dar aos membros das Forças 
Armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros 

 

________________ 
18 As Forças Armadas, constituídas de Marinha, Exército e Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e 
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (C.F., art. 142). 
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militares um tratamento distinto no que concerne a 
deveres, direitos e outras prerrogativas, "visto que os 
militares não são servidores dos Ministérios militares; 
eles pertencem às instituições nacionais permanentes 
que são a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E 
complementam os insignes Ministros de Estado: o perfil 
da profissão militar é a defesa da Pátria, tendo por isso 
peculiaridades inigualáveis com outras categorias". E 
concluem: "esta condição institucional ( nacional e 
permanente) vincula primordialmente as Forças 
Armadas ao Estado e transcende o plano público, que 
está mais vinculado e identificado com as atividades e 
os serviços prestados pela administração pública. 

 

 Mathias e Guzzi, no entanto, observam: 

 
O estabelecimento da lei é condição necessária para 
trilhar o caminho da democracia. Ao menos em tese, a 
lei aponta os valores que devem permear a sociedade 
que ela regula. Se a prescrição da lei é a permanência da 
autonomia militar, como conquistar a consolidação de 
democracia?. 19 

 
Os autores afirmam que o afastamento militar das 

atividades relacionadas com segurança pública é uma condição 

essencial para a construção do regime militar, pois implica a 

subordinação militar à liderança civil. Mas o Brasil, em oposição a tal 

preceito, vem recorrendo às Forças Armadas para solucionar graves 

problemas de segurança pública a ponto de haver criado brigada para 

treinamento de missões GLO (“garantia da lei e da ordem”). 

 

________________ 
19 MATHIAS, S. K.; GUZZI, A. C. Autonomia na lei: as forças armadas nas 

constituições nacionais. R. Bras. de Ciências Sociais, vol. 25, n.73, junho p. 54, 
2010. 
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A demanda cada vez mais crescente das Forças Armadas 

para solucionar questões de ordem pública, ao ponto de sua 

banalização, passou a ser vista como natural por parte da população. 

Há setores militares, entretanto, que defendem tais distorções como 

forma de manter as Forças Armadas próximas da população e garantir 

investimento na modernização da instituição, especialmente o 

Exército, a Força mais presente nas questões de segurança pública.  

Tais contradições, ao tempo que distanciam a percepção 

do verdadeiro papel das Forças Armadas, também contribuem para 

que a esfera civil se omita em refletir e discutir questões inerentes às 

Forças, tornando tais instituições cada vez menos permeáveis em 

termos de acesso e estudo.   

Outro fator causal talvez se deva ao fato de a defesa da 

soberania, bem como a preservação do território do país, faça com que 

os militares pertençam a um setor especial de agentes públicos que, 

compromissados com a Pátria, mantêm certa distância das questões 

político-partidárias. O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) é 

exemplificativo, no seu art. 3º, ao se referir que os “membros das 

Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam 

uma categoria especial de servidores e são denominados militares”. 

Mais recentemente, foi assinado o Decreto n. 6.703/2008 

que aprovou a Estratégia Nacional de Defesa – END, cujo texto 

afirma, entre outros aspectos, a necessidade de se modernizar as 

Forças Armadas e que a Estratégia Nacional de Defesa é inseparável 
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de Estratégia Nacional de Desenvolvimento, com determinações 

referentes à priorização da Região Amazônica e em áreas de fronteira, 

o desempenho das Forças Armadas em operações de manutenção da 

paz e a manutenção do Serviço Militar Obrigatório. 

 

4. TRANSFORMAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS E 

PARTICIPAÇÃO FEMININA 

 

Estudos sobre a participação feminina nas Forças Armadas 

de alguns países europeus e Canadá demonstram que os processos de 

feminização (inserção das mulheres em profissões e ambientes de 

trabalho majoritariamente masculinos) nas Forças Armadas não 

devem ser compreendidos de forma independente. A feminização 

geralmente se insere num processo de racionalização e transformação 

das Forças Armadas com reflexos no trabalho e no perfil do 

profissional militar. A tendência à profissionalização mediante a 

incorporação de novas tecnologias, a redução dos contingentes a 

efetivos mais especializados e voluntários, a preponderância de uma 

ética de responsabilidade, constituíram-se em fatores que facilitaram a 

entrada das mulheres - mais escolarizadas e abertas para as profissões 
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que os homens – nas Forças Armadas, especialmente a partir da 

década de 70.20 

No mesmo sentido, Carreiras21 observa que as 

“transformações nas condições do exercício da violência organizada e 

na própria estrutura sócio-organizacional das instituições militares” 

dos países ocidentais, permitiram o enquadramento do ingresso 

feminino nas Forças Armadas. Aponta como fatores causais os novos 

desenvolvimentos tecnológicos, que socializaram o perigo e 

possibilitaram que o papel das Forças Armadas se tornasse 

determinado pela “lógica da ‘dissuasão’”, conceito organizador cujo 

objetivo é o de “preparar a guerra para a tornar impossível”. 

 Como consequência, as funções e tarefas militares se 

tornaram diversificadas e especializadas; os exércitos de massa deram 

lugar a contingentes mais limitados, mobilizáveis e profissionalizados; 

as funções de apoio se tornaram preponderantes em relação às funções 

combatentes. Ademais, detectou-se uma tendência para uma certa 

continuidade entre organizações militares e burocráticas civis, com o 

desenvolvimento de uma “lógica de empresa, induzida pela introdução 

 

________________ 
20 LOMBARDI, Maria Rosa. As mulheres nas Forças Armadas brasileiras: a 

Marinha do Brasil 1980-2008. São Paulo: FCC / DPE, 2009. 
21 CARREIRAS, H. Mulheres nas Forças Armadas: transformação institucional e 

recrutamento feminino. Sociologia: problemas e práticas. Lisboa: ISCTE, n. 18, 
p. 99-100, 1995. 
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de materiais e técnicas de gestão semelhantes às utilizadas pelas 

empresas civis”.22  

Segundo o modelo institucional de Moskos defendido por 

Carreiras, a instituição militar abrange um modelo institucional, 

legitimado em torno de valores tradicionais (honra, pátria, dever, 

vocação) e outro ocupacional, pautado pela racionalidade de mercado 

e preponderante na sociedade civil. E, se a introdução das 

especialidades técnicas e administrativas nas Forças Armadas 

aproximaram essas instituições militares das civis, ou do modelo 

ocupacional, é certo que em alguns países, especialmente nos EUA, 

novas políticas têm estimulado uma renovação de iniciativas com o 

objetivo de reforçar os aspectos institucionais das instituições, de 

forma que os referenciais que “sustentam a especificidade da 

organização militar” não se percam.23 

É no contexto de tais transformações que as mulheres 

passaram a se inserir nas Forças Armadas e a ampliar seus papéis e 

funções. 

 

 

________________ 
22 CARREIRAS, op. cit., p. 100. 
23 Ibidem, p. 104. 
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5. PROCESSO DE FEMINIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 

NO BRASIL 

 

No Brasil, o processo de feminização das Forças Armadas 

teve início na Marinha (1980) com a criação do CAFRM - Corpo 

Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, para atuar na área técnica e 

administrativa. Com a extinção do CAFRM, na segunda metade da 

década de 90, as mulheres foram incorporadas na estrutura oficial aos 

Corpos e Quadros da Marinha através da Lei n. 9.519/97 (corpo de 

engenheiros, corpo de intendentes, quadros médicos de cirurgiões 

dentistas e de apoio à saúde, com permissão para embarcar em navios 

hidrográficos, oceanográficos e de guerra, além de tripulações de 

helicópteros).  

Na Aeronáutica, houve o ingresso da primeira turma de 

mulheres na FAB (1982) e a primeira turma de cadetes femininas na 

Academia da Força Aérea (1996), diplomada como as primeiras 

oficiais militares femininas formadas numa academia militar no Brasil 

(1999). Avanço significativo se deu quando, em 2006, formou-se a 

primeira turma de mulheres pilotos de aviação. 

As mulheres ingressaram no Exército brasileiro em 1992 

através da Escola de Administração e, só em 1997, formaram a 

primeira turma no Instituto Militar de Engenharia. Como militar 

temporário, ingressaram no Serviço Militar Feminino Voluntário 

(1996) como médicas, dentistas, enfermeiras, farmacêuticas e 
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veterinárias. Posteriormente, em 1998, foi instituído o Estágio de 

Serviço Técnico para profissionais de nível superior em direito, 

administração, contabilidade, engenharia, análise de sistemas, 

arquitetura e jornalismo, entre outras áreas. 

A pequena porcentagem de mulheres no contingente 

militar das Forças Armadas é demonstrada na tabela24 abaixo: 

 
COMANDO MASCULINO FEMININO TOTAL 
AERONÁUTICA 94% (69.918) 6% (4.400) 100% (74.318) 
EXÉRCITO * ..... ...... ...... 
MARINHA 95,8% (53.482) 4,2% (2.338) 100% (55.820) 
TOTAL 94,8% (123.400) 5,2% (6.738) 100% (130.138) 

* Dados não fornecidos. 

 
Apesar de transcorridos 30 anos do ingresso das mulheres 

nas Forças Armadas brasileiras, a presença pouco expressiva e as 

interdições que ainda persistem não impedem que a presença feminina 

seja vista como consolidada e bem aceita. Não obstante, embora tal 

presença seja significativa nas áreas administrativa e da saúde, as 

mulheres ainda não galgaram acesso aos postos de alto comando.  

Suzely Kalil Mathias25 aponta três fatores responsáveis 

 

________________ 
24 Cf. Comando das Forças/ Brasília, 2006. In: SILVA, C., 2006, p.10. 
25 No Brasil, não houve nenhuma reformulação da estrutura militar. Ao contrário, o 

que se apresenta é uma sobreposição de medidas objetivando promover uma 
aparente adaptação das Forças Armadas à Democracia e às exigências bélicas do 
mundo hoje. O recrutamento feminino para as Forças Armadas também não se 
baseou na necessidade de cumprir com as exigências de igualdade de 
oportunidades, pois é apenas em 1988, com a nova Constituição, que esse 
preceito aparece. Defende-se aqui que o que justificou esse procedimento foi a 
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pela feminização das Forças Armadas na América Latina: a 

reorganização da democracia política com sua pressão por igualdade 

para todos os cidadãos; a mudança nos formatos de guerra em razão 

dos avanços tecnológicos (sofisticação das armas) e administrativos 

(gestão da guerra); um fator psicossocial, resultado da percepção dos 

agentes sobre a função dos militares, aspecto que se relaciona ao baixo 

prestígio da profissão militar para os homens e que permitiu uma 

reestruturação nas Forças Armadas, facilitando o ingresso de 

mulheres.  

Portanto, o ingresso feminino nas Forças Armadas no 

Brasil, bem como na América Latina, não se deu pela reivindicação 

das mulheres, mas por contingências outras. 

 

 

                                                                                                                                  
somatória do sucesso que a incorporação feminina teve nas polícias militares 
estaduais (provinciais) e, por outro, o desprestígio dos militares particularmente 
diante das elites, o que abriu a profissão para as mulheres. De forma nenhuma 
essas fatores são excludentes, ao contrário, estão em perfeita sintonia, pois as 
policiais femininas foram interpretadas como humanizadoras das forças 
militares, compensando a visão popular de que as polícias militares se 
alimentavam da tortura e da corrupção. No mesmo sentido, a crise de identidade 
castrense advinda de seu afastamento da política e a participação crescente de 
mulheres nas Missões da ONU, exigiram reformulações que apontavam para a 
incorporação feminina (MATHIAS, 2005, p.17). 
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6. COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES 

 

Em comparação com outros países, especialmente os 

EUA, a França, o Canadá e a Espanha, o processo de feminização das 

Forças Armadas no Brasil é recente e com baixo índice. Os países que 

passaram pela feminização adotaram soluções particulares. O Canadá 

abriu suas unidades de combate às mulheres, ao contrário da 

Inglaterra. A França iniciou o processo ainda na década de 70, 

havendo incorporado as mulheres à estrutura militar em condições 

semelhantes às dos homens, de forma que hoje elas alcançaram o alto 

comando e regularmente integram as tripulações de combate.  

Nos EUA, após a guerra do Golfo, a maioria das barreiras 

impostas também caiu, havendo as mulheres que galgaram o posto de 

General de Divisão. Nada obstante, 95% ocupam postos abertos 

especialmente para elas e ainda estão excluídas de postos de combate 

direto. Em Israel, onde o serviço militar é obrigatório para ambos os 

sexos, as mulheres também foram excluídas dos postos de combate 

direito. 

Paulo Roberto L. Kuhlmann26, citando análise procedida 

por Forster em oito países europeus, afirma que onde as mulheres 

estão mais inseridas é na França, com 12% de representatividade nas 

 

________________ 
26 KUHLMANN, Paulo R. L. Exército Brasileiro: estrutura militar e ordenamento 

político 1984-2007. Tese (Doutorado) – USP. São Paulo, 2007. Mimeo. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.235– 277, jun. 2012 

256 

Forças Armadas e 45% na sociedade, como força de trabalho. 

Entretanto, considerando o panorama geral, é de se concluir que ainda 

falta muito para haver a integração plena da mulher, tanto em termos 

percentuais, quanto em termos de aceitação social. 

Carreiras27, em análise do caso português, reporta que o 

ingresso das mulheres nas Forças Armadas de Portugal apenas se deu 

a partir de 1990, coincidindo com um processo de reestruturação e 

redimensionamento das Forças, de forma que quatro anos depois, em 

2004, cerca de mil mulheres haviam sido recrutadas mediante os 

novos regimes de voluntariado e contrato. No entanto, a maioria se 

concentra em “atividades tradicionalmente femininas” (2/3), ou seja, 

apoio administrativo/serviços e saúde, e em postos mais baixos na 

hierarquia militar (praças).  

Em relação aos países da América do Sul, as Forças 

Armadas argentinas são consideradas como as dotadas de melhor 

estrutura. As reformas promovidas na década de 90 foram bem 

sucedidas, sendo duas medidas essenciais: o abandono do Serviço 

Militar Obrigatório e, consequentemente, a introdução do voluntariado 

e a abertura da educação militar, braço do ensino civil. No entanto, a 

promoção da igualdade de gênero ainda não se completou, pois as 

mulheres argentinas ainda não podem assumir funções na frente de 

 

________________ 
27 CARREIRAS, H. Mulheres nas Forças Armadas: transformação institucional e 

recrutamento feminino. Sociologia: problemas e práticas. Lisboa: ISCTE, n. 18: 
p. 109, 1995. 
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combate, tendo que se adaptar às funções de apoio ou auxílio à tropa, 

a exemplo da maioria dos países que têm mulheres nos seus quadros 

militares.28  

 

7. PERCEPÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO FEMININA 

 

Há diversos estudos, nacionais e estrangeiros, acerca da 

percepção da participação feminina nas Forças Armadas por mulheres 

e militares homens. Sonia Carvalho (1990), em estudo sobre as 

militares do Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de 

Equipagens (CATRE, Parnamirim/RN), observou que a condição de 

ser mulher se sobrepõe àquela de ser militar em relação ao 

reconhecimento na instituição militar, constituindo o curso de 

formação uma espécie de adaptação à vida militar, quando valores 

militares e masculinos são internalizados. 

O estudo da cientista política Maria Celina D`Araújo29 

demonstrou que esta percepção pouco difere da discussão 

internacional sobre o tema. Em geral, as mulheres são consideradas 

sob uma ótica sexista, desigual e diferente, cuja maior característica é 

 

________________ 
28 MATHIAS, S. K. As mulheres chegam aos quartéis. Resdal Eletrônica: 

Argentina, 2005. Disponível em: http://www.resdal.org/producciones-
miembros/art-kalil.html. 

29 D`ARAÚJO, Maria Celina. Mulheres e questões de gênero nas Forças Armadas. 
Resdal Eletrônica: Argentina, 2004. Disponível em: 
http://www.resdal.org/producciones-miembros/redes-03-daraujo.pdf), p. 5 
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a fragilidade. Ou seja, as mulheres seriam seres fisicamente frágeis 

que necessitam de proteção, dentro e fora dos quartéis, o que 

justificaria sua exclusão em certas atividades de risco e disciplinares, 

consideradas como eminentemente masculinas. Elas ainda seriam 

consideradas prejudiciais às situações de guerra por provocarem no 

homem sentimentos de proteção.   

Face ao paradoxo de como inseri-las numa instituição que 

lida com o monopólio da força bruta e que deve estar acima de 

sentimentos pessoais que evocam sentidos, libido e afeto, “a saída dos 

dirigentes militares foi incluir as mulheres com restrições. Outra 

medida diferenciadora é a de que, enquanto o serviço militar é 

obrigatório no Brasil para os homens, para as mulheres é uma escola 

de carreira.” 30 

Sobre a percepção feminina da própria presença nas 

Forças Armadas, a antropóloga Cristina R. da Silva31, observou que “a 

chegada das mulheres dentro da instituição militar promoveu o 

surgimento de novas relações entre homens e mulheres que não 

estavam prescritas anteriormente, e que são construídas de forma a 

legitimar a tradicional divisão social dos papéis sexuais”32  

 

________________ 
30 D`ARAÚJO , op. cit., p. 5. 
31 SILVA, Cristina R. Gênero, hierarquia e Forças Armadas: um estudo etnográfico 

acerca da presença de mulheres nos quartéis. 2006. Acessível em: 
http://www.mendeley.com/research/gnero-hierarquia-e-forcas-armadas-um-
estudo-etnogrfico-acerca-da-presena-de-mulheres-nos-quatis/. p. 13. 

32 Ibidem, p. 13. 
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A relação desigual entre homens e mulheres seria, assim, 

um reflexo de uma sociedade marcada pela dominância masculina. 

Para a pesquisadora, o tratamento recebido pelas mulheres, ora 

excessivamente educado, ora preconceituoso, termina por causar 

desconforto na relação entre homens e mulheres, comprometendo a 

hierarquia militar.   

Por outro lado, o referido estudo demonstra que as 

mulheres quando passam a incorporar qualidades consideradas 

masculinas, como a liderança e a coragem, e a apresentar menos 

qualidades tidas como femininas, a exemplo da delicadeza e da 

fragilidade, findam se reconhecendo como militares no ambiente de 

trabalho, ao tempo em que também passam a ser vistas como homens 

pelos seus colegas. E, embora o espaço militar seja reconhecido pelas 

mulheres como masculino ou de estrutura paternalista, admitem a 

existência de situações em que os comportamentos femininos 

(versatilidade e sensibilidade para resolver problemas) agregam 

mudanças benéficas nas relações dentro do ambiente militar. A autora 

conclui que a presença feminina nas Forças Armadas propicia a 

reconstrução e a articulação das percepções de feminilidade e 

masculinidade nas relações cotidianas daquelas instituições.   

Suzely Mathias, em estudo da questão na esfera mais 

ampla dos países da América Latina, observa que  

 
É bastante comum aceitar que as mulheres não estão 
talhadas para o exercício da força e, em particular, para 
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a aplicação, ainda que necessária porque socialmente 
justificada, da violência. Ao contrário, o mundo 
feminino é comumente associado à delicadeza e à 
necessidade de proteção das mulheres pelos homens. 
Essa forma de encarar as mulheres é tradicional nos 
países latino-americanos cuja cultura é marcadamente 
viril e católica. Todavia, essa forma de ver a questão 
não impede que se reconheça a presença positiva das 
mulheres nas frentes de batalha, como são exemplos 
para o caso brasileiro Anita Garibaldi ou Maria 
Quitéria. Ambas, entretanto, assumiram papéis 
excepcionais e/ou travestidos para lutar não por seus 
direitos enquanto cidadãs, mas pela libertação de seus 
povos/nações.33  

 
Segundo a pesquisadora, prevalece nas Forças Armadas 

brasileiras uma visão contrária à presença feminina em vista da 

limitação de sua presença nos quadros complementares ou auxiliares 

que não permitem a ascensão ao Estado-Maior. As justificativas, 

balizadas pelo sexismo, abrangem a falta de condições físicas ou 

emocionais das mulheres, a distração que causariam nos homens, a 

falta de orçamento para realizar as adaptações das instalações 

militares. Observa, ainda, que o serviço militar obrigatório continua 

obrigatório apenas para os homens.  

A mulher, ao assumir papéis reservados aos homens, tem 

sua imagem associada à ideia de que o gênero é um fator biológico a 

justificar a desigualdade na divisão social do trabalho. O preconceito 

 

________________ 
33 MATHIAS, S. K. As mulheres chegam aos quartéis. Resdal Eletrônica: 

Argentina, 2005. Disponível em: http://www.resdal.org/producciones-
miembros/art-kalil.html, p. 17. 
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não se limitaria às legislações que tolhem a chegada da mulher a 

postos e cargos. Também está presente na forma como a mulher é 

vista por seus pares no ambiente militar, pelo seu círculo social e até 

por si mesma.34  

Emília Takahashi35 realizou uma etnografia na Academia 

da Força Aérea (Pirassununga/SP) e demonstrou os modos de 

construção da identidade de homens e mulheres militares ao longo dos 

quatro anos de formação dos cadetes. Partiu do pressuposto de que a 

formação da identidade é um fenômeno psicossocial que emerge das 

relações sociais, não sendo estática, mas um processo que, assim 

como o gênero, é resultante da comparação entre diferenças e 

semelhanças.   

A autora observa que na maioria dos relatos, de homens e 

mulheres, é constatado que o reconhecimento da identidade militar das 

mulheres se dá em situações em que elas se esforçam para sobrepor a 

identidade militar sobre a feminina, com reconhecimento do esforço e 

do mérito individual.36 

 

________________ 
34 MATHIAS, S. K. As mulheres chegam aos quartéis. Resdal Eletrônica: 

Argentina, 2005. Disponível em: http://www.resdal.org/producciones-
miembros/art-kalil.html. 

35 TAKAHASHI, Emília E. Homens e mulheres em campo: um estudo sobre a 
formação da identidade militar. Tese (Doutorado em Educação) – UNICAMP, 
Campinas, São Paulo, 2002. Disponível em: 

http://cutter.unicamp.br/document/index.php?did=24495. 
36  A sobreposição da identidade militar sobre a identidade de gênero ‘feminino’ é o 

fator essencial para que as mulheres sejam vistas como militares e não mais 
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Takahashi conclui, outrossim, que no processo em que os 

cadetes têm a oportunidade de vivenciar uma multiplicidade de papéis 

propiciados pelos princípios militares da disciplina e da hierarquia - 

pilares estruturais do modelo burocrático típico das instituições 

militares -, espaços novos surgem e permitem a “subversão do 

paradigma tradicional ou mesmo a igualdade entre homens e 

mulheres” 37 

A autora se mostra otimista e vê como plausível a 

integração feminina na instituição militar, tradicionalmente associada 

aos valores tidos como masculinos. Observa que as diferenças entre 

homens e mulheres são diluídas à medida que o processo de 

identificação se concentra no ser profissional militar, sem recorrer às 

diferenças geradas pelo sexo, e sem se deixar aprisionar em 

identidades fixas e tidas como verdades absolutas. 

Tais conclusões parecem coincidir com as opiniões 

expostas de forma bastante clara e franca por Rhonda Cornum 

(1996)38 no artigo “Soldiering: the enemy doesn’t care if you’re 

female”. Militar da guerra do Golfo, ela enfatiza a identificação dos 

militares com a sua missão ou trabalho, sejam homens ou mulheres. 
 

                                                                                                                                  
como ‘acochambradas’, ‘protegidas’ ou até mesmo ‘prejudiciais’ à formação na 
Academia. Quando as mulheres assumem posturas que caracterizam a profissão 
militar e não se refugiam em identidades frágeis que necessitam de proteção e 
cuidados especiais, elas são alçadas à condição de cadetes e, portanto, militares, 
pelos companheiros. (grifos da autora) (TAKAHASHI, 2002, p.216-217). 

37 TAKAHASHI, op. cit., p. 252. 
38 CORNUM apud TAKAHASHI, 2002, p. 122. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.235– 277, jun. 2012 

263 

Na sua opinião, são os valores que regem a instituição militar 

(lealdade, integridade, dedicação, coragem) que importam para o 

sucesso do desempenho profissional, e não aspectos que poderiam ser 

melhor representados por qualquer um dos sexos. Ou seja, 

paradoxalmente, apesar das limitações impostas às mulheres para que 

ascendam na integralidade da carreira militar, elas se expõem aos 

mesmos riscos que os homens e conseguem incorporar a identidade 

militar e os valores da instituição. 

Mais recentemente39 em raro estudo acerca das mulheres 

na Marinha do Brasil, verificou-se que, embora a opinião de ambos os 

sexos sobre o ingresso feminino seja positivo, com reconhecimento da 

sua contribuição como profissionais, muitos militares homens 

colocam restrições à presença das mulheres, especialmente na 

Esquadra, a razão de ser da Marinha. Para estes, a integração tem 

limites, de forma que as atividades de combate e de guerra devem 

continuar sendo exclusivas dos homens.  

As justificativas se assemelham às encontradas nos 

estudos anteriormente citados: a falta de força e de resistência física 

feminina para efetuar serviços pesados e sujos; a ausência de 

infraestrutura dos navios para receber as mulheres; a pretensa aversão 

feminina a ambientes confinados e ao isolamento; a incompatibilidade 

 

________________ 
39 LOMBARDI, Maria Rosa. As mulheres nas Forças Armadas brasileiras: a 

Marinha do Brasil 1980-2008. São Paulo: FCC / DPE, 2009. 
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entre maternidade, o cuidado dos filhos e a vida no mar por longos 

períodos. 

Entretanto, tal percepção não se coaduna com a das 

mulheres que tiveram a oportunidade de embarcar em missões de 

serviço de durações variáveis. Os trabalhos, em especial os das 

engenheiras navais, eminentemente técnicos e relacionados a sistemas 

de armamento, rastreamento e sensoriamento remoto (táticas de guerra 

eletrônica), fazem crer que “a barreira das atividades profissionais 

ligadas à guerra, portanto, parece ter sido ultrapassada pelas mulheres, 

com auxílio da tecnologia digital”40  

O mesmo estudo, ao abordar a questão da maternidade, 

registrou que as militares mulheres se queixam pela incompreensão 

dos comandantes em relação às limitações físicas impostas pelo estado 

gestacional. Mas, paradoxalmente, os principais focos de tensão entre 

os dois sexos se referem a um suposto tratamento diferenciado, mais 

protetor, dos comandantes em relação às mulheres e ao fato de que 

estas, mais escolarizadas e jovens, embora com menos experiência 

prática que os praças, são promovidas mais rapidamente, gerando 

resistência masculina ao seu comando. No entanto, a autora observa 

que, com o tempo, ocorre uma adaptação às respectivas posições 

hierárquicas, embora à custa de contínuas provas de competência 

 

________________ 
40 LOMBARDI, op. cit., p. 11. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.235– 277, jun. 2012 

265 

profissional e de vigilância da parte dos companheiros militares para 

que não sejam poupadas dos trabalhos e das escalas de serviço.  

 

8. OBRIGATORIEDADE DO SERVIÇO MILITAR 

 

A lei que regula o serviço militar brasileiro é a Lei nº 

4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar - LSM), 

amparada pela norma constitucional atual, a qual é deveras clara 

acerca da obrigatoriedade do serviço militar, isentando mulheres e 

eclesiásticos “em tempo de paz”.41 

Os critérios de escolha para o ingresso nas Forças 

Armadas se referem à saúde em geral, em termos de capacidade física 

e a condição mental, além da performance em testes práticos que 

medem as habilidades técnicas relacionadas às diversas áreas 

profissionais da organização militar. Estão dispensados os portadores 

de deficiência física, doenças crônicas, problemas psicológicos ou 

mentais e os condenados que cumprem pena por crime doloso. 

O Decreto n. 6.703/2008, que aprovou a Estratégia 

Nacional de Defesa – END, reafirmou a manutenção e a importância 
 

________________ 
41 Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. § 1º - às Forças 

Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em 
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se 
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, 
para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. § 2º - As 
mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo 
de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  
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do reforço do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas, pois ele 

“é a mais importante garantia da defesa nacional”, além de poder ser 

“o mais eficaz nivelador republicano, permitindo que a Nação se 

encontre acima de suas classes sociais”.  

Segundo o referido Decreto, os recrutas serão selecionados 

por dois critérios principais: 1) “a combinação do vigor físico com a 

capacidade analítica, medida de maneira independente do nível de 

informação ou de formação cultural de que goze o recruta”, e 2) “o da 

representação de todas as classes sociais e regiões do país.” 

Mas, em termos de questão polêmica introduzida pelo 

Decreto n. 6.703/2008, entre as diretrizes, tem-se a orientação de que  

 

No futuro, convirá que os que forem desobrigados da 
prestação do serviço militar obrigatório sejam 
incentivados a prestar um serviço civil, de preferência 
em região do país diferente da região das quais se 
originam. Prestariam o serviço de acordo com a 
natureza de sua instrução preexistente, além de receber 
instrução nova. O serviço seria, portanto, ao mesmo 
tempo oportunidade de aprendizagem, expressão de 
solidariedade e instrumento de unidade nacional. Os que 
o prestassem receberiam treinamento militar básico que 
embasasse eventual mobilização futura. E passariam a 
compor força de reserva mobilizável. 

 

Adiante, no mesmo Decreto, desta feita em termos de 

predeterminação: 

 
Complementarmente ao Serviço Militar Obrigatório 
instituir-se-á Serviço Civil, de amplas proporções. Nele 
poderão ser progressivamente aproveitados os jovens 
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brasileiros que não forem incorporados no Serviço 
Militar. Nesse serviço civil - concebido como 
generalização das aspirações do Projeto Rondon - 
receberão os incorporados, de acordo com suas 
qualificações e preferências, formação para poder 
participar de um trabalho social. Esse trabalho se 
destinará a atender às carências do povo brasileiro e a 
reafirmar a unidade da Nação. Receberão, também, os 
participantes do Serviço Civil, treinamento militar 
básico que lhes permita compor força de reserva, 
mobilizável em circunstâncias de necessidade. Serão 
catalogados, de acordo com suas habilitações, para 
eventual mobilização. 
 
À medida que os recursos o permitirem, os jovens do 
Serviço Civil serão estimulados a servir em região do 
País diferente daquelas de onde são originários. 
 
Os Serviços Militar e Civil evoluirão em conjunto com 
as providências para assegurar a mobilização nacional 
em caso de necessidade, de acordo com a Lei de 
Mobilização Nacional. O Brasil entenderá, em todo o 
momento, que sua defesa depende do potencial de 
mobilizar recursos humanos e materiais em grande 
escala, muito além do efetivo das suas Forças Armadas 
em tempo de paz. Jamais tratará a evolução tecnológica 
como alternativa à mobilização nacional; aquela será 
entendida como instrumento desta. Ao assegurar a 
flexibilidade de suas Forças Armadas, assegurará 
também a elasticidade delas.  

 

Pelo texto, propõe-se a criação de um serviço obrigatório 

para homens dispensados do treinamento dos quartéis e as mulheres, 

sob forma de um serviço social obrigatório, ou seja, de serviços 

relacionados à formação profissional ou acadêmica dos recrutados. 

Entendo que se trata de criar um serviço social obrigatório e 

complementar ao militar, supostamente de natureza civil, embora seus 
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integrantes sejam obrigados a receber treinamento militar básico de 

forma a comporem uma espécie de capital de reserva humano para 

eventualmente ser mobilizado “em caso de necessidade.” 

A imposição de um serviço civil, a ser implementado 

segundo moldes e regime militar, com treinamento militar básico e 

destinado a “atender às carências do povo brasileiro e a reafirmar a 

unidade da Nação”, também se constituirá em mão de obra de baixo 

custo, obrigatória, para realizar o que nas democracias liberais se faz 

de forma voluntária, jamais imposta.   

Ademais, tal proposta colide e contradiz os termos 

introdutórios do próprio Decreto 6.703/2008, como se depreende 

abaixo: 

 
O Brasil é pacífico por tradição e por convicção. Vive 
em paz com seus vizinhos. Rege suas relações 
internacionais, dentre outros, pelos princípios 
constitucionais da não-intervenção, defesa da paz e 
solução pacífica dos conflitos. Esse traço de pacifismo é 
parte da identidade nacional e um valor a ser 
conservado pelo povo brasileiro.  
País em desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao 
primeiro plano no mundo sem exercer hegemonia ou 
dominação. O povo brasileiro não deseja exercer mando 
sobre outros povos. Quer que o Brasil se engrandeça 
sem imperar.  

 
Em comparação com outros países, há de se observar que, 

apesar das seguidas guerras e outras operações beligerantes que 

empreendem os EUA, o serviço militar não é obrigatório para ambos 

os sexos naquele país, havendo se tornado profissional após a guerra 
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do Vietnã. Também não é apropriado comparar a situação brasileira 

com a encontrada em Israel, cuja obrigatoriedade do serviço para 

mulheres é amparada nas peculiaridades de um Estado cujas fronteiras 

separam Estados inimigos e belicosos, em que as hostilidades quase 

sempre se concretizam ou ameaçam se concretizar. 

 

Recentemente, em medida que entrou em vigor no início 

de janeiro deste ano, a Sérvia extinguiu o seu serviço militar 

obrigatório que já durava 200 anos. A partir de agora, planeja-se 

profissionalizar as Forças Armadas daquele país, destinando-se o 

serviço militar a homens e mulheres que se apresentem como 

voluntários. É interessante observar que, embora a Sérvia conte com 

um dos maiores efetivos dos Balcãs, adotou a medida de extinguir o 

serviço militar obrigatório para se adaptar a regras da União Européia, 

visando a um eventual processo de adesão.   

Alguns países da Europa, a exemplo da França e da 

Inglaterra, não mais exigem o cumprimento do serviço militar, ao 

contrário de outros como a Alemanha e Rússia. Na América do Sul, 

Uruguai, Argentina e Suriname o serviço não é obrigatório, ao 

contrário do Chile, Venezuela, Colômbia. 
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9. IGUALDADE 

 

Uma sociedade democrática se norteia pela realização dos 

valores da liberdade, da igualdade e da não discriminação, os quais se 

contrapõem às divisões calcadas em preconceitos incompatíveis com 

os ideais da democracia liberal, a exemplo das diferenças com base no 

gênero e na sexualidade. A igualdade de direitos e deveres deve 

permear o regime democrático com vista a que este não se reduza a 

mera uma categoria político-jurídica formal. 

O tratamento excludente que marginaliza as minorias e as 

mulheres impõe a recepção a valores sob a égide da igualdade, de 

modo que uma nova visão de mundo possa provocar mudanças 

paradigmáticas no Direito e nas políticas de Estado. 

As mulheres – hoje, maioria da nossa população -, têm 

participação crucial em todos os segmentos da nossa sociedade e, 

paulatinamente, tem galgado os escalões superiores do poder, antes 

reservados quase que exclusivamente aos homens. O exemplo maior é 

o da primeira presidenta do país e componentes do seu gabinete, 

notadamente e em grande parte chefiado por ministras.     

As normas constitucionais brasileiras não fazem qualquer 

distinção entre homens e mulheres e expressamente proíbem o 

preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre os sexos. 

A igualdade é valor supremo de uma sociedade pluralista e sem 

preconceitos, de forma que o sexo ou o gênero não constitui fator de 
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desigualdade, como se tem no inciso IV do art. 3º da C. F., nivelando-

se a outros aspectos da personalidade. A reforçar, tem-se que “todos 

são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza (...)”, 

conforme redação do art. 5º, caput, da Constituição Federal. 

No julgamento do STF que equiparou a união estável entre 

pessoas do mesmo sexo (união homoafetiva) à entidade familiar, o 

ministro Relator Carlos Ayres Britto expressou no seu voto aspectos 

que bem poderíamos aplicar às políticas afirmativas e igualitárias de 

inclusão e ascensão feminina nas instituições militares:  

 
Há mais o que dizer desse emblemático inciso IV do art. 
3º da Lei Fundamental brasileira. É que, na sua 
categórica vedação ao preconceito, ele nivela o sexo à 
origem social e geográfica das pessoas, à idade, à raça e 
à cor da pele de cada qual; isto é, o sexo a se constituir 
num dado empírico que nada tem a ver com o 
merecimento ou o desmerecimento inato das pessoas, 
pois não se é mais digno ou menos digno pelo fato de 
se ter nascido mulher, ou homem. (Grifos no 
original). 
(...) 
Uma proibição que nivela o fato de ser homem ou de ser 
mulher às contingências da origem social e geográfica 
das pessoas, assim como da idade, da cor da pele e da 
raça, na acepção de que nenhum desses fatores 
acidentais ou fortuitos se põe como causa de 
merecimento ou de desmerecimento intrínseco de quem 
quer que seja; tanto é assim que o §4º desse mesmo art. 
226 (antecipo o comentário) reza que “Os direitos e 
deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher”. Preceito, este 
último, que relança o discurso do inciso I do art. 5º da 
Constituição (“homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações”) para atuar como estratégia de 
reforço normativo a um mais eficiente combate àquela 
renitência patriarcal dos nossos costumes. Só e só, pois 
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esse combate mais eficaz ao preconceito que 
teimosamente persiste para inferiorizar a mulher perante 
o homem é uma espécie de briga particular ou 
bandeira de luta que a nossa Constituição desfralda 
numa outra esfera de arejamento mental da vida 
brasileira, nada tendo a ver com a dicotomia da 
heteroafetividade e da homoafetividade. 
(Grifos no original).42 

 
Em recomendação abrangente e extremante pertinente ao 

tema que ora debatemos, o ministro Luiz Fux, no voto (equiparação da 

união estável entre pessoas do mesmo sexo) em que acompanhou o 

ministro Relator, defende   

 
(...) que o governo adote leis e políticas que garantam 
que o destino de seus cidadãos, contanto que o governo 
consiga atingir tal meta, não dependa de quem eles 
sejam – seu histórico econômico, sexo, raça ou 
determinado conjunto de especializações ou 
deficiências. 
(...) 
Compete ao Estado assegurar que a lei conceda a todos 
a igualdade de oportunidades, de modo que cada um 
possa conduzir sua vida autonomamente segundo seus 
próprios desígnios (...)43 

 
Tais pontos de vista coincidem com argumentos e opiniões 

aqui defendidos, os quais se acham abaixo resumidos. 

 

 

________________ 
42 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4277, Rel. Min. Ayres Britto, acórdão 

pendente de publicação. 
43 SUPREMO, op. cit. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ingresso das mulheres nas Forças Armadas, em nível 

global, tem ocorrido em razão de situação de guerra ou de mudanças 

na esfera da natureza da guerra e dos seus formatos com a introdução 

de novas tecnologias; da reorganização de governos democráticos e as 

pressões por igualdade de gênero; da perda de status da profissão 

militar; da necessidade de pessoal cada vez mais qualificado, a 

enfatizar a inserção das Forças Armadas no mercado de trabalho 

globalizado, entre outros fatores. 

Não obstante, o correntemente encontrado é a existência 

de postos e funções vedados às mulheres, especialmente aqueles 

relacionados ao combate. As justificativas mais remarcadas são: a 

natureza biofísica feminina, caracterizada pela fragilidade física e 

emocional, pela maternidade e pelo cuidado com os filhos; os 

sentimentos de proteção que despertam entre os homens e a falta de 

orçamento para efetuar a reestruturação e adaptação das instalações 

militares constituiriam obstáculos para a sua inserção completa nas 

Forças Armadas. Ou seja, de forma geral, a participação feminina nas 

Forças Armadas mundiais é marcada por polêmicas, obstáculos e 

preconceitos em razão das modificações que provocam nas relações 

sociais. Sua inserção é ainda parcial, notadamente em quadros 

auxiliares ou complementares, aspecto que se correlaciona com a não 

obrigatoriedade de prestação do serviço militar pelas mulheres. 
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Um Estado democrático que adota uma normatividade 

constitucional em que homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações deve-se obrigar a ter como um dos seus propósitos maiores 

a plena realização dos valores de igualdade em redutos 

tradicionalmente masculinos, mesmo que profundamente marcados 

pelo poder patriarcal e seus preconceitos. No caso das Forças 

Armadas, a igualdade de oportunidades de acesso e os índices de 

representatividade feminina crescentes não devem mascarar as 

desigualdades que persistem nos níveis das carreiras e em alguns 

postos destinados à exclusividade do sexo masculino.  

Portanto, leis e políticas inclusivas que estabeleçam e 

concedam a igualdade de oportunidades, direitos e obrigações nas 

instituições militares - inclusive a abrangência do serviço militar 

facultativo e profissionalizando para ambos os sexos -, constituir-se-

iam em armas eficazes, paradigmáticas e simbólicas contra a 

perpetuação do estado de subordinação feminino, o qual não se 

coaduna com a perspectiva de uma sociedade verdadeiramente 

democrática e moderna que progride no sentido de materializar suas 

categorias políticas e jurídicas formais. 

Não se pode admitir, sob pena de se legitimar as estruturas 

de dominação masculina, a pretensão de implementar políticas 

públicas que perpetuem um sistema de estratégias orientadas no 

sentido de transmissão e ênfase nas desigualdades de sexo e gênero. 

Assim, a atribuição de papéis menores, a exemplo de apoio e de cunho 
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social, cujos efeitos cumulativos podemos constatar nas estatísticas da 

pífia representação das mulheres nas posições de poder, especialmente 

político, econômico e militar, implica o retrocesso ou a cristalização 

de estruturas que devem ser banidas das práticas de uma sociedade 

verdadeiramente democrática.  

 
 

REFERÊNCIAS 
 
BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2010. 
 
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
 
CARREIRAS, H. Mulheres nas Forças Armadas: transformação 
institucional e recrutamento feminino. Sociologia: problemas e 
práticas. Lisboa: ISCTE, n. 18, p.97-128, 1995. 
 
CARVALHO, Sonia. Casa-caserna: um percurso diferenciado na vida 
das mulheres militares. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais).  
Natal: UFRN, 1990. Mimeo. 
 
CASTRO, C.; LEIRNER, P. Antropologia dos militares. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 2010. 
 
D`ARAÚJO, Maria Celina. Mulheres e questões de gênero nas Forças 
Armadas. Resdal Eletrônica: Argentina, 2004. Disponível em: 
http://www.resdal.org/producciones-miembros/redes-03-daraujo.pdf) 
 
HARAWAY, D.; KUNZRU, H; TADEU, T. (Org.). Antropologia do 
ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 
2009. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.235– 277, jun. 2012 

276 

 
KUHLMANN, Paulo R. L. Exército brasileiro: estrutura militar e 
ordenamento político 1984-2007. Tese (Doutorado) – USP, São Paulo: 
USP, 2007. Mimeo. 
 
LEIRNER, P. Meia volta volver: um estudo antropológico sobre a 
hierarquia militar. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1997. 
 
______. Hierarquia e individualismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2003. 
 
LOMBARDI, Maria Rosa. As mulheres nas Forças Armadas 
brasileiras: a Marinha do Brasil 1980-2008. São Paulo: FCC / DPE, 
2009. 
 
MATHIAS, S. K. As mulheres chegam aos quartéis. Resdal 
Eletrônica: Argentina, 2005. Disponível em: 
http://www.resdal.org/producciones-miembros/art-kalil.html. 
 
______; GUZZI, A. C. Autonomia na lei: as forças armadas nas 
constituições nacionais. Rev. Bras. de Ciências Sociais, v. 25, n.73, 
junho 2010. 
 
SILVA, Cristina R. Gênero, hierarquia e Forças Armadas: um estudo 
etnográfico acerca da presença de mulheres nos quartéis. 2006. 
Acessível em: http://www.mendeley.com/research/gnero-hierarquia-e-
forcas-armadas-um-estudo-etnogrfico-acerca-da-presena-de-mulheres-
nos-quatis/. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São 
Paulo: Forense, 1999.  
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência. Acórdão ADI 
4277, Rel. Min. Ayres Britto, pendente de publicação. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br. Acesso em 20/05/11.     
 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.235– 277, jun. 2012 

277 

TAKAHASHI, Emília E. Homens e mulheres em campo: um estudo 
sobre a formação da identidade militar. Tese (Doutorado em 
Educação) – UNICAMP, Campinas, São Paulo, 2002. Disponível em: 
http://cutter.unicamp.br/document/index.php?did=24495. 
 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.278– 289, jun. 2012 

278 

A TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE-FIM, NO 

SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. 

 

Luciane Borges da Costa Marcelino 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O presente artigo tem como finalidade abordar discussão 

muito em voga nos Tribunais do Trabalho, qual seja: a possibilidade 

ou não de terceirização na atividade-fim, no setor de 

telecomunicações. Não há pretensão, por meio deste escrito, de dar a 

palavra definitiva sobre o assunto, mas tão somente, fomentar o debate 

sobre o tema, dando ênfase para recente posicionamento do Tribunal 

Superior do Trabalho.  

A terceirização se mostra como fato irremediável sob o 

aspecto de modus operandi no que toca à administração de empresas, 

tanto que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula nº 

331, tentou vislumbrar a hipótese em que a terceirização seria lícita ou 
 

________________ 
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professora em curso preparatório para concursos, UNICURSOS. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.278– 289, jun. 2012 

279 

ilícita, como norte para os que se utilizam desta prática como forma de 

gestão. 

Segundo a Súmula nº 331, III:  

 
Não forma vínculo de emprego com o tomador a 
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 
serviços especializados ligados à atividade-meio do 
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta. 

 

Sendo assim, para ser lícita, a terceirização deve atuar na 

atividade-meio da empresa, sem que estejam presentes os elementos 

fáticos e jurídicos da pessoalidade e da subordinação. 

Indiscutível que a terceirização surgiu no Japão, no 

período pós Segunda Grande Guerra Mundial, cujo método de gestão 

recém implantado, o Toyotista, pregou o enxugamento da hierarquia 

organizacional, com distribuição de funções de comando, ao mesmo 

tempo em que exigiu maior especialização, corroborando para 

acentuar o estresse corporativo nas empresas, em face da concorrência 

entre os próprios empregados. Ainda, no ímpeto de ganhar qualidade e 

mercado, por força da política da especialização, defendeu que a 

empresa deve tomar para si apenas as atividades específicas a que se 

destina sua produção ou serviço, delegando para empresas terceiras 

especializadas, as atividades-meio, daí intitular tal delegação de 

terceirização. Nesse sentido, a parte histórica alinha-se com o destaque 

da Súmula do TST acima citada. 
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Sem dúvidas a terceirização não contém apenas seu foco 

na qualidade dos produtos, com sua aplicação prática, as empresas 

detectaram o impacto nos custos de produção, e sob esse aspecto, a 

terceirização ganhou continentes, por se mostrar uma forma eficaz de 

redução desses custos. Tamanha foi a descoberta, que muitos 

administradores passaram a ignorar que por trás da empresa 

terceirizada existe força de trabalho em benefício da atividade 

econômica tomadora, o que levou à conclusão precipitada de que esta 

última nada tinha a ver com os encargos trabalhistas e condição de 

trabalho dos obreiros terceirizados. Foi a porta de entrada para a 

terceirização predatória. 

A violência da forma de gestão em comento vem 

acompanhada de condições de trabalho desvantajosa para o 

terceirizado, quando em comparação com os empregados da 

tomadora. Ainda, muitas empresas terceirizadas apenas existem 

mediante a sobrevivência do contrato com a empresa tomadora. 

Anunciado o fim da prestação de uma a outra, os empregados 

terceirizados se veem sem emprego, e, na maioria dos casos, sem ter 

quem liquide o crédito trabalhista, em face da precariedade de 

constituição de capital de suas empregadoras (empresas terceirizadas).  

O primeiro discurso das tomadoras foi no sentido de que 

apenas possuíam um vínculo civil com a terceirizada, agravado pelo 

fato de que os empregados terceirizados não eram seus empregados, 

nada deviam responder em caso de inadimplência trabalhista da 
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empresa contratada, até porque, nenhuma lei havia que impusesse tal 

ônus, de forma que ninguém pode ser obrigado a fazer algo, se não há 

lei nesse sentido. 

Novamente a Súmula nº 331 do TST veio em socorro dos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da ordem 

econômica (art. 170, CF), uma vez que a livre iniciativa encontra 

limites na dignidade do trabalhador e na valorização do trabalho, 

afinal, os direitos sociais do trabalhador constituem um meio de 

acesso a uma mínima qualidade de vida, o que significa um mínimo 

de dignidade. 

Assim, no caso de terceirização ilícita, o vínculo dar-se-á 

diretamente com o tomador, salvo se esse for a administração pública, 

quando então responderá subsidiariamente (Súmula nº 331, I e II). 

Caso a terceirização seja lícita, a responsabilidade da tomadora será 

subsidiária a da empresa terceirizada, abrangendo todas as verbas da 

condenação, inclusive em caso de a tomadora ser a administração 

pública (súmula nº 331, IV a V). A consequencia decorre de a 

tomadora se beneficiar do trabalho do empregado terceirizado, não 

podendo se valer do contrato de prestação de serviço para afastar sua 

responsabilidade, sob pena de ignorar a boa-fé contratual e a  função 

social  do contrato, que lhe impõem o dever de vigilância e diligência 

para com as responsabilidades devidas aqueles que contribuem com a 

sua atividade econômica. 
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Portanto, a tese inicial das tomadoras não foi acolhida, 

tomou-se outro rumo, mesmo que por vias jurisprudenciais e 

principiológicas, a consolidação de entendimentos vem se firmando 

no sentido de conferir dignidade ao empregado terceirizado, inclusive 

por meio da aplicação do principio da igualdade em seu sentido 

material, conforme transparece a recente Orientação Jurisprudencial nº 

383 da SDI-I do TST, cujo teor segue transcrito abaixo: 

 

383. A contratação irregular por empresa interposta, não 
gera vínculo de emprego com ente da administração 
pública, não afastando, contudo, pelo princípio da 
isonomia, o direito dos empregados terceirizados, às 
mesmas verbas trabalhistas legais e normativas 
asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos 
serviços, desde que presente a igualdade de funções. 
Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 
03.01.1974. 

 

Na busca de conferir dignidade aos empregados 

terceirizados, há os que defendem, inclusive, uma releitura do 

conceito de subordinação. Nesse sentido, o Ministro do TST, Maurício 

Godinho Delgado, defende seja a subordinação entendida como 

“subordinação estrutural”, o que significaria, em singela síntese, 

entender como empregado todo aquele que coopere/colabore com a 

empresa, mesmo que tal colaboração venha por meio de ordens 

indiretas. Significa que a “subordinação estrutural” acolheria os 

terceirizados, acabando com a discussão de terceirização lícita ou 

ilícita, uma vez que a tomadora sempre seria a real empregadora. 
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Apesar do brilhantismo da argumentação do Ministro, esse ainda não 

é o entendimento que prevalece nos tribunais. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS E A TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

Não apenas a jurisprudência e os princípios sobre o 

assunto foram sedimentados, como também existem algumas normas 

sobre o tema, mesmo que incipientes e específicas, dentre as quais se 

cita como exemplo o Decreto-lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, 

cujo capítulo III dispõe sobre a “Descentralização” da Administração 

Federal, o que é apontado como uma permissão para terceirizar as 

atividades da Administração Federal, desde que meramente 

instrumentais e respeitadas as regras constitucionais. Mesmo nesse 

caso, a jurisprudência consolidou-se no sentido de apenas aceitar a 

terceirização como lícita quando efetuada em atividade-meio 

(instrumento para a execução da atividade-fim ou precípua do Estado). 

Segundo conceitos de Direito Administrativo, a 

administração pública pode se dar de forma direta (executada 

diretamente pelos entes políticos- União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), ou indireta, sendo que aqui há atuação por 

descentralização, na medida em que se cria nova pessoa jurídica para 

desempenhar determinada competência, podendo ser por meio de uma 
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autarquia, fundação, empresas públicas e agências especiais e 

reguladoras.  

Em alguns casos, a própria Constituição Federal aceita a 

concessão de serviços públicos como é o caso das telecomunicações, 

cuja competência de exploração é da União (artigo nº 21, XI, CF), 

podendo autorizar a concessão ou permissão desses serviços, nos 

termos da lei, devendo ser criado um órgão regulador para melhor 

gestão e fiscalização da atividade. 

A Lei nº 9472/97 dispõe sobre a organização dos serviços 

de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão 

regulador (ANATEL – regulada pelo Decreto 2.338/97), e outros 

aspectos institucionais. O mesmo diploma legal, por meio do artigo nº 

83, esclarece que a exploração do serviço de telecomunicações no 

regime público dependerá de prévia outorga, pela agência, mediante 

concessão.  

A execução das atividades pela concessionária, portanto, 

deve observar os limites estabelecidos pela agência reguladora, assim 

como os descritos pelo artigo 94 da Lei nº 9472/97, que, em seu inciso 

II possibilita, in verbis: 

 

“contratar com terceiro o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, 
bem como a implementação de projetos associados”. 
(grifo nosso) 
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Ou seja, a lei em destaque permite que as concessionárias 

prestem os serviços para os quais foram contratadas, por meio de 

terceirização. O texto do inciso II do artigo nº 94 tem gerado polêmica 

dentre os operadores do direito, isto porque, quando a lei permite a 

contratação em atividades inerentes ao serviço de telefonia, parte da 

doutrina e jurisprudência defende que a lei possibilitou a terceirização 

em atividade-fim, em descompasso com a Súmula nº 331 do TST, que 

entende como ilícita a terceirização nessas condições. 

O que está por trás da Súmula do TST é a preservação da 

dignidade do trabalhador, pois não se admite a empresa desenvolver 

sua atividade econômica sem a contratação direta dos empregados que 

executarão as tarefas específicas da produção ou serviço, ainda mais 

quando a terceirização possui a má consequência de remuneração 

precária dos empregados terceirizados, aliado ao fato de que a 

terceirização nasceu pelo princípio da especialização, ou seja, 

terceiriza-se o que não é atividade principal da empresa, para que 

possa executar com qualidade superior as tarefas afetas a sua 

especialização. 

Estudando o significado da palavra “inerente”, constante 

no artigo nº 94, II da Lei nº 9472/97, encontram-se os seguintes 

sinônimos: inseparável, essencial, e necessário. Já atividade-meio, 

pode ser conceituada como toda atividade de suporte, executada de 

forma habitual e necessária para o desenvolvimento da atividade-fim. 
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Fundindo os dois conceitos, observa-se que uma atividade 

pode ser essencial, necessária ou inerente à função, mesmo que não 

seja esta classificada como atividade-fim, como é o caso do vigilante e 

o estabelecimento bancário, não se cogita de um banco sem vigilância, 

é essencial e inerente ao desenvolvimento da atividade econômica, 

muito embora não se confunda com sua atividade-fim. 

Sob esta ótica, não há qualquer conflito entre a Lei nº 

9.472/97, artigo nº 94, II com a Súmula nº 331 do TST, uma vez que a 

interpretação adequada deve ser no sentido de sedimentar os direitos 

fundamentais do trabalhador, até porque constituem a base do nosso 

sistema econômico (artigo nº 170 da CF), e sendo assim, o sentido de 

“inerente” constante no dispositivo legal já citado, não deve ser 

confundido com atividade-fim, mas sim com atividade de suporte 

essencial para que se desenvolva a atividade principal da empresa. 

Nesse sentido segue julgado do Exmo. Senhor Juiz Relator 

Luiz Felipe Bruno Lobo, nos autos do processo n. 00459-2005-089-

15-00-0 e cujo acórdão foi publicado em 05/06/2006, TRT15: 

 

Amplitude da Lei 9.472/97 – terceirização ilícita – 
vínculo com o tomador.  
I - O art. 94, II da Lei 9.472/97 autoriza contratar com 
terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao serviço, bem como a 
implementação de projetos associados. Em momento 
algum refere contratar com terceiros o desenvolvimento 
de atividades inerentes ao objetivo finalístico, sendo 
certo que as atividades-meio, por exemplo, 
contabilidade, vigilância, limpeza, também são 
inerentes, assim como publicidade pode ser considerada 
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acessória e transporte complementar. Nem se diga que o 
disposto no art. 93, II, da mesma lei, tudo autoriza. O 
disposto em tal ditame, ao determinar o conteúdo 
contratual, apenas estabelece que será da essência deste 
a indicação do modo, forma e condições da prestação de 
serviços, que se presumem contratados em consonância 
com o conjunto legal protetivo existente.  
II - O caput do art. 170 da CRFB/88 em boa hora 
reconheceu ser a ordem econômica fundada na 
valorização do trabalho humano, determinando a função 
social da propriedade em seu inciso II. O texto 
consolidado, por sua vez, aponta o empregador como a 
figura que desenvolve a atividade econômica (art. 2o, 
caput), atividade na qual se identifica a parcela-meio e a 
parcela-fim. Estando nesta última inserido o labor do 
obreiro não se admite a terceirização, pois nunca se 
admitiu a terceirização de trabalho em atividade-fim, 
exceto no estrito caso do trabalho temporário, pois 
sempre foi assente a noção de que a terceirização 
irrestrita não só contraria princípio protetivo maior do 
direito do trabalho, mas também atenta contra a 
valorização do trabalho humano na ordem econômica. 
Ademais disso, pelo que deflui do art. 10 e 448 da 
Consolidação, pode-se dizer com toda tranquilidade que 
o conjunto patrimonial da empresa, na qual está inserido 
o obreiro em sua atividade-fim, é o fiador natural, a 
garantia, da solvabilidade de seus créditos. 
Recurso ordinário a que se dá provimento parcial para 
reconhecer o contrato de trabalho com o tomador de 
serviços. 

 

Para coroar a tese agora exposta, cito recente decisão da 

SDI-I do TST, no processo RR. 134640-23.2008.5.03.0010, divulgada 

nas notícias do TST de 29/06/2011, cujo teor, em parte, segue 

transcrito abaixo, em que se trata sobre o artigo nº 94, II da Lei nº 

9475/97 e Súmula nº 331 do TST: 

 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.278– 289, jun. 2012 

288 

(...) Com base nesses dispositivos, as empresas de 
telecomunicações passaram a defender a ideia de que 
estaria autorizada a terceirização em relação a todas as 
suas atividades, inclusive as atividades-fim, observa a 
ministra em seu voto. Ela citou precedente em que o 
ministro Barros Levenhagen observa que a legislação 
sobre o tema se caracteriza por uma “extremada 
ambiguidade”, e que a “mera interpretação gramatical 
não se sustenta” se for interpretada conjuntamente com 
o artigo 170 da Constituição (caput e inciso VIII), que 
lista os princípios gerais que regem a ordem econômica 
(“fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa”, tendo por fim “assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social”, 
observando, entre outros, o princípio da busca do pleno 
emprego). Para o ministro Levenhagen, “a pretensa 
licitude” da terceirização de atividade-fim da área de 
telefonia sem prévia definição em lei resultaria “na 
desvalorização ou precarização do trabalho humano e 
no comprometimento da busca pelo pleno emprego”.  
Seguindo esse entendimento, a ministra Maria de Assis 
Calsing concluiu que, não havendo autorização 
legislativa para a terceirização ampla e irrestrita, as 
empresas de telecomunicações devem observar o 
disposto na Súmula 331, itens I e III, do TST. 

 

Sendo assim, observa-se que a interpretação para a qual se 

inclina a jurisprudência acima exposta privilegia um dos princípios 

basilares do Direito do Trabalho, o da interpretação da norma de 

forma mais benéfica ao trabalhador. De maior relevância se mostra a 

posição jurisprudencial citada, quando há consciência de que os 

direitos laborais constituem direitos fundamentais de segunda geração 

e a interpretação desses últimos deve visar a sua sedimentação 

crescente, o que apenas se obterá, no que toca à terceirização, na 

medida em que se tem consciência, acima de tudo, de que o que se 
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deve preservar é a dignidade do trabalhador, não importando a forma 

engenhosa de sua contratação. 

Conclui-se no sentido de que a Lei nº 9472/97, em seu 

artigo nº 94, II, possibilita que as concessionárias de serviço de 

telefonia terceirizem atividades inerentes à prestação de serviços 

pactuados com a administração pública. No entanto, as atividades 

“inerentes" ao serviço ao qual se refere o dispositivo agora destacado, 

não podem ser interpretadas como atividades-fim, mas tão somente 

como atividades-meio, essenciais ao desenvolvimento da atividade 

principal, o que revela, nessa medida, harmonia do texto de lei com a 

Súmula nº 331 do TST. É essa a interpretação que permite aliar a 

terceirização com a dignidade dos trabalhadores terceirizados, com o 

avanço dos direitos de segunda geração e com o próprio conceito de 

terceirização, esse exposto ao longo do artigo. 
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Acórdão nº 107.370 

Recurso Ordinário nº 110900-26.2008.5.21.0013 

Desembargador Relator:Carlos Newton Pinto 

Recorrente: Geokinetics Geophysical do Brasil Ltda. e Rejane 

Felix Passos Araújo e Outros 

Advogado:  Vinícius Victor Lima de Carvalho e Outros e Carlos 

Henrique da Rocha Cruz 

Recorrido: Os mesmos 

Advogado: Os mesmos 

Origem: 3ª Vara do Trabalho de Mossoró 

 

1. ACIDENTE DE TRABALHO - EQUIPARAÇÃO 
LEGAL - FATO DE TERCEIRO - EMPREGADO 
MORTO POR ATO DE TERRORISMO NO 
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO. Equipara-
se a acidente de trabalho, nos termos do art. 21, II, 
‘a’, da Lei n° 8.213/91, situação em que trabalhador 
brasileiro contratado no Brasil e, estando no 
exterior, a serviço da empresa contratante, é 
assassinado por milícias guerrilheiras da FLEC 
(Frente de Libertação do Estado de Cabinda). 
2.ACIDENTE DE TRABALHO - RESULTADO 
FATAL - TRABALHO EM REGIÃO DE 
CONFLITO POLÍTICO-MILITAR - NORMAS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO - 
DESCUMPRIMENTO - ATAQUE DA 
GUERRILHA - PREVISIBILIDADE - CASO 
FORTUITO - IMPOSSIBILIDADE LÓGICA - 
NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR - OFENSA A 
DIREITO DA PERSONALIDADE (ART. 12, 
PARÁGRAFO ÚNICO DO CCB) - 
CARACTERIZAÇÃO - PRESENÇA DE DANO 
MATERIAL E MORAL. Sendo várias as evidências 
de que Cabinda era uma área de risco, não só pela 
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atuação da FLEC, que já vinha avisando aos 
estrangeiros e às empresas petrolíferas sobre os 
possíveis atentados contra estrangeiros e instalações 
estrangeiras, mas também pela presença de minas 
terrestres remanescentes do tempo da guerra civil, 
revela-se negligente a conduta empresarial de 
instalar-se em um país estrangeiro, em área 
sabidamente de conflito armado, com notória 
instabilidade política, sem se cercar de reais 
condições de segurança, omitindo-se quanto a 
normas de segurança as quais têm assento 
constitucional (art. 7º, XXII). Dessa forma, assumiu 
um risco, devendo então ser responsabilizada pelo 
evento danoso (= a execução de um de seus 
empregados pela guerrilha), sendo descabido 
cogitar-se de caso fortuito, diante da previsibilidade 
do evento danoso. Assim, há evidente ofensa (grave) 
a direito da personalidade (direito à vida) atingindo 
o ‘de cujus’, que teve a vida ceifada, e os reclamantes 
(viúva e filhos pequenos), privados, de forma 
abrupta e (bem) dolorosa da convivência familiar. 
Destarte, sendo evidente a culpa da empresa, tem 
assento na lei e na jurisprudência sua condenação 
em danos materiais e também em danos morais disso 
resultantes. 
3. DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO EM 
FAVOR DE FILHOS MENORES - FIXAÇÃO - 
TERMO AD QUEM - IDADE DE FORMAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA - JURISPRUDÊNCIA DO C. 
STJ. Em matéria de pensionamento em favor de 
filho menor de vítima fatal de acidente, a 
jurisprudência do C. STJ tem reiteradamente fixado 
como limite a idade de 24 (vinte e quatro) anos dos 
beneficiários, marco em que se considera estar 
concluída a sua formação universitária, que o 
habilitaria ao pleno exercício da atividade 
profissional. 
4. DANO MORAL - QUANTUM DA 
INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE 
ARBITRAMENTO - PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE - JURISPRUDÊNCIA 
ORIUNDA DO C. TST. Em relação à determinação 
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da quantia de indenização por dano moral, a 
jurisprudência oriunda do C. TST tem adotado o 
critério do arbitramento, baseado nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, os quais 
aquela Colenda Corte entende respeitados e 
contemplados, quando são considerados certos 
aspectos tais como as condições sócio-econômicas da 
vítima e do ofensor, o bem jurídico lesado, o caráter 
satisfativo em relação à vítima e repressivo em 
relação ao agente causador do dano. 
5. ART. 475-J DO CPC - APLICABILIDADE AO 
PROCESSO DO TRABALHO - 
COMPATIBILIDADE - FACILITAÇÃO DE 
ACESSO À JUSTIÇA. Esta Corte tem sufragado o 
entendimento segundo o qual a regra do art. 475-J 
do CPC é perfeitamente compatível com o processo 
do trabalho, sendo mesmo recomendável sua 
aplicação, mesmo porque “As normas do processo 
civil, desde que impliquem maior efetividade à tutela 
jurisdicional dos direitos sociais trabalhistas, devem 
ser aplicadas nos domínios do processo do trabalho 
como imperativo de promoção do acesso do cidadão-
trabalhador à jurisdição justa.” (Carlos Henrique 
Bezerra Leite, in LTr, vol. 70, mês 9). 
6. HONORÁRIOS DE ADVOGADO - LIDE QUE 
NÃO ENVOLVE RELAÇÃO DE EMPREGO - 
CABIMENTO - I. N. Nº 27 DO C. TST. Tratando-se 
de lide que não versa sobre relação de emprego, 
envolvendo, pelo contrário, matéria não 
originariamente trabalhista, relativa a pleito de 
indenização por danos (morais e materiais) 
decorrentes de acidente em razão da contratação de 
trabalho autônomo, os honorários advocatícios têm, 
como pressuposto, a simples sucumbência, consoante 
a Instrução Normativa nº 27 do C. TST, não se 
exigindo os requisitos referidos na O.J. nº 305 da E. 
SBDI-1. 
7.Recurso dos reclamantes conhecido e não provido. 
Recurso da reclamada conhecido e só em parte 
provido. 
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I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de recursos ordinários autônomos interpostos 

respectivamente por Geokinetics Geophysical do Brasil Ltda. e 

também por Rejane Felix Passos Araújo e Outros, em face de sentença 

da Juíza Substituta em exercício na 3ª Vara do Trabalho de Mossoró, a 

qual julgou procedentes em parte os pedidos formulados na 

Reclamação Trabalhista ajuizada pela segunda recorrente em desfavor 

da primeira. 

A r. sentença ora impugnada (fls. 671-737) condenou a 

empresa reclamada a pagar aos autores indenizações por danos 

materiais e morais, decorrentes do falecimento do seu esposo e 

genitor, no trabalho. 

Nas suas razões de recurso (fls. 744-778), a reclamada 

alega, em síntese, que o juízo a quo proferiu julgamento contrário às 

provas por si carreadas, baseando-se em critérios subjetivos. Noutro 

flanco, reitera a tese da ausência de dolo ou culpa quanto ao acidente 

fatal. Impugna também o deferimento de honorários e do benefício de 

justiça gratuita. De outro lado, aduz a inaplicabilidade do art. 475-J do 

CPC ao caso. Pede a improcedência da reclamação, ou, 

alternativamente, a redução dos montantes indenizatórios. 

Houve embargos de declaração pelos reclamantes, às fls. 

785-788, apreciados pela sentença de fls. 794-795, que os acolheu, 

acrescendo à condenação em honorários advocatícios no importe de 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

297 

20%. 

Por sua vez, a reclamante, nas suas razões de recurso (fls. 

798-803), pleiteia a aplicação das Súmulas nº 43 e 54 do C. STJ, 

combinadas com o artigo 962 do CC, que tratam de incidência de 

juros de mora e correção monetária. Ademais, requer a reforma na r. 

sentença também para que o valor das custas seja calculado sobre o 

valor total da condenação. 

Intimadas ambas as recorridas para tanto, via expediente 

na imprensa oficial (certidão de fls. 811 e 817), cada qual apresentou 

suas respectivas contrarrazões (fls. 818-836 e 837-843). 

O MPT opinou pelo prosseguimento do feito (fl. 851). 

É o Relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

1 – Admissibilidade 

 

1.1 - Recurso da Reclamada 

 

A reclamada foi intimada da decisão proferida nos 

embargos de declaração no dia 22/06/2009 (segunda-feira), através de 

publicação no D.E.J.T. Nessa ocasião, já havia interposto seu recurso 

ordinário desde 20/05/2009 (fl. 742-778). Contudo, cuidou de ratificá-

lo em 30/06/2009 (fl. 807-808), portanto, de modo tempestivo. 
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Por outro lado, a representação é regular (fl. 60); o 

depósito foi efetuado (fl. 780) e as custas recolhidas (fl. 782), ambos a 

tempo e modo. 

Assim, estando presentes os pressupostos, conheço do 

recurso da reclamada, conhecendo também das contrarrazões 

ofertadas pelos reclamantes, porque tempestivas e com representação 

regular. 

 

 

1.2 - Recurso dos Reclamantes 

 

Os reclamantes foram intimados da decisão que julgou os 

Embargos de Declaração através de publicação no D.E.J.T., no dia 

22/06/2009 (segunda-feira), de modo que a contagem do octídio legal 

teve início em 23/06/2009 (terça-feira), findando-se em 30/06/2009 

(terça-feira). Interposto o recurso em 26/06/2009 (fl. 798), é ele 

claramente tempestivo. Por outro lado, a representação é regular (fl. 

20) e o preparo é ônus da reclamada, em face da sucumbência parcial. 

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso, conhecendo também das contrarrazões da 

reclamada, porque tempestivas e com representação regular. 

 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

299 

2 – Mérito 

 

2.1 - Recurso da Reclamada 

 

A impugnação é bem abrangente. A reclamada insiste, de 

modo repetitivo, em sustentar que o juízo a quo usou de meios não 

oficiais de informação e estranhos aos autos, para formar sua 

convicção e, desta forma, proferir a sentença de resolução da lide. 

Outrossim, reitera a tese da ausência de dolo ou culpa quanto ao 

acidente fatal. Impugna também o deferimento de honorários e do 

benefício de justiça gratuita. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 

475-J do CPC ao caso. Pede a improcedência da reclamação, ou, 

alternativamente, a redução dos montantes indenizatórios. 

Vejamos então os temas devolvidos à instância regional, 

segundo a sua ordem de prejudicialidade. 

 

2.1.1 - Matérias Preliminares (Considerações Iniciais) 

 

2.1.1.1. Alegação de Parcialidade da MM. Julgadora de 1° Grau: 

 

Neste tópico, a recorrente aduz reiteradamente que a MM. 

Juíza de 1º grau agiu com parcialidade ao julgar o feito, partindo de 

opiniões preconcebidas, baseadas em ‘sites’ que a demandada 

considera duvidosos.  
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Ocorre que, não obstante suas alegações, a reclamada não 

apresenta um só fato capaz de dar suporte às suas assertivas de 

parcialidade da julgadora de origem. Ao invés disso, limita-se a emitir 

opiniões pessoais e subjetivas acerca da sentença. A assertiva é 

totalmente inconsistente. Se realmente ela, reclamada, entendesse que 

a Juíza foi parcial teria suscitado o incidente de suspeição previsto nos 

artigos 312 a 314 do CPC, o qual se funda em prova documental e 

testemunhal. 

Embora a reclamada exponha como duvidoso o conjunto 

probatório utilizado pela r. magistrada a quo para proferir sua 

sentença, há que se ressaltar, nesse caso, a consagração a princípios 

adotados na seara trabalhista que dão respaldo para que o juiz possa 

embasar sua fundamentação. São eles: os Princípios da Livre 

Convicção Motivada e da Busca pela Verdade Real. 

O princípio da persuasão racional ou da livre convicção 

motivada do juiz, a teor do que dispõem o art. 765 da CLT, e o art.131 

do Código de Processo Civil, revela que ao magistrado cabe apreciar 

livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes 

dos autos. 

Já o princípio da busca pela Verdade Real, goza de grande 

importância no Direito Laboral, pois proclama que todos os atos 

processuais devem buscar a realidade dos fatos, admitindo, em virtude 

disso, a requisição de provas, de ofício, pelo juiz. 

Outrossim, impende ressaltar que, além dos elementos 
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probatórios avaliados pelo juízo a quo, verifica-se nos autos o 

conjunto probatório anexado à exordial pela parte reclamante, 

demonstrando assim que a magistrada fez uma pesquisa na rede 

mundial de computadores (internet) também a critério de reforço para 

formar seu convencimento, não havendo que se falar em um 

julgamento realizado de forma indutiva, até mesmo porque, conforme 

se depreende dos autos, foi oportunizado o contraditório e a ampla 

defesa, garantindo assim à recorrente o Devido Processo Legal. 

Não há como conceber também que o argumento 

mencionado pela reclamada de que tais fontes de pesquisa utilizadas 

não são confiáveis, seja suficiente para desconsiderar um fato, sendo 

certo que o evento que vitimou o ‘de cujus’, bem como as 

circunstâncias em que o fato ocorreu já constituem a prova cabal de 

que as notícias veiculadas sobre a região de Cabinda eram 

efetivamente dignas de credibilidade. 

Por outro lado, o próprio Código de Processo Civil 

consagra em seu artigo 334, I, que independem de provas os fatos 

considerados “notórios”, ou seja, a insegurança e instabilidade na 

região de Cabinda era um fato veiculado em um meio de comunicação 

com abrangência global, não necessitando sequer ser provado por 

outros meios. 

Desta feita, não merece prosperar o alegado pela 

reclamada nesse sentido, motivo por que quanto ao ponto, nego 

provimento ao recurso. 
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Sem embargo, apenas para reforçar a inconsistência das 

alegações, note-se a circunstância de a recorrente nada requerer neste 

tópico.  

Sendo assim, simplesmente, rejeito a arguição. 

 

2.1.1.2. Alegação de Uso Pelo Juízo “a quo” do Método Indutivo 

 

Aqui, a recorrente, de igual forma, emite opinião pessoal 

própria e carregada de subjetividade sobre a sentença. Ela assevera 

que “a d. magistrada ... buscou elementos para condenação a partir de 

sua opinião preconcebida, desconsiderando elementos probatórios 

favoráveis à reclamada que constam nos autos” (fl. 748).  

Note-se, porém, que ela, reclamada e recorrente, não 

apresenta nem se reporta a qualquer desses alegados “elementos 

probatórios favoráveis”, limitando-se a emitir juízos de valor 

meramente subjetivos acerca das notícias colhidas pela julgadora de 

piso na internet. 

Além disso, ele faz assertiva que não condiz com a 

verdade, quando afirma que grande parte dos artigos é posterior à 

morte da vítima. Aqui, ela chega a ser leviana porque a totalidade das 

informações, não obstante acessadas (por óbvio) após o fato (= o 

óbito) refere-se a notícias pretéritas de insegurança no local decorrente 

de ações militares da FLEC, grupo que inclusive reivindicou para si, 

assumindo a autoria do atentado que vitimou o ‘de cujus’. 
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Desta forma, resta evidenciado que o r. Juízo de primeira 

instância não julgou baseando-se em uma opinião preconcebida mas, 

em elementos constantes nos próprios autos, consubstanciando assim 

o método dedutivo de análise. Se ela julgou errado; se apreciou mal os 

fatos, e efetuou errônea aplicação da norma, isso é matéria a ser vista 

no exame de mérito, de modo que rejeito a arguição tal como 

veiculada. 

 

2.1.2 -O Acidente em si Mesmo - O Ato Ilícito e os Danos 

Materiais e Morais 

 

Ab initio, saliente-se que não há qualquer controvérsia 

quanto à caracterização do evento trágico (= o assassinato do Senhor 

Helano Silva) como acidente de trabalho, por equiparação legal, nos 

termos do art. 21, II, ‘a’, da Lei n° 8.213/91, uma vez que se trata de 

situação em que trabalhador brasileiro, contratado no Brasil e, estando 

no exterior, a serviço da empresa contratante, é assassinado por 

milícias guerrilheiras da FLEC (Frente de Libertação do Estado de 

Cabinda). Tem-se então, típico fato de terceiro. 

 

2.1.2.1. Alegação de sentença divorciada das provas dos autos. 

 

Aqui, a reclamada diz que a “d. magistrada simplesmente 

ignorou que os representantes e funcionários da reclamada adotaram 
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inúmeras providências cautelares antes do início das operações em 

Cabinda”.  

Porém, tal argumentação não se sustenta. O exame da 

sentença mostra que a douta julgadora de origem julgou conforme as 

evidências, já que as supostas medidas tomadas pela reclamada não 

foram suficientes, pois não evitaram o dano (= o acidente fatal). 

A reclamada trouxe como prova documental apenas um 

estudo de impacto ambiental e uma pesquisa sobre reconhecimento de 

área física (fls. 180-206), ainda assim, de forma incompleta. Nota-se, 

porém, nesse relatório, menção a uma “presença militar razoavelmente 

grande nas principais estradas arteriais” (fl. 184). No que respeita à 

saúde e segurança, esse estudo é, todavia, restrito à avaliação das 

instalações médicas locais e à presença de animais venenosos, não 

havendo nele nenhuma referência à segurança de Cabinda, e tampouco 

qualquer menção à FLEC ou à guerrilha. 

Quanto às testemunhas arroladas pela reclamada, elas não 

trouxeram elementos capazes de dar sustentação às suas assertivas de 

ausência de culpa pelo acidente e de que se trata de um caso fortuito. 

Ao contrário, a primeira dessas testemunhas declarou que 

“na casa em Cabinda existia segurança armada contratada pela 

empresa; que a segurança não acompanhava nenhum empregado”. E 

também “(...) que o depoente também fazia reconhecimento de área no 

início das operações da empresa; que o depoente quando estava 

fazendo o estudo não fez pesquisas na internet sobre a situação do 
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país” (fl. 556). Tal depoimento apenas ratifica a alegação autoral de 

negligência, eis, que a reclamada desprezou evidências históricas de 

instabilidade política, as quais datam de 1975; e que não fez nenhuma 

pesquisa na internet sobre a situação política do da região e do país. 

Quanto à segunda testemunha, o seu depoimento de que “a 

empresa também fez um estudo quanto a segurança no país; que a 

empresa não detectou se havia guerra no país” (fl. 559), só vem 

endossar a tese de negligência da reclamada, uma vez que fere a 

razoabilidade dizer que não se detectou a situação guerra, a qual era de 

conhecimento notório desde 1975. 

Embora a demandada afirme ter colhido informações 

sobre a segurança de Cabinda junto às autoridades locais, e que tais 

depoimentos deveriam ser levados em consideração na hora do 

convencimento do magistrado, não explicou, em sua peça de defesa, o 

motivo da presença expressiva de policiais e militares na região, o que 

seguramente suscita dúvidas sobre a tão apregoada segurança que, 

segundo ela alega, “permitia inclusive aos diretores da reclamada 

andarem sem escolta na região”.  

Por outro lado, os documentos carreados com a inicial (fls. 

36-49) registram e comprovam que a FLEC assumiu e reivindicou a 

morte de Helano; e também de outros 20 (vinte) militares angolanos, 

tendo esse fato ocorrido cerca de 40 dias antes do acontecido com o 

‘de cujus’. 

Tal notícia mostra que o local onde trabalhava o ‘de cujus’ 
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era realmente de risco e demandava especial atenção no que respeita à 

segurança física dos empregados da reclamada. 

Assim, não é razoável nem aceitável a assertiva da 

reclamada no sentido de que desconhecia a presença da FLEC na 

região. 

São várias as evidências de que Cabinda era uma área de 

risco, não só pela atuação de tal movimento de libertação, que já vinha 

avisando aos estrangeiros e às empresas petrolíferas sobre os possíveis 

atentados contra estrangeiros e instalações estrangeiras, mas também 

pela presença de minas terrestres remanescentes do tempo da guerra 

civil. 

A sentença menciona um Relatório escrito em 2002 

(portanto vários anos antes do trágico acidente com Helano) escrito 

por jornalistas e integrantes de ONG angolanas. Seu título é 

“TERROR EM CABINDA”; e nele, as empresas multinacionais 

exploradoras do petróleo da região são consideradas como cúmplices 

silenciosas da situação de violência e pobreza que vivia população. 

Nele consta a informação de que “a guerrilha independentista sempre 

que pode, usa a estratégia de rapto a estrangeiros”. 

Assim, consoante referido na sentença, são várias as 

notícias sobre a guerrilha de Cabinda disponíveis na internet. Por elas, 

é possível aferir o fato de que a FLEC não aceitou o tratado de paz 

assinado por Angola em 2006 e que ainda nutria o desejo da separação 

daquele país. 
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Desde 1975, os militares de Cabinda lutam por essa 

separação. Cabinda produz cerca de 80 % do petróleo de Angola, que 

não permite a separação, e sufoca militarmente a rebelião. Trata-se de 

uma terra de contrastes. Muitas riquezas naturais e uma população 

muito pobre, que faz fila até para comprar um litro de combustível. Os 

benefícios da exploração do petróleo vão para os países das 

multinacionais e para Angola. Assim, os guerrilheiros cabindeses 

vêem como inimigos Angola e as multinacionais exploradoras do 

petróleo, porque do ponto de vista deles, sustentam aqueles que 

sufocam o seu desejo de libertação. E as empresas são consideradas 

cúmplices porque nada fazem pela melhoria da população, 

permanecem em silêncio. 

O menosprezo quanto a essa realidade fática - que vem de 

época bem anterior à chegada da reclamada ao local onde explora suas 

atividades econômicas - ou mesmo a sua não consideração na devida 

conta revela sua negligência ao instalar-se em um país estrangeiro, em 

área sabidamente de conflito armado (Cabinda), com conhecida 

instabilidade política, sem se cercar de reais condições de segurança. 

Dessa forma, assumiu um risco, devendo então ser responsabilizada 

pelo evento danoso (= o assassinato de um de seus empregados) daí 

advindo. 

De outra banda, também não há que se falar em caso 

fortuito, uma vez que os ataques à demandada eram previsíveis, dada 

a grande quantidade de notícias desse jaez veiculadas sobre a região 
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angolana, até porque, principalmente, a FLEC existe desde 1975, 

mantendo inclusive um governo no exílio; e seus avisos e ameaças a 

alvos estrangeiros, eram de conhecimento público e notório. Com 

efeito, fere a razoabilidade a alegação da reclamada de que não tinha 

conhecimento dessa situação de instabilidade em Cabinda. 

Sobreleva destacar que por ocasião do evento trágico, os 

guerrilheiros da FLEC liberaram os dois angolanos que 

acompanhavam o Senhor Helano Silva Araújo e fuzilaram a sangue 

frio este último, logo após tomar-lhe todas as vestes, e em seguida, 

atearam fogo no veículo em que estavam os três empregados da 

reclamada. Quer dizer, a FLEC destruiu parte do patrimônio (= o 

veículo) de empresa estrangeira (= a reclamada), e executou um 

estrangeiro (=o Senhor Helano Silva Araújo). Em outras palavras: o 

‘de cujus morreu vítima de ação militar porque era um ‘alvo’ 

estrangeiro,  

Entendo, portanto, configurado o nexo causal entre a 

morte do Sr. Helano Silva Araújo e a condição insegura em que 

laborava. E entendo configurada a culpa da reclamada, pela 

negligência decorrente da omissão quanto à observância da legislação 

relativa ao meio ambiente de trabalho, vale dizer, as normas relativas à 

segurança do trabalho, as quais têm assento constitucional, conforme 

art. 7º, inciso XXII da Constituição, bem como encontra respaldo nos 

artigos 157, 162, e 168 da CLT. 

Nego provimento ao recurso também quanto a este tema. 
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2.1.2.2. Das Provas Produzidas nos Autos: 

 

Neste tópico, a reclamada aduz que a r. sentença de 

origem, conjugada com a exordial, traz uma visão errônea sobre a 

realidade fática. 

Aqui se trata de mera reprodução do que já foi abordado 

no tópico anterior. 

Assim, nego provimento pelos mesmos motivos 

anteriores. 

 

2.1.2.3. Arguição de Tese Equivocada na Sentença: 

 

Neste tópico, a reclamada discute a existência de vícios na 

apresentação dos fatos em relação à região de Cabinda, questionando, 

mais uma vez, a eventual idoneidade das fontes de onde foram 

extraídas as notícias que serviram como base para o julgamento de 

primeira instância.  

Porém, trata-se de mera repetição de alegações, afirmando 

que os artigos constantes nos autos têm fonte duvidosa, e, de outro 

lado, que ela teria agido diligentemente para evitar o acidente fatal que 

vitimou o ‘de cujus’. 

Quanto a este aspecto, não há nada de novo para se 

ressaltar, uma que vez tal tema já foi amplamente discutido nos 

tópicos anteriores. Sendo assim, rejeita-se, sumariamente, o alegado. 
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2.1.2.4. Caracterização do Ato Ilícito 

 

Com efeito, restou devidamente provado nos autos que o 

obreiro Helano Silva Araújo, esposo e pai dos autores da presente 

ação indenizatória (certidões de casamento e nascimento às fls. 23-

28), foi cruelmente assassinado enquanto trabalhava para a empresa 

Geokinetics Geophysical do Brasil na África. 

Como já foi largamente explanado, resta clara e evidente a 

negligência da recorrente quanto à segurança de seus empregados, 

uma vez que foi omissa quanto ao cumprimento das normas de 

segurança do trabalho, omissão essa que redundou em um acidente 

fatal que vitimou o ‘de cujus’, e, consequentemente, toda sua família, 

psicologicamente, que hoje padece em decorrência desse lamentável 

infortúnio. 

Essa situação fática, tal como evidenciada nos autos, atrai 

a incidência do art. 186 do Código Civil, verbo ad verbum: 

 
Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Estão presentes na espécie todos os elementos 

abstratamente previstos na lei para configurar o ato ilícito. A 

reclamada negligenciou quanto à observância das normas relativas à 

segurança do trabalho, violando, com isso o art. 7º, XXII, da 

Constituição e artigos 157, 162, e 168 da CLT, causando a morte do 
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trabalhador. 

Há evidente ofensa ao direito à vida, direito este tão 

consagrado em nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, desaguando tudo 

no postulado inspirador da atual Constituição, e princípio do Estado 

republicano brasileiro, o da Dignidade da Pessoa Humana, o qual não 

tem preço. 

Nego provimento ao recurso também neste tópico. 

 

2.1.2.5. A Responsabilidade Civil (Reparação do Dano). 

 

Caracterizado, pois, o ato ilícito, a consequência jurídica é 

a responsabilidade civil, nos termos do art. 927 do Código Civil, ipsis 

verbis: 

 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 

Assim, é patente a obrigação, que para a reclamada 

decorre de sua conduta e da própria lei, quanto à reparação do dano (= 

a indenização). 

Nego provimento ao recurso também neste tópico. 
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2.1.3 -O Quantum das Indenizações por Danos Materiais e Morais 

 

2.1.3.1. A)Indenização por Danos Materiais 

 

A)A Base de Cálculo 

 

A reclamada alega que o valor de R$ 4.221,36 (quatro mil, 

duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) não deve ser 

mantido como base de cálculo para a mensuração do dano material, 

uma vez que neste valor estaria incluído não só o salário-base, mas 

também, ajuda de custo para a viagem do Sr. Helano, sendo certo que 

esse valor não iria compor a remuneração ordinária do ‘de cujus’.  

Entretanto, há que se recorrer ao bom-senso para dirimir 

tal questão. 

Embora a verba adicional de viagem até tenha natural 

caráter provisório, não se fixou quanto tempo o ‘de cujus’ iria 

permanecer na África a trabalho. Além disso, conforme se constata à 

fl. 32 dos autos, a remuneração utilizada para pagamento das verbas 

rescisórias corresponde ao valor de R$ 4.221,36 (quatro mil, duzentos 

e vinte e um reais e trinta e seis centavos), percebido mensalmente 

pelo Sr. Helano Silva à época do acidente que o vitimou de forma 

fatal. 

Ademais, há que se considerar, no presente caso, que o 

motivo pelo qual o ‘de cujus’ recebia tal ajuda de custo era por 
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trabalhar em um país estrangeiro e, foi justamente pela falta de 

segurança no ambiente de trabalho que o Sr. Helano veio a falecer. 

Desta forma, nada mais justo que a indenização por danos materiais 

seja mensurada com base nesse valor. Nego, portanto, de igual modo, 

provimento ao recurso quanto a este tema. 

 

B)A Forma de Pagamento 

 

Em suas razões recursais a demandada também requer que 

o valor da indenização por danos materiais seja pago mês a mês e de 

forma proporcional (por rateio) à viúva e aos herdeiros menores, 

sendo estes até que completem a idade de vinte e um anos. 

Ab initio, cumpre ressaltar que o pleito dos reclamantes, 

no tocante ao pagamento da indenização de uma só vez, encontra 

respaldo legal, a teor do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil 

de 2002, in verbis: 

 

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o 
ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou 
se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, 
além das despesas do tratamento e lucros cessantes até 
ao fim da convalescença, incluirá pensão 
correspondente à importância do trabalho para que se 
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá 
exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só 
vez. 
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Desta forma, não vejo porque deferir o pedido da 

reclamada, ora recorrente, para permitir que o pagamento da 

indenização seja efetuado mensalmente, até porque, como bem 

observou o juízo a quo, a recorrente, na condição de empresa 

multinacional pode a qualquer momento não ter mais interesse em 

trabalhar no Brasil, dificultando ou até mesmo pondo em risco a 

execução do crédito. 

Por outro lado, merece uma análise mais detida a questão 

da pensão conferida aos filhos menores do ‘de cujus’.  

Apesar de o Código Civil Brasileiro de 2002 disciplinar a 

indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito, não 

estipulou limite temporal da pensão paga aos dependentes econômicos 

do obreiro, na qualidade de beneficiários.  

Sendo assim, no caso presente, há que se usar do bom 

senso para ponderar acerca do limite temporal em que os filhos 

receberão a pensão correspondente à indenização por danos materiais, 

pois se impõe a devida cautela, para não se incidir em uma 

penalização exacerbada para a recorrente que, frise-se, já está 

recebendo a sanção prevista em lei. 

É sabido que a dependência econômica dos filhos em 

relação aos pais (ou responsáveis) é presumida até os 21 anos de 

idade, bem como em caso de invalidez, consoante o dispõe o 

parágrafo 4º, do art. 16, da lei nº 8.213/91, ao tratar dos beneficiários 

de pensão previdenciária. 
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Entretanto, é entendimento majoritário, tanto na doutrina 

como na jurisprudência pátrias, a tese de que essa dependência 

econômica estende-se até os 24 anos completos, uma vez que é nessa 

época que o jovem está encerrando seus estudos superiores e 

ingressando no mercado de trabalho. 

Esse também é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos, claris verbis: 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
ACIDENTE DE TRABALHO COM VÍTIMA FATAL, 
ESPOSO E PAI DOS AUTORES. ACÓRDÃO. 
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA 
PETITA. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. 
INCIDIÊNCIA DA S.7/STJ. PENSÃO. FIXAÇÃO. 
TERMO AD QUEM. IDADE DE FORMAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA. 
I. Não há julgamento extra petita se a lide é decidida 
dentro dos limites em que foi proposta. II. Implica em 
reexame fático, obstado pela Súmula n. 7 do STJ, a 
verificação da inexistência de abalo moral indenizável. 
III. O pensionamento em favor do filho menor do de 
cujus tem como limite a idade de 24 (vinte e quatro) 
anos dos beneficiários, marco em que se considera estar 
concluída a sua formação universitária, que o habilitaria 
ao pleno exercício da atividade profissional. 
Precedentes do STJ. 
IV. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente 
provido”.  (grifos nossos). (STJ. 4ª.Turma, REsp 
807770 / SC, Rel.:    Ministro ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, Julgado em 15.12.2009). 

 

Desta forma, entendo que deve ser reformada a sentença 

fustigada, para o fim de limitar a quota-parte da pensão destinada aos 

filhos menores à época em que eles completariam a idade de 24 (vinte 
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e quatro) anos. 

Sendo assim, o montante equivalente ao dano material 

deverá ser revisto, da seguinte forma: 

Tendo sido o dano material fixado no valor total de R$ 

1.471.847,52 (Hum milhão, quatrocentos e setenta e um mil, 

oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 

dividindo-se proporcionalmente entre os reclamantes, ter-se-ia um 

valor equivalente a R$ 490.615,84 (quatrocentos e noventa mil, 

seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), isso se tal 

pensão fosse devida até o tempo estimado para a expectativa de vida 

do de cujus, ou seja, 72,3 anos. 

Entretanto, sendo a pensão devida aos filhos menores até 

que estes completem a idade de 24 anos, esse valor sofrerá uma 

redução proporcional, haja vista que, como os menores contavam 

aproximadamente 4 anos e dois meses na data do ajuizamento da ação, 

a pensão será devida por 19 anos e 10 meses para ambos, uma vez que 

são gêmeos. 

Como cada filho receberia por mês o equivalente a R$ 

938,08 (novecentos e trinta e oito reais e oito centavos), 

multiplicando-se por dois, ter-se-ia a soma mensal de R$ 1.876,16 

(hum mil, oitocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos). 

Multiplicando-se esse valor por 258 meses (tempo necessário para que 

os menores completem 24 anos e contabilizando o 13º mês), 

totalizaria o valor de R$ 484.049,28 (quatrocentos e oitenta e quatro 
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mil, quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). 

Por fim, para se obter o valor total da indenização por 

danos materiais, soma-se este valor destinado aos filhos menores, com 

o que é devido à viúva (R$ 490.615,84), totalizando então R$ 

974.665,12 (novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e 

cinco mil e doze centavos). 

Mister ressaltar, contudo, que a redução desse valor fixado 

a título de danos materiais não irá impedir que os reclamantes 

recebam-no de uma só vez, como pleiteado na exordial, uma vez que, 

consoante mencionado logo acima, tal pleito encontra respaldo no art. 

950 do Código Civil de 2002. 

De outro lado, a reclamada requer também que o 

pagamento de indenização seja fixado tendo como tempo máximo a 

idade mínima para que o de cujus pudesse requerer sua aposentaria. 

Tal pleito resta descabido, sem que mereça até mesmo 

maiores considerações, uma vez que, como bem pontuou o juízo a 

quo, tomando como parâmetro a pensão paga pelo INSS, não existe 

limite para a idade em que o empregado se aposentaria. Ademais, ao 

empregado também é facultado continuar trabalhando mesmo após 

estar aposentado, razão pela qual o tempo máximo a ser tomado como 

base para pagamento deve ser a expectativa de vida do brasileiro, 

como requereram os reclamantes na peça vestibular. 
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2.1.3.2. Indenização por Danos Morais 

 

A empresa recorrente reputa exagerada e desproporcional 

a quantia arbitrada a título de danos morais em favor dos reclamantes, 

aduzindo que não houve dolo das partes envolvidas e requerendo que 

o quantum indenizatório se atenha ao critério de proporcionalidade da 

ofensa. 

Ora, considerando o evento morte, e principalmente, as 

circunstâncias em que ela ocorreu, é inevitável não se cogitar da 

existência do dano moral, uma vez que tal fenômeno produz um abalo 

psicológico desmedido às pessoas próximas à vítima, como bem ficou 

demonstrado através do laudo de avaliação psicológica dos filhos 

menores, carreado à fl.565 dos autos. 

Assim, uma vez presentes o evento danoso, o nexo de 

causalidade e a culpa da reclamada, para a ocorrência dos danos 

morais, surge o dever de indenizar os autores, nos termos do art. 927 

do Código Civil. Trata-se do dano moral indireto, ou seja, aquele que 

decorre de um dano material. 

De início, entendo oportuno reiterar que a matéria relativa 

à responsabilidade civil por acidente de trabalho é de índole civilista, 

tratada no Código Civil, na sua Parte Especial, Livro I, Título IX, e 

não na CLT. Todavia, os artigos 944 a 954 do Código Civil, que 

dispõem sobre a indenização, não estabelecem parâmetros 

quantitativos (tarifários), restando ao Juiz arbitrá-los, de acordo com 
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as circunstâncias de cada caso. 

A jurisprudência oriunda do C. TST tem adotado o critério 

do arbitramento, baseado nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, os quais aquela Colenda Corte entende respeitados 

e contemplados, quando são considerados certos aspectos tais como as 

condições sócio-econômicas da vítima e do ofensor, o bem jurídico 

lesado, o caráter satisfativo em relação à vítima e repressivo em 

relação ao agente causador do dano (RR-389-2001-010-10-00, DJ 

19/11/2004, Relator Ministro João Oreste Dalazen), a intensidade do 

sofrimento, a natureza e repercussão da ofensa, etc. (AIRR-706-2001-

033-02-40, DJ 22/04/2005, Relator Juiz convocado José Antônio 

Pancotti). 

A opção do arbitramento, segundo preleciona 

SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA (In ‘Indenizações por 

Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional’, São Paulo, LTr, 2005, 

pá. 123) “propicia ao Juiz fixar com mais liberdade a justa reparação, 

sem as amarras normativas padronizadas, de modo que possa dosar, 

após análise equitativa, o valor da indenização com as tintas 

específicas do caso concreto”. Neste diapasão, doutrina e 

jurisprudência têm sedimentado a tese segundo a qual a indenização 

obedece, em regra ao princípio da satisfação compensatória 

(compensar o lesado pela ofensa a direito da personalidade), mas sem 

deixar de considerar também o caráter pedagógico e preventivo, ao 

servir de freio para evitar que o lesante (não apenas ele, mas também 
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outros empregadores do mesmo ramo) incorra em novas e futuras 

condutas culposas. 

Desta forma, ponderando a situação social, política e 

econômica das partes envolvidas (capacidade financeira do ofensor 

versus nível salarial do ofendido), bem como a intensidade do 

sofrimento e o grau de culpa da empresa, chega-se à conclusão de que 

o quantum arbitrado na r. sentença, no importe de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil Reais), longe de exagerado, atende, creio eu, aos 

requisitos consagrados na doutrina e na jurisprudência, e respeita os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afirmados e 

prestigiados nos julgados do Colendo TST. 

Diante do exposto logo acima nego provimento, também 

neste ponto, ao recurso da reclamada. 

 

2.1.4 -As Demais Matérias 

 

2.1.4.1. Justiça Gratuita 

 

A reclamada impugna também a concessão do benefício 

da Justiça Gratuita aos reclamantes, alegando que estes, em virtude da 

quantia recebida a título de seguro de vida, não estão em situação 

financeira difícil a ponto de serem considerados pobres na forma da 

Lei. 

Ocorre que este não é o melhor entendimento. 
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A própria Lei nº 1.060/50, em seu artigo 4º, preconiza que 

para que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita, basta a 

simples declaração de pobreza, in verbis: 

 
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 
judiciária, mediante simples afirmação, na própria 
petição inicial, de que não está em condições de pagar 
as custas do processo e os honorários de advogado, sem 
prejuízo próprio ou de sua família. 

 
Desta forma, não merece prosperar o argumento elencado 

pela recorrente de que os reclamantes não podem ser considerados 

pobres, em virtude do quantum recebido pelo seguro de vida, haja 

vista que, com esse pensamento, estar-se-ia configurando um “ganho 

prejudicial”. Além disso, há que se ter em conta que o benefício da 

Justiça Gratuita constitui uma condição pré-processual, portanto, 

independente do resultado do processo. 

Por outro lado, a Lei 1.060/60 não condiciona o 

deferimento do benefício ao recebimento de um seguro, razão pela 

qual o pensamento majoritário, tanto doutrinário quanto 

jurisprudencial, é no sentido de que o beneficio da justiça gratuita é 

um direito da parte e não mera faculdade do juiz, oferecida pela 

legislação, a teor do dispositivo legal retromencionado. 

Desta forma, a tese da recorrente não prospera. 
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2.1.4.2. Honorários Advocatícios 

 

A reclamada também pede, em seu recurso, a exclusão, 

ou, alternativamente, redução dos honorários advocatícios, alegando 

que não foram respeitados os requisitos para a sua fixação, aduzindo 

que os reclamantes não estão assistidos por Sindicato de Classe, nem 

em situação econômica difícil. 

Não lhe assiste razão. 

A parte autora (viúva do ‘de cujus’ e seus dois filhos) não 

têm e nunca tiveram qualquer relação jurídica de direito material com 

a parte reclamada. Não são e nunca foram empregados dela, de modo 

que seria fora de propósito cogitar da possibilidade da assistência 

sindical. E quanto à gratuidade judiciária, a simples declaração, na 

inicial, do estado de insuficiência econômica é bastante para o 

deferimento do benefício. 

Além disso, na apresente lide não se debate sobre a 

relação de emprego, mas ao contrário, trata-se de ação de reparação de 

danos, cuja matéria é regulada pelo Código Civil, que em seu art. 404, 

dá guarida ao pedido de honorários advocatícios. 

Além disso, O C. TST, buscando uniformizar o 

entendimento sobre o tema, logo após a promulgação da EC-45, 

editou a Instrução Normativa nº 27/2005, que orienta, in verbis: 

 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

323 

Art.5º Exceto nas lides decorrentes de relação de 
emprego, os honorários advocatícios são devidos pela 
mera sucumbência. 

 
Sendo assim, os honorários advocatícios são devidos pela 

mera sucumbência, nos termos da Instrução Normativa nº 27, por se 

tratar de lide não decorrentes de relação de emprego. Por este motivo, 

o recurso da empresa não prospera também neste tópico. 

 

2.1.4.3 - Multa do Art. 475-J do CPC 

 

Pede a recorrente também a exclusão da multa do art. 475-

J, do CPC, por ser inaplicável ao processo do trabalho. 

Sem razão. 

Tanto na execução trabalhista, quanto na execução fiscal 

(aplicada subsidiariamente) - Lei nº 6.830/80, não existem 

dispositivos que imponham ao devedor uma sanção, compelindo-o ao 

pagamento da dívida. Diante de tal lacuna normativa, não há óbice a 

que se apliquem as regras do processo civil, se mais adequadas á 

celeridade e efetividade. 

Através da execução trabalhista, busca-se conferir ao 

obreiro o pagamento das verbas inadimplidas pelo empregador. Logo, 

devem ser adotados todos os mecanismos capazes de conferir 

celeridade à satisfação do julgado, principalmente se tais créditos são 

de natureza alimentar. 
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O estabelecido neste dispositivo legal, além de caminhar 

na direção de dar maior efetividade ao processo, é compatível com o 

processo do trabalho e preenche uma lacuna normativa. Não contraria 

a lógica da Consolidação das Leis do Trabalho, mormente dos artigos 

876 a 892, o fato de que o juiz, de ofício ou a requerimento do credor, 

intime o devedor a pagar a quantia devida, no prazo assinalado, sob 

pena de sofrer, a condenação, um acréscimo de 10% (dez por cento).  

Este entendimento está em consonância com recente 

julgado da 1ª Turma do TST: 

 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC - APLICAÇÃO AO 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO - 
OMISSÃO LEGISLATIVA E COMPATIBILIDADE 
COM AS NORMAS TRABALHISTAS. Aplica-se ao 
Direito Processual Trabalhista, por força da autorização 
prevista no art. 769 da CLT, o comando do art. 475-J do 
CPC, que estabelece multa no percentual de 10% caso o 
devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já 
fixada em liquidação não o efetue espontaneamente. A 
falta de previsão legal específica de penalidade por 
descumprimento espontâneo do título executivo judicial 
autoriza a incidência do art. 475-J do CPC nesta seara, 
pois não houve silêncio eloquente do legislador 
ordinário, de modo a concluir pela existência de 
regulação exaustiva da matéria pela legislação 
trabalhista e de inaplicabilidade desse preceito legal, nos 
termos do art. 769 da CLT. A norma prevista no art. 
475-J do CPC amolda-se, perfeitamente, ao processo do 
trabalho. Agravo de instrumento desprovido. (TST. 
AIRR - 112340-15.2007.5.21.0006 Data de Julgamento: 
10/03/2010, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, 1ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 
19/03/2010). 
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Relevante registrar ainda que, em julgamento mais 

recente, o C. STJ decidiu no Recurso Especial nº 1.111.686 - RN 

(2009/0041464-3) que a multa do art. 475-J é plenamente aplicável ao 

Processo do Trabalho. Veja-se o teor da Ementa, verbo ad verbum: 

 
PROCESSO DO TRABALHO. APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
I - A aplicação analógica do artigo 475-J do Código de 
Processo Civil ao Processo do Trabalho além de 
propiciar a realização dos princípios que informam esse 
ramo do direito processual e o próprio direito 
fundamental a uma tutela jurisdicional adequada e 
efetiva, não encontra nenhum obstáculo de ordem 
técnica sendo, por isso, perfeitamente possível. II - 
Recurso especial improvido.” (STJ. Resp nº 1.111.686 - 
RN. 2009/0041464-3. Relator Ministro SIDNEI 
BENETI. DJ: 25/06/2010). 

 
Assim diante dessa postura da jurisprudência pátria, não 

vejo óbice a que se aplique essa regra do processo civil ao processo do 

trabalho. 

Mantenho a multa do art. 475-J do CPC, motivo pelo qual 

nego provimento ao recurso da reclamada, também nesse tópico. 

 

2.2 - Recurso dos Reclamantes 

 

No seu recurso, os reclamantes pedem a reforma da 

sentença de piso parta determinar que os juros moratórios e a correção 

monetária comecem a fluir a partir da morte do ‘de cujus’. Requerem 

ainda que o valor das custas processuais seja calculado levando em 
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consideração o valor total da condenação imposta, a fim de obrigar a 

recorrida a complementar o recolhimento das custas processuais. 

Passa-se, pois à sua análise. 

 

2.2.1. Momento de Incidência da Correção Monetária e Juros de 

Mora 

 

Quanto a este item, os recorrentes impugnam a sentença, 

alegando que, como as parcelas deferidas decorreram de ato ilícito 

praticado pela empresa ora recorrida, os juros monetários e a correção 

monetária deveriam começar a fluir a partir do evento danoso. 

Assim, juntando jurisprudência, pede provimento pela 

fixação de ambos a partir do dia do falecimento do Sr. Helano Silva . 

A r. sentença ora impugnada, determinou a incidência de 

juros de mora a contar do ajuizamento da reclamação; e a correção 

monetária a partir da data de sua própria publicação, isto é, 

30/04/2009. 

Em verdade, a jurisprudência do C. STJ, a quem cabe a 

última palavra sobre a matéria, inclina-se no sentido de que em 

matéria de indenização por dano moral, os juros e correção monetária 

devem incidir a partir da data da prolação da decisão judicial que a 

quantifica. No mesmo sentido, é o Enunciado 52, aprovado na 1ª 

Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho, 

ocorrida em novembro de 20007, na sede do C. TST. 
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Então, a rigor, os juros de mora deveriam incidir apenas a 

partir da publicação da sentença que julgou a causa e não do 

ajuizamento da reclamação. Porém, como não houve impugnação pela 

parte reclamada, então em homenagem à regra da non reformatio in 

pejus, mantenho o que foi decidido na decisão de primeiro grau, 

negando provimento ao recurso dos reclamantes. 

 

2.2.2. Debate Sobre o Valor das Custas Processuais 

 

A reclamante requer em sede de razões recursais que as 

custas processuais sejam fixadas tomando como base o valor total da 

condenação, imposta pela sentença de piso, alegando que tal sentença 

é líquida, uma vez que delimitou o valor de cada uma das 

condenações. 

Tal argumentação não merece prosperar. 

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença 

resulta de prudente arbitramento da Juíza prolatora da sentença, sendo 

certo que não traz qualquer ônus para a reclamante, que demonstra 

claramente falta de interesse recursal neste ponto. 

Mais do que isso, tal valor demonstra a equidade aplicada 

pela r. magistrada de primeiro grau, ao viabilizar a eficácia do 

princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que, se o valor das 

custas fosse fixado tomando como base o valor total da condenação, 

resultaria em uma soma exorbitante que talvez pudesse retirar da 
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reclamada o acesso ao segundo grau de jurisdição, e com isso, as 

garantias do Devido Processo Legal. 

Portanto, nego provimento ao recurso dos reclamantes. 

 

III - CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos, o da 

reclamada e o da reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso 

da reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para 

limitar o valor da pensão conferida aos herdeiros menores do de cujus 

à época em que estes completem a idade de 24 anos, acarretando 

assim uma redução no montante arbitrado a título de danos materiais, 

resultando no valor de R$ 974.665,12 (novecentos e setenta e quatro 

mil, seiscentos e sessenta e cinco mil e doze centavos), mantendo, 

contudo a ordem de se pagar de uma só vez.  

Acordam os Desembargadores Federais e a Juíza da 

Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 

por unanimidade, conhecer de ambos os recursos, o da reclamada e o 

da reclamante. Mérito: por unanimidade, negar provimento ao recurso 

ordinário da reclamante. Por unanimidade, dar provimento parcial ao 

recurso da reclamada para limitar o valor da pensão conferida aos 

herdeiros menores do de cujus à época em que estes completem a 

idade de 24 anos, acarretando assim uma redução no montante 

arbitrado a título de danos materiais, resultando no valor de R$ 
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974.665,12 (novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e 

cinco mil e doze centavos), mantendo, contudo a ordem de se pagar de 

uma só vez.  

Natal-RN, 30 de março de 2011. 

 

Carlos Newton Pinto 

Desembargador Relator 

 

Xisto Tiago de Medeiros Neto 

Procurador Regional do Trabalho 

 

Divulgado no DEJT nº 711, em 15/04/2011(sexta-feira). 

Traslado nº 532/2011. 
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Acórdão nº 111.066 

Mandado de Segurança nº 11800-35.2011.5.21 

Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite 

Impetrante: Karina Calafange Motta 

Impetrado: Desembargador Presidente do TRT da 21ª Região 

3º interessado: União 

Origem: TRT 21ª Região 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 
ADMINISTRATIVO DO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL. COMPETÊNCIA.  Tratando-se de 
atuação administrativa do Presidente do Tribunal, 
incide o disposto na Lei Complementar n.º 35/79 (Lei 
Orgânica da Magistratura), que atribui competência 
privativa ao Tribunal para processar e julgar o 
mandado de segurança contra seus atos (art. 21, inc. 
VI), não excluindo tal competência o comando do 
art. 114 da Constituição Federal, posto que se refere 
à competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, 
ou seja, à atuação do Poder Estatal em substituição à 
vontade dos particulares.   
Mandado de segurança. Deficiência física inconteste. 
Adequação à legislação. Matéria de direito. Patente 
nos autos a deficiência auditiva unilateral da 
impetrante, reputa-se desnecessária a dilação 
probatória quanto aos consectários da sua condição 
física, tratando-se, na verdade, de se saber se a 
deficiência auditiva unilateral se caracteriza como 
deficiência física suficiente para enquadrar a 
impetrante nos termos do Decreto n.º 3.298/99, com 
redação dada pelo Decreto 5.296/2004, restando 
cabível a ação de segurança.   
Concurso público. Reserva de vagas. Deficiência 
física. Surdez unilateral. Insuficiência.  A perda 
auditiva unilateral total, estando a audição no outro 
ouvido dentro dos padrões normais, mostra-se 
insuficiente para autorizar a reserva de vaga 
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destinada ao candidato portador de deficiência 
física, ante os termos da legislação vigente à época da 
publicação do Edital do concurso (Decreto n.º 
3.298/99, com redação dada pelo Decreto 
5.296/2004), que exige objetivamente a perda 
auditiva bilateral, ainda que parcial, não se 
vislumbrando no caso o direito líquido e certo 
necessário ao deferimento da segurança pleiteada.  

 

I - RELATÓRIO. 

 

Vistos, etc.  

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

ajuizado por KARINA CALAFANGE MOTTA, impugnando o Edital 

n.º 7, subscrito pelo Exmº Des. Presidente do TRT da 21ª Região, que 

homologou o resultado final da perícia médica dos candidatos que se 

declararam portadores de deficiência física, perante o Concurso 

Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de 

Reserva em Cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário, 

realizado no ano de 2010, omitindo na relação dos candidatos 

reconhecidos como portadores de deficiência o nome da impetrante.  

Em suas razões traça breve histórico da demanda, 

apontando sua condição de pessoa portadora de deficiência física e o 

equívoco da Comissão Examinadora, ao rejeitar essa condição à perda 

auditiva total unilateral, sustentando a presença dos requisitos para o 

deferimento liminar da reserva de vaga, assim como para o 

reconhecimento da condição de portadora de deficiência física, para 

fins de provimento da segunda vaga prevista pelo edital. Afirma ser 
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portadora de deficiência auditiva, sofrendo perda total da audição no 

ouvido esquerdo, insuscetível de correção mediante aparelho auditivo, 

qualificando-se como pessoa portadora de deficiência física, 

concorrendo à reserva de vagas assegurada no art. 37, inc. VIII, da 

Constituição Federal. Diz que a legislação infraconstitucional não 

exige a perda bilateral, bastando que seja parcial, dentro dos limites 

traçados no art. 4º, inc. II, do Decreto n.º 3.298/99, e art. 5º, §1º, letra 

“b”, do Decreto n.º 5.296/2004, conforme seria reconhecido na 

jurisprudência do e. STJ. Invoca também a jurisprudência da Justiça 

Federal Comum, que entende ser favorável à sua tese. Sustenta a 

presença dos requisitos necessários ao deferimento de liminar para 

reserva da segunda vaga destinada a portadores de deficiência, 

evitando o provimento do cargo por terceiro e o consequente 

perecimento do direito, evidenciando-se o “fumus boni juris”, ante a 

comprovada surdez unilateral total e a classificação em segundo lugar 

na relação dos candidatos portadores de deficiência física. Ao final, 

requer a concessão da segurança buscada, no sentido de reconhecer 

sua condição de “portadora de deficiência” junto ao Concurso Público 

para provimento das vagas de Analista Judiciário – Área Judiciária, 

reconhecendo-lhe o direito de ser nomeada na segunda vaga do 

referido cargo. Requer, ainda, que lhe seja assegurada a título de 

indenização por danos morais e patrimoniais sofridos, caso sejam 

nomeados outros candidatos do mesmo concurso após a impetração do 
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“writ”, e o direito à percepção dos vencimentos que receberia contar 

da nomeação daqueles, até a data de sua própria nomeação.  

Com a inicial foram anexados os documentos de fls. 

11/307.  

Mediante despacho de fls. 310/312, esta Desembargadora 

Relatora deferiu o pedido de liminar, a fim de determinar a reserva da 

vaga correspondente à classificação da impetrante, na lista de pessoas 

portadoras de deficiência, até o julgamento definitivo do presente 

mandado de segurança por este e. TRT 21ª Região.  

Às fls. 315/317, o Exmo Des. Presidente do TRT da 21ª 

Região prestou informações, defendendo a regularidade do ato 

impugnado, sob o fundamento da exigência de submissão à perícia 

médica, segundo os termos do Edital do Concurso, que prevê a 

apuração da deficiência física conforme as condições do Decreto n.º 

3.298/99, aduzindo que a jurisprudência invocada representa o 

entendimento particular naqueles casos concretos, não extensíveis 

para outras hipóteses, ainda que semelhantes. Neste sentido, aponta 

recente decisão do e. STF, onde o Ministro Gilmar Mendes teria 

negado provimento a Mandado de Segurança similar (Proc. STF-MS 

n.º 30332), por entender que a espécie exige demonstração 

incontroversa de fatos e provas.  

Manifestação da União, às fls. 320/325, suscitando a 

incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar a 

demanda, uma vez que se trataria de matéria administrativa não 
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acolhida nos termos do art. 114, inciso IV, da Constituição Federal, 

bem como pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de 

dilação probatória para apuração da deficiência física alegada, 

requerendo, ao final, seja o feito remetido à Justiça Federal Comum 

ou, sucessivamente, seja remetido o feito à via ordinária (sic) ou 

denegada a segurança, por ausência de direito líquido e certo a ser 

protegido pela via mandamental.  

Em parecer de fls. 330/340, o MPT conclui pela 

competência da JT para apreciar a demanda, uma vez que se trata de 

ato administrativo do Presidente do Tribunal Regional a ser apreciado 

pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 114 do RI do Regional, assim 

como pelo cabimento da ação de segurança, pois desnecessária a 

dilação probatória, entendendo, quanto ao mérito, que as disposições 

do Decreto n.º 3.298/99 devem ser interpretadas em consonância com 

a Constituição Federal e com a Lei n.º 7.853/89, sob pena de ofensa ao 

núcleo essencial de proteção aos portadores de necessidades especiais, 

devendo ser assegurada a participação da impetrante, em homenagem 

ao princípio da isonomia constitucional. Entende descabido o pedido 

de percepção de vencimentos, uma vez que inexiste nomeação de 

outro candidato até o momento. Opina, assim, pela admissão do 

Mandado de Segurança e, no mérito, pela sua procedência parcial, 

confirmando-se a liminar antes deferida.  
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Às fls. 342/351, a impetrante apresenta manifestação 

refutando as alegações da União, recebida em homenagem aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório. É o relatório.  

 

II – FUNDAMENTOS DO VOTO. 

 

Da preliminar de incompetência absoluta.  

Em sua manifestação, a União suscita a incompetência da 

Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos do art. 114, 

inc. IV, da Constituição Federal, pois se trataria de matéria 

administrativa relativa à servidor público, atraindo a incidência do 

entendimento fixado pelo e. STF na Reclamação n.º 3.395-DF.  

Sem razão, uma vez que não se trata aqui de demanda 

onde se questiona a relação entre o servidor e a Administração 

Pública, hipótese apta a afastar a competência desta Justiça 

especializada, nos termos do entendimento exarado pelo e. STF, mas 

da impugnação de ato praticado em face da competência 

administrativa do Desembargador Presidente do Tribunal, atraindo a 

incidência do disposto no Regimento Interno desta Casa, notadamente 

em seu art. 114.  

Com efeito, o comando inserto no art. 114 da Constituição 

Federal se refere à competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, 

ou seja, à atuação do Poder Estatal em substituição à vontade dos 

particulares, circunstância distinta da presente demanda, onde se 
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questiona a atuação administrativa do Presidente do Tribunal, em ato 

de natureza vinculada.  

Incide, no caso, o disposto na Lei Complementar n.º 35/79 

(Lei Orgânica da Magistratura), especialmente em seu art. 21, inc. VI, 

de inequívoca redação, “in verbis”:  

 

Art. 21. Compete aos tribunais, privativamente: VI – 
julgar, originariamente, os mandados de segurança 
contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de 
suas câmaras, turmas ou seções. 

 

Por sua vez, o Regimento Interno do Regional estabelece 

expressamente, em seu art. 114, que “serão julgados pelo Tribunal 

Pleno os mandados de segurança impetrados contra atos de 

autoridades judiciárias e administrativas da 21ª Região, bem como 

contra atos do próprio Tribunal e de seus órgãos”, em evidente 

simetria com o dispositivo da LOMAM.  

Portanto, reputa-se este Tribunal competente para a 

apreciação da presente ação de segurança.  

Rejeita-se a preliminar.  

Da preliminar de inadequação.  

Prosseguindo, a União aponta a inadequação da via eleita, 

sustentando ser necessária a dilação probatória para apuração da 

deficiência física alegada pela impetrante.  

Também neste aspecto não prospera a impugnação, tendo 

em vista a presença de prova preconstituída suficiente à regular 
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apreciação das alegações da impetrante, inexistindo qualquer 

controvérsia quanto aos fatos e circunstâncias narrados na inicial, 

tratando-se de mera verificação da adequação dos fatos à norma 

invocada.  

Com efeito, inequívoca a presença da perda auditiva 

unilateral total no ouvido direito da impetrante, conforme atestado nos 

exames audiométricos juntados aos autos (fls. 13/18) e reconhecido 

pela Comissão Multiprofissional do concurso público (fls. 137), 

limitando-se a controvérsia à suficiência, ou não, desta condição para 

fins de inclusão da impetrante entre os candidatos portadores de 

deficiência física.  

Desnecessária, assim, a alegada dilação probatória quanto 

à condição física da impetrante, pois suficientemente demonstrada nos 

autos, tratando-se, na verdade, de se saber se a deficiência auditiva 

unilateral se caracteriza como deficiência física suficiente para 

enquadrar a impetrante nos termos do Decreto n.º 3.298/99, com 

redação dada pelo Decreto 5.296/2004.  

Diante deste quadro, estando patente a surdez total 

unilateral e alegando a impetrante a suficiência desta condição para 

viabilizar sua participação no concurso como deficiente físico, 

desnecessária a produção de outras provas, resumindo-se a demanda à 

apreciação do ato impugnado frente à legislação aplicável, 

circunstância que viabiliza a discussão via mandado de segurança.  

Rejeita-se igualmente esta preliminar.  
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Os requisitos gerais e específicos da ação de segurança 

estão atendidos, sendo, portanto, admitida.  

Do mérito.  

A impetrante busca, por intermédio da presente ação de 

segurança, garantir seu direito ao provimento da segunda vaga 

destinada aos candidatos portadores de deficiência física, no concurso 

público para provimento do cargo de Analista Judiciário – Área 

Judiciária, promovido por este Tribunal, sustentando que a legislação 

aplicável não exige a perda auditiva bilateral para a caracterização da 

condição de deficiente físico, sendo suficiente a perda auditiva parcial, 

nos limites do art. 4º, inc. II, do Decreto n.º 3.298/99, e art. 5º, §1º, 

letra “b”, do Decreto n.º 5.296/2004, entendimento reconhecido na 

jurisprudência do e. STJ.  

Trata-se de ação manejada por candidata portadora de 

deficiência auditiva unilateral total no ouvido esquerdo, considerada 

pela Comissão Multiprofissional do concurso como não enquadrada 

na hipótese do art. 4º, inc. II, do Decreto n.º 3.298/99, que exigiria a 

ocorrência de perda auditiva bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, para 

fins de qualificação como deficiente físico apto à concorrência restrita.  

Ressalte-se, de logo, que não se trata aqui de se verificar 

se a deficiência em um dos ouvidos – estando o outro dentro dos 

padrões normais – caracteriza perda suficiente a prejudicar a 

impetrante em relação aos demais candidatos e autorizar sua 

concorrência seletiva, uma vez que tal situação demandaria dilação 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

339 

probatória incompatível com a via estreita da ação de segurança, mas 

apenas a apreciação do seu direito líquido e certo, nos termos da 

legislação aplicável.  

Posto isso, o dispositivo legal invocado pela Comissão 

Multiprofissional do concurso está redigido nos seguintes termos, “in 

verbis”: 

  

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a 
que se enquadra nas seguintes categorias:  
I - (...)  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou 
total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 
2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 
5.296/2004).  

 

Com o devido respeito ao entendimento em sentido 

contrário, os termos em que está redigido o dispositivo são 

inequívocos quanto à necessidade da bilateralidade da perda auditiva 

para fins de atribuição da condição especial, evidenciando-se que a 

qualificação parcial ou total se refere apenas à gradação da perda 

bilateral, não se tratando, à evidência, de critérios alternativos à perda 

bilateral.  

Conquanto diversos julgados do e. STJ tenham 

reconhecido a suficiência da perda unilateral para caracterizar a 

condição especial do deficiente físico, há que se considerar que a 

antiga redação do dispositivo autorizava o entendimento adotado, pois 

inexistia menção à perda bilateral, “in verbis”:  
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II - deficiência auditiva – perda parcial ou total das 
possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e 
níveis na forma seguinte: 
a) de 25 a 40 decibéis (dB) – surdez leve; 
b) de 41 a 55 dB – surdez moderada; 
c) de 56 a 70 dB – surdez acentuada; 
d) de 71 a 90 dB – surdez severa; 
e) acima de 91 dB – surdez profunda; e  
f) anacusia;  
 

Contudo, após a edição do Decreto n.º 5.296, de 

03.12.2004, que modificou a redação do referido artigo 4º do Decreto 

n.º 3.298/99 (art. 70), dúvidas não restam quanto à necessidade de a 

perda auditiva se dar em ambos os ouvidos, ainda que de modo 

parcial, reputando-se superada a jurisprudência invocada pela 

impetrante.  

Neste sentido, impende registrar que a jurisprudência do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região tem se direcionado para o 

reconhecimento da exigência da perda auditiva bilateral, ante os 

termos do decreto regulamentador, como expressa a seguinte ementa, 

“in verbis”:  

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR 
DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA  (ANACUSIA ). 
DIREITO À VAGA RESERVADA PARA 
DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. 
I. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO 
CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DESTE 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
(FLS. 39/40), QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 
OFICIAL, PARA QUE O IMPETRANTE SEJA 
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CONSIDERADO COMO PORTADO DE 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SE PERMITA SUA 
POSSE, EM VAGA RESERVADA PARA ESSA 
CONDIÇÃO, NO CARGO DE ANALISTA 
JUDICIÁRIO - EXECUTANTE DE MANDADOS.  
II. SEGUNDO O DECRETO Nº 3.298/99 (ART. 4º, II), 
SOMENTE É CONSIDERADO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA O CANDIDATO QUE TENHA 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA . INAPLICÁVEL A 
SÚMULA Nº 377 DO STJ, REFERENTE A 
PATOLOGIA DIVERSA (VISÃO MONOCULAR), 
EXCLUINDO-SE O PLEITO DE FLEXIBILIZAÇÃO 
FORMULADO PELO IMPETRANTE, EM 
BENEFÍCIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. 
III. A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE JULGADOS 
EM SENTIDO CONTRÁRIO, ADOTAM-SE OS 
FUNDAMENTOS DOS PRECEDENTES MAIS 
RECENTES SOBRE A MATÉRIA: TRF5. TERCEIRA 
TURMA. AC Nº 462153/AL. REL. DES. FEDERAL 
VLADIMIR CARVALHO. DJ 17/06/2010; TRF5. 
QUARTA TURMA. AC Nº488064/PB. REL. DES. 
FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS 
(CONVOCADO). DJ 09/04/2010. 
IV. SEGURANÇA DENEGADA.  
(Tribunal Regional Federal - 5ª Região; Mandado de 
Segurança n.º 0010983-33.2010.4.05.0000; Pleno; Des. 
Relatora MARGARIDA CANTARELLI; Data 
Julgamento: 26/01/2011; Public. DJE: 01/02/2011).   

 
Com efeito, conquanto se reconheça a importância das 

políticas públicas que buscam a inclusão dos portadores de deficiência 

no mercado de trabalho, sobressaindo-se, neste aspecto, a reserva de 

vagas em concursos públicos, não se pode desconsiderar a necessidade 

de definição objetiva da deficiência que merece a proteção legal, tendo 

em vista que o “discrimen” não pode ficar ao alvedrio de cada 

julgador, sob pena de se perpetrar eventual injustiça para com outros 

concorrentes efetivamente merecedores da proteção.   
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Assim, eleito critério objetivo mínimo para a 

caracterização da deficiência para fins de reserva de vagas no 

concurso público, nos termos do art. 4º, inc. II, do Decreto n.º 

3.298/99, vigente à época da publicação do edital do concurso, deve 

este ser respeitado em sua integralidade, à míngua de definição 

expressa destes critérios na Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

que regulamentou o disposto no art. 37, inc. VIII, da Constituição 

Federal.  

E não se alegue que o decreto restringiu onde a lei não o 

fez, uma vez que não houve qualquer manifestação da Lei n.º 7.853/89 

quanto à caracterização do portador de deficiência, limitando-se, no 

que interessa à causa, a prever a adoção de legislação específica que 

discipline a reserva de mercado de trabalho em favor das pessoas 

portadoras de deficiência (art. 2º, par. único, inc. II, letra “d”).  

Tampouco a observância do critério regulamentar implica 

em ofensa ao direito da pessoa portadora de necessidades especiais, 

tendo em vista que não se trata de negar oportunidade ao deficiente, 

mas da verificação qualitativa da situação da impetrante em face dos 

demais concorrentes deficientes na forma da lei e merecedores da 

proteção legal, estando assegurada a esses candidatos a reserva de 

vagas no percentual exigido pela lei.  

Inexiste, portanto, no ato impugnado, qualquer violação 

aos princípios da isonomia, da proporcionalidade ou mesmo da 

razoabilidade.  
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Diante deste quadro, onde a impetrante não atende os 

requisitos objetivos estabelecidos no art. 4º, inc. II, do Decreto n.º 

3.298/99, pois portadora de perda auditiva unilateral, e sendo esta a 

norma aplicável à espécie, não se vislumbra o direito líquido e certo 

exigido para a concessão da segurança pleiteada.  

Denego, pois, a segurança pretendida.  

Revoga-se a medida liminar antes deferida à impetrante.  

Acordam os Desembargadores Federais e as Juízas do 

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por 

unanimidade, admitir o mandado de segurança. Por unanimidade, 

rejeitar as preliminares de incompetência absoluta da Justiça do 

Trabalho e de inadequação da via eleita. Mérito: por maioria, denegar 

a segurança, revogando a medida liminar antes deferida; vencida a 

Juíza Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti que a concedia. 

Custas a cargo da impetrante no importe de R$ 20,00.  

Natal/RN, 25 de agosto de 2011. 

 

Maria de Lourdes Alves Leite 

Desembargadora Relatora 

 

Divulgado no DEJT nº 805, em 31/08/2011 (quarta-feira) 

e Publicado em 01/09/2011 (quinta-feira). Traslado nº 01195/2011. 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

344 

Acórdão nº 112.475 

Recurso Ordinário nº 14100-80.2010.5.21.0007 

Desembargador Relator:Eridson João Fernandes Medeiros 

Recorrente: Brinks Segurança e Transportes de Valores Ltda. 

Advogados: Juliana Garcia Ferreira e outros 

Recorrido: Luiz Marcos Souza de Andrade 

Advogado: Alécio César Sanches 

Origem: 7ª Vara do Trabalho de Natal/RN 

 

Não é tarefa fácil, à luz da doutrina, definir qual dos 
preceitos jurídicos poderá agasalhar os pedidos 
contidos em uma lide, quando o demandante, mais 
do que sujeito passivo de uma relação trabalhista, se 
agiganta como ser humano. 
Naturalmente, jamais foge à ótica do julgador, que a 
justiça só se materializa quando encontra eco no 
coração do ser humano, que a busca sedento e 
mendigo de direitos. No caso em tela, o reclamante, 
durante anos, desenvolveu suas funções 
corretamente dentro da empresa, em um trabalho 
arriscado, com jornadas extenuantes. Após assalto 
envolvendo seus colegas de trabalho, em coleta de 
dinheiro, enquanto motorista do carro forte, passa a 
sofrer as consequências do fato, desenvolvendo 
síndrome que o impede de voltar a exercer as 
mesmas funções dentro da empresa. No caso de dano 
psicológico, é sempre mais difícil detectar o nexo 
causal entre a doença e o trabalho, até porque, como 
se sabe, depressão é o mal do século, atingindo 
adultos e crianças, indiscriminadamente, por 
diversas causas, muitas delas afetas a condições 
pessoais de cada indivíduo. Na hipótese vertente, 
laudos respeitáveis de peritos, do INSS, informam 
sobre o estado do reclamante, profundamente 
abalado pelos fatos acontecidos, o que lhe gerou o 
direito à indenização por dano moral. 
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Recurso ordinário conhecido e parcialmente 
provido.  

 

Vistos, etc. 

Trata-se de recurso ordinário interposto por BRINKS 

SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. contra 

sentença proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Natal/RN (fls. 

553/559), que julgou procedente, em parte, a postulação contida na 

reclamação trabalhista proposta por LUIZ MARCOS SOUZA DE 

ANDRADE, condenando-a no pagamento dos seguintes títulos: 

indenização por danos materiais (R$ 30.600,00); indenização por 

danos morais (R$ 30.000,00) e honorários sindicais no valor de R$ 

9.090,00. 

Embargos de declaração da reclamada, às fls. 562/563, 

dirimidos e rejeitados pela decisão de fls. 568/569. 

Recurso ordinário da empresa reclamada, às fls. 571/584, 

insurgindo-se contra a condenação imposta. Defende a ausência de 

dano moral e dano material. Aduz que o reclamante é vigilante 

motorista de carro forte, bastante experiente e treinado para o seu 

ofício, devendo estar apto para as situações de stress, porquanto labora 

com custódia de valores. Alega que a manifestação da doença do 

reclamante – síndrome do pânico - decorre de fatores externos ao seu 

trabalho, tendo, inclusive, tido a sua integridade física preservada por 

ter permanecido dentro do carro forte no assalto ocorrido, no qual os 

meliantes abordaram apenas os vigilantes que portavam malotes de 
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dinheiro, externamente. Entende que a depressão não deve ser 

relacionada à doença profissional. Afirma, ainda, que atendeu todos os 

preceitos de segurança, oferecendo ao reclamante EPI, EPC, 

treinamentos e reciclagens. Nega tenha o reclamante adquirido doença 

ou sofrido acidente de trabalho em face de ação/omissão e suscita, por 

cautela, a redução dos valores arbitrados. Requer a improcedência da 

ação. 

Contrarrazões pelo reclamante, às fls. 601/607. 

É o relatório. 

 
VOTO 

 
1. ADMISSIBILIDADE 

 

A reclamada tomou ciência da decisão dos embargos de 

declaração em 21.10.2010 (certidão de fls. 570), interpondo recurso 

ordinário em 03.11.2010 (fls. 571). Tempestivo, portanto, em face da 

ocorrência de feriados regimentais nos dias 29/10/2010 e 01/11/2010, 

bem como, feriado nacional em 02/11/2010. Depósito recursal às fls. 

586 e custas processuais comprovadas às fls. 587. Representação 

regular (fls. 425). Conheço do recurso. 
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2. MÉRITO 

 

A reclamada recorrente insurge-se contra o deferimento de 

dano moral e dano material, reconhecidos na origem. Alega que o 

reclamante desenvolveu depressão/síndrome do pânico devido a 

fatores alheios ao contrato de trabalho.  

O reclamante recorrido sustenta ter sofrido depressão e 

síndrome do pânico em função do acúmulo da jornada diária e da 

execução de atividade de risco constante, no desempenho da função de 

motorista de carro forte. Como arremate, relata que no desempenho da 

sua atividade, quando, no carro forte, aguardava o término da coleta 

dos malotes, “(...) houve um assalto junto aos colegas do reclamante, 

vindo a deixar o reclamante mais transtornado com a situação e o 

risco de vida que estava correndo.” (fls. 03). 

A Lei nº 8.213/1991, em seu artigo 19, conceitua acidente 

do trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa, delineando, em seu artigo 20, as doenças 

profissionais e do trabalho que se equiparam ao acidente do trabalho. 

No artigo 21 define a chamada “concausa”, como equiparada ao 

acidente do trabalho, e o acidente de trajeto. 

Assim, o nexo causal entre a moléstia e o trabalho, para 

efeito de reconhecimento de doença ocupacional equiparada a 

acidente do trabalho, não precisa ser causa exclusiva, nos moldes do 

disposto no art. 21, inciso I, da Lei 8.213/91. Basta que a atividade 
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realizada possa ter causado ou contribuído para a instalação da doença 

ou o seu agravamento. 

Não há qualquer dúvida quanto ao direito do trabalhador à 

indenização por acidente do trabalho quando caracterizados o dano e o 

nexo de causalidade do evento com o trabalho, o que in casu se 

efetivou.  

Vigora hoje, no Brasil, a teoria da responsabilidade civil 

objetiva (artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal; artigos 12 

e 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e artigo 927 do 

CCB), que se fundamenta na “teoria do risco criado”, ou seja: a 

reparação do dano é devida em decorrência da criação do risco e não 

apenas da culpa ou do dolo. 

Entretanto, a par da teoria aplicada, deve-se levar em 

conta, ainda, a existência de situações de risco excepcional, ou seja, 

atividades econômicas de alto risco que impõem ao empregado 

determinados riscos que não podem ser elididos, por maiores os 

cuidados que possam vir a ter o empregador, pois a possibilidade de 

acidente é inerente à própria atividade. 

Neste caso, então, decorrendo o dano da própria natureza 

da atividade, o ônus de que seus empregados se acidentem deve ser 

suportado pelo empregador, que responde pelas consequências da 

atividade econômica que assumiu o risco, face ao lucro que obtém. 

A tese desenvolvida em recurso é de que o reclamante 

teria desenvolvido problemas depressivos de forma alheia ao trabalho, 
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não tendo sido o “assalto” o motivador da moléstia em questão, ainda 

pelo fato da não participação do autor, no evento danoso. 

Os documentos de fls. 26/37 evidenciam afastamento do 

reclamante por concessão de Auxílio-Doença, por constatação de 

incapacidade laborativa, reconhecida pelo INSS, sob o código 91 – 

acidente de trabalho. 

Consta às fls. 76/77 dos autos, ofício da Previdência 

Social determinando à empresa reclamada a readaptação profissional 

do reclamante à nova função/atividade compatível com o quadro atual, 

visando o seu retorno ao trabalho. Como resposta, a demandada se 

reportou ao INSS (fls. 79/80), informando acerca da dificuldade de 

encaixar o reclamante no exercício de outras funções na empresa, o 

que contraria a tese recursal de que o reclamante sempre esteve apto 

ao desempenho de suas funções. 

A i. expert, através do laudo de fls. 450/462, amparada 

pelos esclarecimentos às fls. 480/484, concluiu que o trabalho do 

reclamante, na reclamada, efetivamente não foi tido como “causa”, 

mas sim “concausa” da doença adquirida pelo mesmo, devendo-se a 

essa conclusão fatores importantes como a acentuação de traços de 

personalidade e os sintomas de alterações de ansiedade previamente 

apresentados pelo mesmo. 

Explicou, ainda, que também não se deve afirmar que a 

gênese da moléstia que ora imputa ao trabalho, na reclamada, seja 

unicamente relacionada aos traços de personalidade que, embora 
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presentes, por si só não justificariam os transtornos apresentados, bem 

como a intensidade dos sintomas, tendo as condições de trabalho e o 

assalto ocorrido funcionado como fator agravador, “gatilho” da 

gênese da patologia. 

A respeito da concausa, preleciona o ilustre doutrinador 

Sebastião Geraldo de Oliveira, (in Indenizações por Acidente do 

Trabalho ou Doença Ocupacional, LTr, 2005) ao discorrer obre as 

causas das doenças ocupacionais, citando Sérgio Cavalieri Filho:  

 

Os acidentes ou as doenças ocupacionais podem 
decorrer de mais de uma causa (concausas), ligadas ou 
não ao trabalho desenvolvido. Assevera Cavalieri Filho 
que ‘a concausa é outra que, juntando-se à principal, 
concorre para o resultado. Ela não inicia e nem 
interrompe o processo causal, apenas o reforça, tal qual 
um rio menor que deságua em outro maior, 
aumentando-lhe o caudal. 

 

Importante traçar aqui um esboço superficial sobre o mal 

que acomete o reclamante recorrido. O mesmo sofre de Síndrome do 

Pânico, desencadeada por agentes internos, não se exigindo perigo 

real iminente para ela surgir. Manifesta-se a doença através de uma 

crise de angústia inexplicável, onde o sistema nervoso autônomo, que 

costuma acionar o “alarme” frente a situações de perigo, desencadeia 

um conjunto de sintomas físicos e psicológicos, fazendo com que a 

pessoa acometida sofra com alarmes falsos, ainda que tenha 

consciência de que não existe ameaça real. Por consequência, os 

sintomas aparecem e com isso o paciente passa a sofrer o medo de 
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uma nova crise, associando-a sempre com o local onde a última crise 

ocorreu, tentando evitá-lo. Assim, as chances do indivíduo ter algum 

problema no local de trabalho são imensas, em função do grande 

número de horas que as pessoas passam em seus ambientes 

profissionais. 

Não é tarefa fácil definir, à luz da doutrina, qual dos 

preceitos jurídicos poderá agasalhar os pedidos contidos em uma lide, 

quando o demandante, mais do que sujeito passivo de uma relação 

trabalhista, se agiganta como ser humano. 

Naturalmente, jamais foge à ótica do julgador, que a 

justiça só se materializa quando encontra eco no coração do ser 

humano, que a busca sedento e mendigo de direitos.  

No caso em tela, o reclamante, durante anos, desenvolveu 

suas funções corretamente dentro da empresa, em um trabalho 

arriscado, com jornadas extenuantes. Após assalto envolvendo seus 

colegas de trabalho, em coleta de dinheiro enquanto motorista do 

carro forte, passa a sofrer as consequências do fato, desenvolvendo 

síndrome que o impede de voltar a exercer as mesmas funções dentro 

da empresa. 

No caso de dano psicológico, é sempre mais difícil 

detectar o nexo causal entre a doença e o trabalho, até porque, como se 

sabe, depressão é o mal do século, atingindo adultos e crianças, 

indiscriminadamente, por diversas causas, muitas delas afetas a 

condições pessoais de cada indivíduo. 
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Na hipótese vertente, entretanto, laudos respeitáveis de 

peritos, inclusive do INSS, informam sobre o estado do reclamante, 

profundamente abalado pelos fatos acontecidos e o licenciam. 

Mais do que a empresa reclamada recorrente, a verdadeira 

vítima do assalto é o reclamante recorrido, agora sem condições de 

trabalho e com poucas perspectivas laborais. 

Por sua fragilidade, o ser humano se agiganta, e só a 

justiça deverá socorrê-lo, não por isso, mas pelas razões contidas nos 

documentos que acompanham o pedido inicial, a documentação 

constante dos autos, e o entendimento da MM. Juíza, em sua 

primorosa sentença, quando relata as condições em que o reclamante 

exercia seu trabalho, em jornadas comprovadamente extenuantes e 

estressantes.  

Evidencia, ainda, que a reclamada, sendo empresa que lida 

com trabalhadores em constante situação de risco, deveria adotar 

medidas extras de prevenção com jornadas de trabalho mais amenas, 

compensadoras do estresse das tarefas executadas por seus 

empregados. 

Ressalte-se, mais uma vez, que restou evidenciado o nexo 

entre a doença do reclamante e o trabalho por ele desenvolvido dentro 

da empresa reclamada.  E, em assim sendo, conforme se pode extrair 

da análise pericial, o assalto sofrido pelos companheiros do autor da 

lide foi efetivamente o gatilho da gênese da patologia por este 

desenvolvida. 
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No que se refere aos lucros cessantes, importa ressaltar 

que estes visam, na forma do art. 950 do Código Civil, a garantir uma 

renda apta a compensar os ganhos de que tenha sido privados a parte 

ofendida, face à sua inabilitação laboral, até o fim da convalescença. 

A intenção do legislador é a manutenção do padrão remuneratório do 

indivíduo enquanto se encontrar incapacitado para o trabalho, em 

razão de enfermidade temporária e/ou não consolidada. 

Trata-se do princípio da restitutio in integrum, que 

significa que todo o dano deve ser integralmente reparado. Esta é a 

regra literal do artigo legal em questão, verbis: 

 

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pela qual o 
ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou 
se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, 
além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o 
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à 
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da 
depreciação que ele sofreu . 

 

Data venia do entendimento de origem, que, pressupondo 

a irreversibilidade da doença do reclamante, impôs à reclamada 

complementação salarial baseada na suposição de um salário futuro a 

ser auferido pelo reclamante em atividade para a qual estaria em 

processo de aprendizagem (auxiliar de cozinheiro), o valor da 

indenização pelos lucros cessantes, como já dito, deve corresponder à 

diferença entre o valor da remuneração que o empregado receberia 

caso tivesse permanecido trabalhando e o que efetivamente recebeu da 
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autarquia previdenciária no período de afastamento. Este é o limite, 

não cabendo indenização baseada em suposição ad futurum. 

Todavia, in casu, considerando que a prova documental 

carreada aos autos não demonstra os valores pagos pelo INSS e, tendo 

em vista a necessidade de identificar o que o reclamante deveria 

efetivamente ter recebido no período, concluo ser inviável nesta fase 

processual a fixação do valor da indenização pelos lucros cessantes, o 

que deverá ser apurado em liquidação de sentença, observada a 

evolução salarial do reclamante e os critérios para a percepção das 

demais verbas variáveis de natureza remuneratória. 

Assim, considerando que o salário dos primeiros 15 

(quinze) dias de afastamento do empregado por conta de acidente do 

trabalho é encargo do empregador, a indenização vai arbitrada no 

pagamento das diferenças havidas entre os vencimentos do empregado 

a contar do 16º (décimo sexto) dia de afastamento e o auxílio 

previdenciário efetivamente recebido, até a data de retomada de suas 

atividades na empresa ou do pedido de demissão, haja vista inexistir 

referências a tanto. 

Por conseguinte, dou provimento parcial ao recurso 

ordinário da reclamada para manter a condenação desta no pagamento 

de indenização por lucros cessantes, entretanto em valor a ser apurado 

em liquidação de sentença, correspondente à diferença entre o valor da 

remuneração que o reclamante receberia caso tivesse permanecido 

trabalhando e o que efetivamente recebeu do INSS, a contar do 16º 
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(décimo sexto) dia de afastamento e o auxílio previdenciário 

efetivamente recebido, até a data de retomada de suas atividades na 

empresa ou do pedido de demissão. 

Entretanto, a fim de se evitar a reformatio in pejus, o valor 

máximo da condenação em lucros cessantes não poderá ultrapassar o 

patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente prolatado em 

primeiro grau e não combatido pela parte autora. 

Quanto ao valor relativo à indenização por dano moral, 

tem-se a aferir que a existência de concausa é circunstância que não 

elimina a culpa do empregador, mas que admite a mitigação do valor 

da indenização, já que as condições em que era realizado o trabalho, 

de alguma forma, concorrem para o dano sofrido pelo empregado. 

Contudo, o correto é considerar-se que o trabalho contribuiu com 50% 

para o dano causado ao reclamante, estimado na origem em R$ 

30.000,00.  

Assim, adotando os parâmetros ventilados, entendo que o 

valor de R$ 15.000,00 remunera condignamente o reclamante 

recorrido, destacando-se não produzir tal valor enriquecimento sem 

causa do empregado. 

Dá-se provimento parcial ao recurso ordinário da empresa 

reclamada para reduzir a indenização por danos morais, fixando-a em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  

Provimento parcial. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, 

dou-lhe provimento parcial para reduzir a indenização por danos 

morais, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e determinar 

que o valor da condenação em lucros cessantes seja apurado em 

liquidação de sentença, correspondente à diferença entre o valor da 

remuneração que o reclamante receberia caso tivesse permanecido 

trabalhando e o que efetivamente recebeu do INSS, a contar do 16º 

(décimo sexto) dia de afastamento e o auxílio previdenciário 

efetivamente recebido, até a data de retomada de suas atividades na 

empresa ou do pedido de demissão, respeitado o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), acaso ultrapassado. 

É como voto. 

Acordam os Desembargadores Federais e a Juíza da 

Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, 

por unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por maioria, 

dar provimento parcial ao recurso ordinário para reduzir a indenização 

por danos morais, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 

determinar que o valor da condenação em lucros cessantes seja 

apurado em liquidação de sentença, correspondente à diferença entre o 

valor da remuneração que o reclamante receberia caso tivesse 

permanecido trabalhando e o que efetivamente recebeu do INSS, a 

contar do 16º (décimo sexto) dia de afastamento e o auxílio 
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previdenciário efetivamente recebido, até a data de retomada de suas 

atividades na empresa ou do pedido de demissão, respeitado o limite 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acaso ultrapassado; vencida a Juíza 

Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti que lhe dava provimento 

parcial exclusivamente para determinar que o valor da condenação em 

lucros cessantes seja apurado em liquidação de sentença. 

 

Natal/RN, 19 de outubro de 2011. 

 

 

Eridson João Fernandes Medeiros 

Desembargador Relator 

 

Divulgado no DEJT nº 841, em 24/10/2011 (segunda-feira) e 

Publicado em 25/10/2011 (terça-feira). Traslado nº 01396/2011. 
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Acórdão nº 108.001 

Recurso Ordinário nº 160400-45.2009.5.21.0007 

Desembargador Relator: José Barbosa Filho  

Recorrentes:  José Lino da Silva e outro  

Advogados: Kainara Liebis Katchem Bonner Alves Paiva e outro 

Recorrido: Ministério Público do Trabalho  

Procuradores:  Xisto Tiago de Medeiros Neto e outros 

Recorrido:  Sindicato dos Empregados em Condomínios e em 

Empresas Prestadoras de Serviços de Locação de Mão-de-Obra no 

Estado do Rio Grande do Norte (SINDCOM/RN) e outros 

Advogado:  Marcus Vinicius Furtado da Cunha 

Recorrido: Anderson Miguel da Silva 

Advogada: Ana Lúcia de Andrade Melo 

Origem:  7ª Vara do Trabalho de Natal  

 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO 
RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO TRABALHO. RATIFICAÇÃO DO 
RECURSO. ATO DESNECESSÁRIO ANTE A 
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. 
Os recorrentes protocolizaram recurso ordinário 
antes de a parte contrária opor embargos de 
declaração, que foram conhecidos e rejeitados. 
Diante disso, totalmente desnecessária a ratificação 
do recurso ordinário, seja pela ausência de previsão 
legal, no particular, seja pela inocuidade do ato, 
diante da confirmação da sentença recorrida em 
todos os termos. Preliminar rejeitada. Recurso 
ordinário conhecido. 
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PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. NATUREZA 
CONTINUADA DAS IRREGULARIDADES. 
CONFIRMAÇÃO DO JULGADO. 
A análise da participação dos recorrentes na atuação 
fraudulenta do SINDCOM/RN não induz que a 
prescrição deva ser contada da constituição do órgão 
de classe, pois, como destacado nos fundamentos da 
sentença recorrida, o pedido de dissolução da 
entidade é fundamentado nas irregularidades 
praticadas de forma continuada. 
AÇÃO CIVIL PÚBICA. CRIAÇÃO DO 
SINDCOM/RN POR GRUPO FAMILIAR E 
EMPRESARIAL ARTICULADO. FRAUDE A 
DIREITOS TRABALHISTAS. GRAVE PREJUÍZO 
AOS EMPREGADOS DA CATEGORIA 
PROFISSIONAL. DANO MORAL COLETIVO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
Os recorrentes, inegavelmente, participaram da 
formação de articulado e poderoso grupo familiar e 
empresarial, criando o SINDCOM/RN (Sindicato 
dos Empregados em Condomínios e em Empresas 
Prestadores de Serviço de Locação de Mão-de-Obra 
no Estado do Rio Grande do Norte) e constituindo 
empresas prestadoras de serviços de locação de mão 
de obra, que se substituíam e se sucediam nos 
contratos celebrados principalmente com os órgãos 
públicos, utilizando o Sindicato, que deveria 
representar os trabalhadores, para sonegar e 
dispensar direitos básicos e indisponíveis dos ex-
empregados, contratuais e rescisórios, obtendo, com 
isso, lucros indevidos, afora outras irregularidades 
praticadas e comprovadas nos autos. Dessa forma, 
diante dos graves prejuízos causados a coletividade 
dos trabalhadores da categoria, deve ser mantida a 
sentença de 1º grau, que decretou a dissolução do 
Sindicato, criado “por quem não representa de fato 
os interesses da categoria..., máxime quando 
evidenciado que o mesmo grupo está no seu comando 
desde a sua constituição, não existindo notícia da 
existência de oposição que pudesse se contrapor aos 
rumos a ela conferidos, o que é perfeitamente 
compreensível, diante do natural temor dos 
empregos de enfrentamento de seus patrões”, 
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proibiu os réus, inclusive os recorrentes, “de criar ou 
patrocinar novo Sindicato ou participar em direção 
de sindicato já existente, representante da categoria 
dos trabalhadores, sob pena de multa de 
R$20.000,00” e, ainda, reconheceu a 
responsabilidade também dos recorrentes, oriundas 
das atividades do Sindicato e, consequentemente, 
determinou o pagamento de indenização por danos 
morais coletivos no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais). Recurso ordinário a que se nega 
provimento. 
 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso ordinário interposto por José Lino da 

Silva e Jeane Alves de Oliveira, em face da sentença proferida pelo 

Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Natal, fls. 2123/2168, que julgou 

parcialmente procedente a pretensão formulada em ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o SINDCOM/RN 

– Sindicato dos Empregados em Condomínios e em Empresas 

Prestadores de Serviço de Locação de Mão-de-Obra no Estado do Rio 

Grande do Norte, Jane Alves de Oliveira Miguel da Silva, Nicolângelo 

Gomes da Cunha, Josivan da Silva Oliveira, Sebastião Ramos, 

Eduardo Alves de Souza, Francisco Genivaldo Rosendo, Anderson 

Miguel da Silva e os recorrentes, para determinar a dissolução do 

SINDCOM/RN, com o afastamento definitivo de sua administração 

(Jane Alves de Oliveira Miguel da Silva, Nicolângelo Gomes da 

Cunha, Josivan da Silva Oliveira, Sebastião Ramos, Eduardo Alves de 

Souza e Francisco Genivaldo Rosendo), além de proibir os réus de 
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criarem ou patrocinarem novo sindicato ou participarem em direção de 

sindicato já existente, representante da categoria dos trabalhadores, 

sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Houve, ainda, a 

condenação por dano moral coletivo no valor de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais), imputada solidariamente a Jane Alves de 

Oliveira Miguel da Silva, Anderson Miguel da Silva, Jeane Alves de 

Oliveira e José Lino da Silva. Custas, pelos requeridos, de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). 

O Sindcom/RN e outros apresentaram embargos de 

declaração (fls. 2215/2219), que foram rejeitados (fls. 2222/2224). 

Em suas razões recursais, fls. 2174/2209, os recorrentes 

afirmam que a própria sentença se limita a demonstrar, por si mesma, 

que inexiste magnitude alguma na prova apresentada com relação aos 

recorrentes, ao contrário, limita-se ao fato da constituição da Seridó 

Locação Serviços Ltda. apenas pela presença da chancela do Sr. José 

Lino da Silva no documento de constituição da sociedade, pois a 

eventual fraude na constituição da referida sociedade não demonstra 

nenhum benefício para os ora recorrentes em prejuízo dos 

trabalhadores representados pelo SINDCOM. Afirmam que a Sra. 

Elenilza não reconhece a sua assinatura no contrato da Seridó Locação 

de Serviços e que ela atribui a falsificação à Cactus Locação de Mão-

de-obra Ltda., e não ao seu sócio, o recorrente José Lino da Silva. 

Aduzem que a Sra. Elenilza não pertence à família de Jane Miguel da 

Silva e também que a chancela do Sr. José Lino da Silva no 
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documento de constituição da Seridó Locação Serviços Ltda. não 

denota qualquer liame entre este e o Sindicato. Afirmam que a 

sentença de origem não apontou, dentre as irregularidades arguidas 

pelo Ministério Público do Trabalho, quais teriam sido cometidas 

especificamente pelos recorrentes, sendo a única exceção a referência 

a um acordo coletivo firmado entre o SINDCON e a Cactus Locação 

de Mão de Obra Ltda., cujo objeto refere-se ao parcelamento de 

verbas rescisórias. Por fim, sob o argumento de que jamais praticaram 

qualquer ato que possa estar relacionado com suposta farsa na criação 

do SINDCON, bem assim demonstrado que nenhuma das 

irregularidades apontadas adveio de suas condutas, requerem que seja 

conhecido e provido o presente recurso para o fim de excluí-los de 

qualquer responsabilidade decorrentes das atividades do Sindicato, 

condenando, ainda, a parte recorrida em custas e honorários 

advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. 

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público 

do Trabalho - Procuradoria Regional 21ª Região, às fls. 2304/2333, 

pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário por ausência de 

ratificação, após a ciência dos recorrentes da decisão que julgou os 

embargos declaratórios e, acaso conhecido, seja negado provimento ao 

recurso. 

É o relatório.  
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II - FUNDAMENTOS DO VOTO 

 

Da preliminar de não conhecimento do recurso arguida 

pelo MPT em contrarrazões, por ausência da ratificação da peça 

recursal. 

O Ministério Público do Trabalho opinou pelo não 

conhecimento do recurso, por não ter sido ratificado pelos recorrentes, 

após a decisão dos embargos de declaração opostos pela parte adversa.  

Sem razão.  

Cientes as partes da decisão de fls. 2123/2168, publicada 

em 19/07/2010 (fl. 2172), abriu-se prazo para interposição de recurso, 

cuidando os recorrentes em apresentá-lo em 20/07/2010.  

Os embargos de declaração opostos em 21/07/2010, após 

os recorrentes terem protocolizado seu recurso, não foram acolhidos. 

Ora, cabe a cada litigante protocolizar seu recurso no prazo legal, e 

não ficar em permanente vigília processual para saber se a parte 

adversa ingressou com embargos de declaração para, após o 

julgamento desses embargos, com ou sem acolhimento, ratificar o 

recurso. É evidente que, em se tratando de embargos acolhidos com 

efeitos modificativos, obrigatoriamente as partes deverão ser 

intimadas para, ai sim, a parte sucumbente que já havia protocolizado 

recurso, acrescer ou adequar as suas razões recursais à nova situação, 

podendo, inclusive, desistir do recurso, ser lhe for conveniente. 
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A legislação processual civil e trabalhista não contempla 

essa obrigação de ratificação do recurso após o julgamento dos 

embargos de declaração opostos pela parte adversa, constituindo-se 

em equivocada jurisprudência não adotada pelo TST, que, 

reiteradamente, tem decido em sentido contrário e determinado o 

retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento do recurso, sem 

ratificação, como entender de direito.  

Exigir que a parte recorrente apresentasse petição apenas 

para informar ao Juízo que está ratificando recurso anteriormente 

apresentado é obrigar a parte à prática de mais um ato desnecessário, 

implicando em mais tarefas administrativas a serem cumpridas pelas 

Secretarias das Varas e Distribuição dos Feitos, sem nenhuma função 

útil, em total dissonância com o princípio da celeridade, da 

concentração e da economia processual. A ausência dessa ratificação 

nenhum prejuízo causa a qualquer das partes, além de carecer de 

amparo legal.  

Desta forma, rejeito a preliminar.  

Em consequência, conheço do recurso ordinário, porque 

atendidos os seus pressupostos de admissibilidade. 

Mérito 

Sobre a prescrição  

Os recorrentes afirmam que incidiu em erro o Juízo de 

origem, uma vez que, para fins de dissolução do Sindicato, considerou 

que a pretensão não está prescrita porque o pedido se fundaria na sua 
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atuação, entretanto, para fim de relacionar os recorrentes e considerá-

los responsáveis pela sua atuação, com base na participação dos 

recorrentes, principalmente o Sr. José Lino da Silva, considerou a 

elaboração do estatuto social do Sindicato. 

O argumento não se coaduna com a situação retratada nos 

autos, pois a análise da participação dos recorrentes na constituição 

fraudulenta do Sindicato não induz que o prazo prescricional deva ser 

contado da data da constituição do órgão sindical, até porque, como 

fundamentado pelo Juízo de origem, o pedido de dissolução encontra-

se alicerçado nas irregularidades praticadas de forma continuada 

durante todo o período de atuação – desde a fundação até a sua 

dissolução. 

Portanto não há nenhum erro ou equívoco na sentença de 

origem no tocante a esse ponto, inexistindo prescrição a ser 

pronunciada. 

Da constituição do SINDCOM e do envolvimento dos 

recorrentes nas irregularidades apontadas na petição inicial pelo MPT. 

Antes de analisar tema central objeto do recurso, é 

importante salientar que os recorrentes apresentam suas razões 

recursais de forma retalhada e de visão cansativa, repetindo 

argumentos em vários trechos do recurso, que podem ser sintetizados 

nas afirmações de que não participaram da criação do SINDCOM, 

nem ficou comprovado o liame dos mesmos com as atividades do 
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referido Sindicato, ou que tiveram algum enriquecimento ilícito 

decorrente de prejuízos causados aos trabalhadores. 

No caso em análise, os recorrentes José Lino da Silva e 

Jeane Alves de Oliveira (cônjuges) constituíram, em 15.03.1994, a 

empresa ADS – Administração e Serviços Ltda. (que em 17.03.1998 

teve sua denominação social alterada para CACTUS – Locação de 

Mão-de-Obra Ltda.), conforme contrato social e seus aditivos - fls. 

158/179, tendo como objeto social estabelecido na sua Cláusula 5ª, 

“in verbis”:  

 

5723- agenciamento e locação de mão-de-obra 
(recrutamento, administração e treinamento de pessoal) 
5712 – Serviços de Administração de bens imóveis 
(administração de condomínios, de centros 
comerciais,de teatros, de cemitérios) 
5761- higiene, limpeza, e outros serviços executados em 
prédios e domicílios 
(dedetização, desinfecção, desratização, ignifugação, 
tratamento de piscinas, manutenção de jardins) 
(destaquei) 

 

Evidencia-se que o SINDCOM/RN foi fundado em 

20.08.1994, com a finalidade de representar os trabalhadores da 

“categoria profissional dos empregados em condomínios e em 

empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra”, tendo 

sido constituído por Jane Alves de Oliveira Miguel da Silva, da qual 

os recorrentes são irmã e cunhado, respectivamente. Ora, não se pode 

considerar mera coincidência o fato da irmã e o cunhado de Jane 
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Alves terem criado uma empresa de prestação de serviços e locação de 

mão-de-obra poucos meses antes da instituição de um Sindicato que 

representaria os trabalhadores da categoria. 

Outra situação que corrobora mais ainda esta situação de 

fraude é a ata da assembléia de constituição do SINDCOM/RN (fls. 

114/118), que apresenta o seguinte registro, “in verbis”: 

 

3. A presidente fez uso da palavra para apresentar aos 
presentes o trabalho desenvolvido pela comissão 
provisória de fundação, ao longo desses últimos três 
meses da elaboração da proposta ao estatuto da 
categoria” (fl. 114- verso - destaquei) 

 

Considerando os três meses anteriores da data de criação 

do SINDCOM/RN, evidencia-se que as datas de criação deste e de 

constituição da empresa ADS praticamente coincidem, além do fato 

de o recorrente José Lino da Silva, atuando como advogado, ter 

elaborado e assinado o Estatuto de criação do referido sindicato, 

corrobora a tese de que os recorrentes estavam intimamente ligados a 

toda a fraude referente à criação de um Sindicato de Trabalhadores por 

empresários, afetando a sua representatividade e a sua própria 

finalidade como órgão de classe. 

Além disso, não prospera, de forma alguma, a alegação de 

ingenuidade da conduta dos recorrentes, pois sempre estiveram 

atuando em conjunto com a sua irmã e cunhada Jane Alves Miguel da 

Silva na prática de ilícitos, incluídos os trabalhistas, conforme 
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evidenciado pelos documentos anexados aos autos (fls. 640/670), 

demonstrando os crimes no qual estão denunciados pelo Ministério 

Público Federal, dentre eles apropriação indébita previdenciária, 

quadrilha ou bando, falsidade ideológica, sonegação de contribuição 

previdenciária, entre outros. 

Dessa forma, não prospera a tese recursal referente à 

ausência de envolvimento dos recorrentes na criação do 

SINDCOM/RN com intuito de fraudar direitos trabalhistas, pois desde 

o primeiro instante todos os envolvidos nesse ato de constituição do 

Sindicato sabiam exatamente o que pretendiam e como alcançar seus 

objetivos. 

Do fato denotativo do liame de José Lino da Silva com a 

criação e as atividades do SINDCOM 

Os recorrentes afirmam que a assinatura supostamente 

falsa da Sra. Elenilza Pinheiro de Araújo na constituição da empresa 

Seridó Locação de Serviços Ltda. foi atribuída à sociedade do qual o 

recorrente José Lino da Silva é sócio (CACTUS Locação de Mão de 

Obra Ltda.), e não a si próprio. Aduzem também que a chancela do Sr. 

José Lino no documento de constituição da referida empresa não 

denota qualquer liame entre este e o Sindicato.   

Não assiste razão aos recorrentes.  

Inicialmente, é importante ressaltar que a Sra. Elenilza 

participou da Assembléia de criação do SINDCOM/RN, tendo 

secretariado os trabalhos e também assumido, naquela oportunidade, o 
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cargo de Diretor Administrativo – Financeiro (fl. 116- verso), 

presumindo-se, assim, a sua condição de trabalhadora pertencente à 

categoria profissional. Entretanto, em 06.10.1994, logo após assumir o 

referido cargo de direção no SINDCOM/RN, constituiu com o Sr. 

João Pereira da Costa a empresa Seridó – Locação de Serviços Ltda., 

declarando expressamente ser “comerciante” de profissão (contrato 

social de fls. 181/187). 

Além disso, em depoimento prestado a Polícia Federal, a 

Sra. Elenilza declarou que: 

 

Que passou a trabalhar para a empresa CACTUS 
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA em 16.10.1998, como 
recepcionista, quando esta empresa prestava serviço 
para a EMBRATEL, ali permanecendo até 09 de abril 
de 2001;...; que não conhece ninguém chamado JOAO 
PEREIRA DA COSTA; QUE não reconhece as 
assinaturas de fls. 30, 31,32,39,4,42; QUE quanto à 
pessoa de JEANE ALVES DE OLIVEIRA, conheceu-a 
na época em que a Declarante e JEANE trabalham na 
EMBRATEL, sendo que a mesma veio a constituir a 
empresa CACTUS, posteriormente; QUE JOSÉ LINO 
DA SILVA, ERA FUNCIONARIO DA Embratel na 
época em que a Declarante ali trabalhava; QUE  a 
declarante atribui a empresa CACTUS a falsificação de 
sua assinatura nos documentos ora questionados...” (fls. 
910/911- destaquei). 

 

Ora, quando a Sra. Elenilza atribui à empresa CACTUS a 

falsificação de sua assinatura, por se tratar de uma pessoa jurídica, ela 

está se referindo as pessoas que estão à frente da referida empresa, ou 

seja, os recorrentes, que obviamente respondem pelos seus atos.  
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Por outro lado, o fato da Sra. Elenilza ter passado a 

integrar os quadros da CACTUS apenas em 16.10.1998 não é motivo 

para afastar a responsabilidade dos recorrentes pela falsificação de 

seus documentos, até porque o depoimento daquela mostra que a 

relação com os recorrentes começou antes da constituição da empresa 

CACTUS, pois era ligada ao SINDCOM e já tinha trabalhado com o 

Sr. Lino e a Sra. Jeane em período anterior. Ademais, o fato da Sra. 

Elenilza não pertencer à família de Jane Alves não é essencial para 

caracterizar o envolvimento nas fraudes perante o SINDCOM e as 

empresas envolvidas, até porque a ligação familiar estava latente no 

núcleo da organização criminosa, havendo o envolvimento de outras 

pessoas que não apresentavam laço familiar com Jane Alves e os 

recorrentes, como é o caso da própria Sra. Elenilza. 

Ainda em relação à alegação de que o recorrente José Lino 

da Silva, na condição de advogado, poderia perfeitamente subscrever 

o estatuto da entidade e posteriormente o contrato da empresa Seridó, 

tem-se que, realmente, de início, esse ato isoladamente considerado 

não é reputado como ilegal, entretanto, no caso dos autos, não se trata 

de evidência isolada, mas, sim, de mais um dos elementos probatórios 

da participação dos recorrentes na articulação para a criação do 

referido Sindicato de trabalhadores, por pessoas ligadas à categoria 

patronal, com intuito de se beneficiarem, em prejuízo da 

representatividade e das atividades do órgão. 
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Das irregularidades praticadas pelos recorrentes durante a 

existência do Sindicato 

Afirmam os recorrentes que a sentença de origem não 

apontou, dentre as várias irregularidades arguidas pelo Ministério 

Público do Trabalho, quais teriam sido cometidas especificamente 

pelos recorrentes, sendo a única exceção a referência a um acordo 

coletivo firmado entre o SINDCON e a Cactus Locação de Mão de 

Obra Ltda., cujo objeto refere-se ao parcelamento de verbas 

rescisórias. Além disso, afirma que esse único suposto favorecimento 

ilegal teria ocorrido em 2000, ano em que se firmou o acordo coletivo, 

razão pela qual não há como relacionar esse evento com a constituição 

do SINDCOM. 

Sem razão.  

Inicialmente, conforme já ressaltado acima, o fato de os 

recorrentes terem criado a empresa ADS poucos meses antes de Jane 

Alves, irmã e cunhada dos recorrentes, ter fundado um (pseudo) 

Sindicato para representar a categoria profissional que prestaria 

serviços a empresa dos recorrentes, confirma a articulação em torno da 

criação do referido Sindicato (que deveria ser de trabalhadores) por 

pessoas ligadas a categoria patronal, para comprometer a sua 

representatividade e as suas atividades. 

Tal tese é corroborada pelo acordo coletivo celebrado 

entre o SINDCOM e a empresa pertencente aos recorrentes, prevendo 

de forma absurda e ilegal, o parcelamento do pagamento da rescisão 
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em 5 meses, (fls. 419/424). Ademais, ressalta-se que o fato do referido 

acordo coletivo ter sido celebrado no ano 2000, não descaracteriza a 

sua ligação com a criação fraudulenta do SINDCOM, pois a fraude 

não se limitou apenas a sua criação, mas se perpetuaram ao longo dos 

anos em que esteve ativo. 

Ressalta-se, ainda, que a celebração desse acordo coletivo 

não foi a única atitude ilegal da qual os recorrentes estiveram 

envolvidos, uma vez que há nos autos grande quantidade de elementos 

e provas – inclusive decisões judiciais transitadas em julgado – 

comprovando que Jane Alves de Oliveira Miguel da Silva mantinha 

atividades empresariais vinculadas aos recorrentes, (sua irmã e 

cunhado), concorrendo para a série de irregularidades praticadas pelas 

empresas. Nesse sentido, é interessante mencionar o Termo de 

Verificação Fiscal elaborado pela Secretaria da Receita Federal (fls. 

1928 e seguintes) e anexo aos autos pelos próprios recorrentes, do 

qual se destacam os seguintes trechos, “in verbis”: 

 

7. o Sr, Eduardo Targino Cavalcante declarou: 
(380/384) 
(...) 
u) Que não lidava com os documentos (faturas e 
licitações) da PREST-SERVICE, pois isso era feito pela 
ADS, através de Jane; 
 (...) 
Jonas Alves da Silva, chefe do Deptº de Pessoal da 
PREST-SERVICE no período de 0104/1999 a 
23/06/2000 prestou declarações (fls. 412/416), em que 
afirmou: 
(...) 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

373 

d) Que quem comandava a Prest-Service eram as 
empresas CACTUS/ADS e o grupo EMVIPOL, pois o 
contrato com a Secretaria de Saúde do Estado do RN era 
“rachado” entre esses dois grupos; 
e) Que os cheques emitidos pela Prest-Service saiam de 
dentro da EMVIPOL e de dentro da ADS; 
(...) 
g) Que na ADS, quem entregava os cheques eram Lino 
e sua esposa Jeane: 
(...) 
k) Que tanto Hebert como Lino, da ADS, compareciam 
à Prest-Service para dar ordens; 
(...) 
Ante os fatos apurados, conclui a fiscalização: 
1. Que a empresa PREST-SERVICE foi constituída 
fraudulentamente e compôs um quadro societário com 
pessoas sem capacidade econômica para tal (“laranjas”); 
(...) 
3. Que os reais proprietários e administradores da 
PREST-SERVICE são as empresas dos grupos 
EMVIPOL E CACTUS/ADS, bem como seus 
respectivos sócios. (destaquei) 

  

Além disso, a atuação do grupo familiar era de forma 

arbitrária, violando vários direitos trabalhistas, como podemos citar, 

dentre vários outros elementos probatórios, as declarações de ex-

funcionários da CACTUS perante o Ministério Público do Trabalho, 

no seguinte sentido: 

 

que alguns empregados assinaram os termos de rescisão 
em face da necessidade de receber o pouco que lhes era 
oferecido; que durante o aviso prévio trabalharam a 
jornada normal, não lhes sendo concedida a redução de 
horário, cujo excesso a empresa havia se comprometido 
a pagar quando da rescisão, o que não foi feito; que os 
depósitos do FGTS estão com quatro meses de atraso; 
que a empresa deixou de incorporar em seus salários 
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vários reajustes concedidos á categoria; que por volta do 
mês de maio lhes foi descontada, compulsoriamente e 
sem possibilidade de oposição, parcela referente á 
contribuição assistencial sindical, esta revertida ao 
SINDCOM/RN... (fl. 419- destaquei). 

 

É relevante ressaltar que o fato da maioria dos cheques 

emitidos pela Prest Service não estarem nominais a empresa 

ADS/CACTUS ou aos seus sócios não significa que não tenham sido 

beneficiados pelo esquema criminoso, até porque, conforme já 

mencionado, era prática comum dos réus a utilização “laranjas”. Além 

disso, o Sr. Jonas Alves da Silva, que foi chefe do Deptº de Pessoal da 

PREST-SERVICE declarou que o “os cheques emitidos pela Prest 

Service saíam de dentro da ENVIPOL e da ADS” (fls. 1928 e 

seguintes), corroborando a informação de que não tinha nenhuma 

relevância prática a definição formal de quem era o sócio de cada 

empresa, uma vez que todo o grupo tinha poderes de mando e gestão 

nas empresas e no Sindicato dos trabalhadores, frise-se, criado por 

pessoas vinculadas à direção patronal.  

Em relação ao envolvimento nas atividades ilícitas 

relacionadas à empresa Manpower, (que inicialmente foi constituída 

com o nome de fantasia REPROX), os elementos probatórios também 

mostram a relação dos recorrentes na sua atuação, principalmente da 

recorrente Jeane Alves, que colocou a sua irmã Janice como “laranja”, 

como se pode constatar pelo depoimento do Sr. Carlos Augusto 

Souza Cerqueira, prestado na Polícia Federal, “in verbis”:  



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

375 

 

“que veio a Natal em 1999 passar férias com seu tio, 
quando conheceu JANICE ALVES DE OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO, e passou a ter um envolvimento 
amoroso com a mesma;...; que, e março de 2001, a 
irmão de JANICE, JEANE ALVES DE OLIVEIRA, 
montou a empresa REPROX para a mesma; que 
JANICE nunca chegou efetivamente a trabalhar na 
empresa, mas recebia ajuda de custo da irmã JEANE; 
que JEANE ALVES DE OLIVEIRA é dona das 
empresas CACTUS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 
A.D.S. SEGURANÇA PROIVADA LTDA; que JOSÉ 
LINO DA SILVA é o marido de JEANE ALVES DE 
OLIVEIRA e também é sócio da A.D.S. E CACTUS” 
(fls. 352/353- destaquei) 

 

É relevante também transcrevermos um trecho do 

depoimento do fiscal do Trabalho, Joel Adonias Dantas Neto, perante 

a Polícia Federal, onde relata as semelhanças na gestão entre as 

empresas: 

 
“QUE durante a fiscalização da MANPOWER verificou 
algumas coincidências: o programa de folha de 
pagamento utilizado e os centros de cursos eram os 
mesmos da PRESTSERVICE; a auxiliar de pessoal, 
JANILE CAVALCANTE NOGUEIRA também era 
mesma para as duas empresas; MARIA SUELI 
MOREIRA auxiliar de escritório, também trabalhou no 
escritório da PRESTSERVICE e um dos sócios da 
MANPOWER, CESAR AUGUSTO SOUSA 
CERQUEIRA, ser sobrinho de JANE ALVES, 
Presidente do SINDCON/RN e de JEANE ALVES 
esposa de um dos sócios da ADS e da CACTOS...”(fls. 
354/355) 

   
Portanto está claramente evidenciado que os recorrentes 

não só participaram da criação, mas também manipularam e utilizaram 
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o SINDCOM para a prática de ilícitos, haja vista que há muito tempo 

mantinham relações e interesses pessoais e econômicos vinculados a 

várias empresas de prestação de serviços (não só a empresa 

CACTUS/ADS), inclusive mediante condutas fraudulentas. Portanto é 

totalmente descabida a alegação recursal de que a empresa da qual os 

recorrentes são sócios participou de forma mínima das atitudes ilegais 

envolvendo o SINDCOM/RN, uma vez que está evidenciado que as 

administrações das empresas se confundiam, e os recorrentes 

mantinham ligação íntima na administração de outras empresas 

envolvidas no esquema fraudulento. 

Ou seja, a fraude da qual participavam os recorrentes 

funcionava mediante a organização de uma cadeia criminosa muito 

bem organizada e arquitetada, com a criação de várias empresas com 

objetivos parecidos (prestação de serviços de locação de mão-de-

obra), uma sucedendo a outra, e em algumas delas eram colocados 

“laranjas” como sócios, mas, na realidade, o comando permanecia a 

cargo dos réus, que pertenciam ao mesmo grupo ligado pelos laços 

familiares e jurídicos, com a única intenção de sonegar obrigações 

previdenciárias e burlar os direitos dos trabalhadores da categoria, 

favorecendo os empresários que eram beneficiados pelas práticas 

ilícitas, contando com o apoio do Sindicato. 

Por outro lado, também não há qualquer pertinência a 

alegação dos recorrentes referente à ausência de enriquecimento ilícito 

em prejuízo dos trabalhadores, pois diante dos fartos elementos 
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probatórios nos autos, especificados de forma objetiva e sequencial 

nos fundamentos da sentença recorrida, a importância do SINDCOM 

na teia de interesses econômicos das pessoas (entre elas os 

recorrentes) que integram as empresas ligadas ao grupo é manifesto, 

diante do critério de contratação por meio de licitação em que a regra 

prevalente é a do menor preço. 

Além disso, posteriormente, havia efetiva participação do 

referido Sindicato ao final dos contratos, subscrevendo acordos com 

as empresas, transacionando direitos dos ex-empregados e 

homologando as rescisões dos trabalhadores sem que os valores de 

face dos Termos de Rescisão fossem efetiva e integralmente quitados, 

é evidente que as empresas integrantes do grupo que gerenciava o 

sindicato sempre tinham vantagens ilícitas expressivas por meio de 

sonegação e dispensa de direitos básicos e indisponíveis dos 

trabalhadores, contratuais e rescisórios. 

Dessa forma, é totalmente descabida a tese recursal no 

sentido de que nenhuma das irregularidades apontadas adveio das 

condutas dos recorrentes, daí porque a sentença recorrida deve ser 

mantida intacta. 

Recurso ordinário não provido. 
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III – DISPOSITIVO 

 

Conheço do recurso ordinário, e, no mérito, nego-lhe 

provimento. 

 

José Barbosa Filho 
Desembargador Relator 

 

Acordam os Desembargadores Federais e a Juíza da 1ª 

Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por 

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário. 

 

Natal, 10 de maio de 2011. 

 

José Barbosa Filho 

Desembargador Relator 

 

Francisco Marcelo Almeida Andrade 

Procurador do Trabalho 

 

Divulgado no DEJT nº 730, em 17/05/2011(terça-feira). 

Traslado nº 664/2011. 
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Acórdão nº. 98.999 

Mandado de Segurança nº 26600-73.2008.5.21 

Desembargador Relator:Ronaldo Medeiros de Souza 

Impetrante: Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na 

Indústria da Construção Civil Pesada, Montagens, Instalações e Afins 

do Estado do Rio Grande do  Norte – SINTRACOMP e outros 

Advogados: Eduardo Serrano da Rocha e outros 

Autoridade coatora: Juíza da 7ª Vara do Trabalho de Natal/RN 

Litisconsorte: Ministério Público do Trabalho – PRT 21ª Região 

Origem: TRT da 21ª Região 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DOS 
SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INSTRUÇÃO 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
Trata-se de procedimento calcado em lei 
infraconstitucional, com a devida observância do 
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, 
resultante da relevância do interesse público na 
obtenção da verdade real para a solução pacífica da 
lide havida entre as partes, a justificar a ação estatal 
restritiva ao direito fundamental do cidadão. 
Ressalte-se, ainda, a existência de jurisprudência da 
Suprema Corte no sentido de que os direitos e 
garantias fundamentais não se revestem de caráter 
absoluto. 
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I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, 

impetrado pelo Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na 

Indústria da Construção Civil Pesada, Montagens, Instalações e Afins 

do Estado do Rio Grande do Norte – SINTRACOMP, Francisco de 

Assis Pacheco Torres, Luciano Ribeiro da Silva, Francisco Fernandes 

de Oliveira e Jorge Dantas do Nascimento, com o intuito de revogar 

ato praticado pela Exma. Juíza da 7ª Vara do Trabalho de Natal, que 

determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos réus e seus 

cônjuges. 

Aduzem os impetrantes, em síntese, que a determinação da 

quebra dos sigilos bancário e fiscal dos réus e seus cônjuges, é medida 

arbitrária, pois que tolhe direito líquido, certo e exigível à intimidade e 

sigilo de dados, amparado no art. 5º, incisos X e XII da Constituição 

Federal e art. 21 do Código Civil, já que a realização de perícia 

contábil nas contas da entidade, já deferida pelo juízo a quo, seria 

suficiente para esclarecer se os autores promoveram alguma 

irregularidade nas contas da entidade sindical, como afirma o 

Ministério Público do Trabalho, na Ação Civil Pública impetrada. 

Aduzem ainda, os autores, que a juíza prolatora da decisão 

deferiu “a quebra de sigilo bancário e fiscal, fundamentando sua 

decisão em face do depoimento prestado pela “testemunha” do 

“Parquet” e que tal decisão “subverte toda a lógica processual, sem 
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falar que, passa a atacar a vida privada dos impetrantes, antes mesmo 

de verificar se houvera alguma irregularidade nas contas da entidade 

sindical e em sua contabilidade.” 

Este Desembargador Relator indeferiu a liminar, conforme 

decisão de fls. 83/9. 

Os impetrantes interpuseram agravo regimental, o qual 

não foi conhecido, conforme certidão de fl. 112, por defeito de 

representação. 

A autoridade coatora prestou as informações de estilo, 

ressaltando que “ficou claro, pois, que não houve condução do 

processo por testemunha ou pelo autor, houve mera provocação, e a 

decisão foi proferida com base na análise dos documentos. Vale 

salientar que as decisões interlocutórias podem ser modificadas no 

curso do processo, não havendo qualquer óbice no particular. A 

quebra de sigilo se deu em razão da sua imprescindibilidade para a 

realização da perícia. Entende esta magistrada que não houve violação 

de direitos, pois a decisão levou em conta o interesse público, a 

necessidade da diligência e a busca da verdade real, em um processo 

de grande complexidade e de importância para toda uma categoria de 

trabalhadores.” (fl. 107). 

O litisconsorte, Ministério Público do Trabalho – PRT 21ª 

Região, apresentou sua manifestação às fls. 125/87, pelo 

indeferimento do mandado de segurança, em face de não se 
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caracterizar o ato judicial como abusivo ou ilegal, inexistindo violação 

a direito líquido e certo dos impetrantes. 

Este e. TRT da 21ª Região, mediante Acórdão nº 75.995 

(fls. 294/300), cujo redator foi o e. Desembargador José Barbosa 

Filho, por maioria, concedeu parcialmente a segurança para suspender 

a imediata quebra do sigilo bancário e fiscal dos impetrantes até a 

conclusão do laudo pericial contábil, vencidos este Desembargador 

Relator e a Juíza Revisora que a denegavam, confirmando o teor da 

liminar anteriormente indeferida (cf. Certidão de Julgamento à fl. 

290). 

Este Desembargador Relator colacionou Justificativa de 

Voto, às fls. 301/6, na qual entende pela não configuração dos 

elementos necessários à concessão da segurança. 

O Ministério Público do Trabalho, mediante doc. de fls. 

309/11, objetivando assegurar a prerrogativa processual de ser 

intimado pessoalmente, requereu a remessa oportuna do processo à 

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, a fim de 

possibilitar, se entender cabível, o exercício do direito de recorrer. 

Feita a remessa dos autos conforme solicitado, o 

Ministério Público do Trabalho, mediante petição de fls. 314/9, opôs 

embargos de declaração, suscitando a existência de omissões no 

julgado. 

Este e. TRT da 21ª Região, mediante Acórdão nº 77.015 

(fls. 325/8), cujo Relator foi o e. Desembargador José Barbosa Filho, 
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por unanimidade, conheceu e rejeitou os referidos embargos 

declaratórios. 

Por sua vez, o Ministério Público do Trabalho 

inconformado com a decisão regional de fls. 294/300 (que concedeu 

parcialmente a segurança para suspender a sua imediata quebra do 

sigilo bancário e fiscal dos impetrantes até a conclusão do laudo 

pericial contábil), interpôs recurso ordinário às fls. 332/76. 

O Presidente desta e. Corte Trabalhista, Desembargador 

José Barbosa Filho, proferiu despacho à fl. 382, recebendo o apelo 

interposto pelo Ministério Público do Trabalho no só efeito devolutivo 

e determinando vista à parte contrária para, querendo, oferecer contra-

razões no prazo legal. 

Por sua vez, o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores 

na Indústria da Construção Civil Pesada, Montagens, Instalações e 

Afins do Estado do Rio Grande do Norte – SINTRACOMP, Francisco 

de Assis Pacheco Torres, Luciano Ribeiro da Silva, Francisco 

Fernandes de Oliveira e Jorge Dantas do Nascimento apresentaram 

suas contra-razões às fls. 391/407.  

Posteriormente, os citados impetrantes apresentaram 

petição às fls. 413/4, requerendo a juntada de perícia, a teor da Súmula 

nº 08 do TST. 

Todavia, o Ministério Público do Trabalho (fls. 487/9), 

manifestou-se pela impossibilidade da juntada de documentos novos e 

de constituição de provas após a propositura do mandamus, 
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protestando pelo desentranhamento dos documentos juntados pelo 

Sindicato, e alegando que o direito líquido e certo não depende de 

comprovação posterior. 

O Tribunal Superior do Trabalho, mediante despacho de 

fl. 492, determinou à Coordenadoria que oficie à 7ª Vara do Trabalho 

de Natal a fim de que a autoridade dita coatora informe se ainda 

haveria necessidade de se proceder à quebra do sigilo bancário e fiscal 

dos réus e seus cônjuges, determinada nos autos da Ação Civil Pública 

nº 689/2007-007-21-00-7. 

Em resposta a tal determinação, a d. Juíza da 7ª Vara do 

Trabalho de Natal (fl. 501) afirmou ainda haver interesse do juízo em 

obter os dados bancários e fiscais dos réus, a fim de complementar a 

perícia, a qual, a propósito não foi totalmente concluída. 

Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão 

ao recurso ordinário em mandado de segurança, às fls. 540/3, no 

sentido de não conhecer do recurso ordinário por incabível, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, 

concluída a elaboração do laudo pericial, profira decisão de mérito 

sobre a violação ou não do direito líquido e certo veiculado no 

mandado de segurança, como entender de direito.  

Dessa decisão, houve oposição de embargos de declaração 

pelo Ministério Público do Trabalho às fls. 548/52, tendo o C. TST, 

mediante decisão de fls. 555/7, acolhido os referidos embargos 

declaratórios para, retificando erro de percepção de que o acórdão 
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impugnado fora proferido em sede de agravo regimental, quando o 

fora em sede de julgamento do mandado de segurança, prestar os 

esclarecimentos contidos na fundamentação, mantida inalterada a 

parte dispositiva do acórdão embargado. 

Houve remessa dos presentes autos a esta e. Corte do 

Trabalho, após o trânsito em julgado da referida decisão do C. 

Tribunal Superior do Trabalho, conforme certidão de fl. 562. 

A Presidência, mediante despacho de fl. 569, determinou 

que a Secretaria do Tribunal Pleno realizasse redistribuição para novo 

revisor, tendo em vista a desconvocação da Exma. Juíza Joseane 

Dantas dos Santos.  

Enfim, os autos foram redistribuídos e conclusos ao novo 

revisor, qual seja o Desembargador José Rêgo Júnior, de acordo com 

o doc. de fl. 570. 

É o relatório. 

 

II - FUNDAMENTOS DO VOTO 

 

O presente mandado foi protocolizado a tempo e a modo, 

preenchendo todos os pressupostos para seu processamento. Admito a 

ação. 

 

Preliminar de intransponibilidade por vinculação ao 

quorum do primeiro julgamento. 
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O advogado dos impetrantes, bacharel Eduardo Serrano da 

Rocha, suscitou, em sede de sustentação oral, a preliminar de 

impedimento de parte da composição deste Tribunal por violação ao 

princípio do juízo natural. Alegou que são duas as garantias do 

princípio do juízo natural, quais sejam, a de que ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (inciso 

LIII, do art. 5º, da CF), e a de que não haverá juízo ou tribunal de 

exceção (inciso XXXVII, art. 5º, CF). Argumentou, ainda, que a 

garantia do juiz natural desdobra-se em três conceitos: a) só são 

órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição Federal; b) 

ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do 

fato; c) entre os juízos pré-constituídos se dá a ordem taxativa de 

competências inalterável a arbítrio de quem quer que seja. 

Salientou que, às fl. 290, vol. 2, existe a composição que, 

naquela oportunidade, concedia a segurança para que a quebra do 

sigilo só se desse se necessário fosse. Tal composição era a seguinte: 

Des. José Barbosa Filho, Des. Ronaldo Medeiros de Souza, Des. 

Eridson Medeiros, Des. Maria de Lourdes, Juíza Joseane Dantas e, na 

época, Juiz Sílvio Caldas. Ressaltou que a modificação no tocante ao 

Revisor fere o citado princípio constitucional uma vez que o julgado 

já se encontra em trâmite. 

Sem razão. 

Não há qualquer violação ao princípio constitucional do 

juiz natural, uma vez que é da competência originária do Tribunal 
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Pleno a apreciação de Mandado de Segurança contra decisão de Juiz 

de primeiro grau, conforme disposto no art. 22 do Regimento Interno 

deste e. TRT da 21ª Região, senão vejamos: 

 

“Art. 22 – Compete ao Tribunal Pleno: 
I – Processar e julgar, originariamente: 
a) os dissídios coletivos no âmbito de sua jurisdição, 
suas revisões e os pedidos de extensão das sentenças 
normativas; 
b) os mandados de segurança e os habeas corpus 
interpostos contra atos e decisões, inclusive as 
administrativas, do próprio Tribunal, do seu Presidente, 
dos seus Desembargadores e dos demais Juízes sob a 
sua jurisdição;” (grifos nossos). 

 

Outrossim, a vinculação do primeiro quorum de 

julgamento dar-se-ia se, e, somente se, tivesse havido uma suspensão 

na análise do mérito do mandado de segurança, ou seja, no exame da 

ocorrência de violação ou não ao direito líquido e certo, o que não 

ocorreu. De fato, a decisão de fls. 294/300 – que determinou a 

suspensão da imediata quebra do sigilo bancário e fiscal dos 

impetrantes até a conclusão do laudo pericial contábil – foi recebida 

pelo Tribunal Superior do Trabalho com o caráter de liminar 

incidental, ou seja, de decisão interlocutória, a qual já teve os seus 

efeitos exauridos. 

Tanto que o Tribunal Superior do Trabalho proferiu 

acórdão ao recurso ordinário em mandado de segurança, às fls. 540/3, 

no sentido de não conhecer do recurso ordinário por incabível, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, 
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concluída a elaboração do laudo pericial, profira decisão de mérito 

sobre a violação ou não do direito líquido e certo veiculado no 

mandado de segurança, como entender de direito.  

Ora, tratando-se de novo julgamento (para prolatação da 

decisão de mérito) e não de continuação do primeiro, não há que se 

falar em vinculação dos membros integrantes do quorum anterior, o 

qual foi composto para, nos termos da decisão proferida no c. TST, 

apreciar a liminar incidental do mandado de segurança, e não o seu 

mérito.  

Por outro lado, importa salientar que, em relação à 

composição do Pleno deste e. TRT, é totalmente inviável a restauração 

do primeiro quorum de julgamento, uma vez que, no presente caso, é 

impossível se manter os mesmos julgadores para a referida sessão de 

julgamento. 

É que a substituição ocorrida nos presentes autos foi 

realizada de forma legal e regimental. Ora, o Des. Sílvio Caldas já está 

aposentado compulsoriamente, sendo impossível a sua participação no 

atual julgamento. No tocante à substituição da d. Juíza Joseane 

Dantas, a Presidência deste Tribunal, mediante despacho de fl. 569, 

determinou que a Secretaria do Tribunal Pleno realizasse 

redistribuição para novo revisor, tendo em vista a desconvocação da 

Exma. Juíza Joseane Dantas dos Santos. Assim, os autos foram 

redistribuídos, em conformidade com o art. 60 do Regimento Interno, 
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e conclusos a novo revisor que, de acordo com o doc. de fl. 570, foi o 

Desembargador José Rêgo Júnior. 

De fato, a figura da vinculação do quorum de julgamento 

como preliminar intransponível vai contra o próprio interesse do 

impetrante, dada a impossibilidade de julgamento do processo, uma 

vez que o acolhimento de tal preliminar implicaria obrigatoriamente a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a 

impossibilidade de restauração do quorum anterior de julgamento. 

Assim, rejeito a preliminar.  

 

DO MÉRITO. 

 

Este Desembargador Relator ratifica integralmente a sua 

fundamentação constante da Justificativa de Voto, colacionada às fls. 

301/6, nos seguintes termos: 

 

“Envolve o mandado de segurança a questão sobre a 

quebra dos sigilos bancário e fiscal dos impetrantes, o que os levou a 

se utilizar desta medida heróica invocando o argumento de que tal 

medida é arbitrária, pois que já havia sido determinada perícia contábil 

para a verificação de possíveis irregularidades nas contas do 

Sindicato-impetrante, denunciadas pelo Ministério Público do 

Trabalho através da Ação Civil Pública. 
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Aduzem ainda os impetrantes, que a medida determinada 

tolhe direito líquido, certo e exigível à intimidade e sigilo de dados, 

amparado no art. 5º, incisos X e XII da Constituição Federal e art. 21 

do Código Civil, e que foi fundamentada em depoimento prestado por 

“testemunha” do “Parquet”. 

Vejamos. 

Ao prolatar sua decisão, assim fundamentou a autoridade 

coatora (fl. 66):  

 

A testemunha, por sua experiência no assunto, 
considerou imprescindíveis certos documentos, 
corroborando as alegações do Parquet. Analisando o 
tema, percebo que de fato os documentos juntados e 
acima listados são insuficientes para se ter um quadro 
geral de toda a atividade desenvolvida pelo sindicato e 
seus dirigentes. A mera análise dos livros produzidos 
unilateralmente, sem os documentos que os respaldem, 
não fornece uma descrição perfeita do que ocorreu na 
gestão dos réus. 
E vale salientar que tais informações, se não ajudarem 
em muito ao perito, com certeza não irão prejudicá-lo. 
(...) 
Quanto aos sigilos fiscal e bancário, saliento 
inicialmente que o Supremo Tribunal Federal entende 
que tais direitos não são absolutos, podendo o juiz 
decidir a respeito da conveniência de vulnerar o sigilo 
em caso de interesse público. 
Não há dúvida acerca do relevante interesse público que 
permeia a presente ação, interesse este que prevalece 
sobre o direito privado ao sigilo. A partir do teor das 
denúncias formuladas pelo Parquet, considero também 
que somente a análise de tais dados poderá fornecer 
elementos para o julgamento, sendo imprescindível até 
mesmo para, se for o caso, haver a indubitável 
desoneração dos réus em relação às duvidas e acusações 
que sobre eles pairam.” (grifos nossos). 
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Como se vê, a autoridade coatora não fundamentou sua 

decisão apenas no testemunho trazido pelo MPT, como querem fazer 

crer os impetrantes, baseou-se, também, na necessidade da colheita de 

dados que pudessem esclarecer quaisquer dúvidas sobre a conduta 

destes, já que estão sendo acusados de práticas ilícitas. 

O direito ao sigilo bancário é antes de tudo um direito do 

cidadão à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, consagrado 

constitucionalmente, direito este que não é absoluto, devendo ceder 

diante do interesse público, do interesse da sociedade e da justiça, 

como bem dito na decisão citada.  

A isso não me oponho. Ao contrário, para a averiguação 

da verdade, deve-se determinar a quebra do sigilo bancário e/ou fiscal, 

a fim de que crimes e apropriações indébitas sejam desmascarados, e 

até, de forma irrefutável, possa o suspeito comprovar sua plena 

isenção. 

Contudo, para que essa determinação não implique 

violação dos direitos do cidadão, deve-se atentar para que haja fortes 

indícios de culpabilidade de quem se busque rastrear a conta e/ou 

bens, e que esta determinação seja por via judicial, e não ao alvitre do 

administrador de instituição bancária, quando julgar que este 

procedimento deve ser adotado. 

É exatamente esta a situação do caso em tela, diante dos 

requerimentos formulados na Ação Civil Pública movida pelo 

Ministério Público do Trabalho da 21ª Região contra os presentes 
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impetrantes, onde existem denúncias sobre a prática de irregularidades 

na administração do SINTRACOMP, o juízo a quo, determinou, além 

da feitura de perícia contábil, a quebra dos sigilos bancários e fiscais 

dos acusados, no intuito de juntar o maior número de elementos que 

pudessem ajudar na apuração de supostas denúncias, estando 

presentes todos os elementos autorizadores desta “invasão” da esfera 

privada dos impetrantes. 

Não há aqui, qualquer arbitrariedade na ordem expedida, 

posto que o juiz, como dirigente do processo, pode determinar a 

realização da produção das provas que julgar necessárias para o 

deslinde da causa, como prescrevem os arts. 765, da CLT e 130 do 

CPC, conferindo-lhe poder para determinar, de ofício ou a 

requerimento da parte, como já dito, as provas necessárias à instrução 

do processo. Grifa-se o adjetivo necessárias com o evidente propósito 

de indicar que como tais, considera-se apenas aquelas provas que 

guardem pertinência com a pretensão de direito material deduzida em 

juízo (res in judicium deducta) e com a causa de pedir (causa 

petendi), resultando, pois, absolutamente impertinentes as que 

excedam desse caráter, conforme cada causa. 

No caso em tela, estas observações são inteiramente 

pertinentes, pois o objeto da Ação Civil Pública interposta pelo MPT 

contra os presentes impetrantes é, exatamente, a apuração de supostas 

irregularidades e fraudes cometidas durante a administração do 

Sindicato - SINTRACOMP. 
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Com isso demonstra-se a necessidade de se negar a ação 

mandamental, conforme os limites traçados na decisão que negou a 

liminar requerida, de forma a respaldar os atos praticados pelo juízo 

de primeiro grau. 

Cito a seguinte jurisprudência: 

 

“Mandado de Segurança. Quebra de sigilo bancário. 
Instrução de reclamação trabalhista. Medida 
proporcional e razoável. Investigação de justa causa 
para dispensa, por ato de improbidade. Se o impetrante 
era Empregador-autor de reclamação trabalhista e tinha 
contra si suspeitas de que recebera propina, o que 
justificaria a sua despedida por justa causa, o fato de o 
Juízo tomar as providências necessárias ao atingimento 
da verdade real, na instrução de uma reclamação 
trabalhista, não contraria frontalmente os preceitos 
fundamentais inseridos no art. 5º, X e LVII, da 
Constituição Federal, pois, se havia uma instrução 
processual e a necessidade de investigação da verdade 
real, era proporcional e razoável a medida impingida. 
Recurso ordinário desprovido”. (TST-ROMS-
33722/2002-900-02-00.3; Rel. Ministro Ives Gandra 
Martins Filho, in DJU 07/03/2003). 

 
Do corpo do referido acórdão consta o 

seguinte: 
 

“É certo, porém, que a proteção ao sigilo 
bancário constitui espécie do direito à intimidade 
consagrado no art. 5º, X, da Constituição Federal, 
direito esse que se revela uma das garantias do 
indivíduo contra o arbítrio do Estado. Entretanto, o 
sigilo bancário, assim como o fiscal e o telefônico, 
ainda que representem projeções específicas do direito à 
intimidade (CF, art. 5º, X), possuem, por vezes, 
relevante natureza probatória, compreendida a sua 
quebra no âmbito dos poderes de instrução do Juiz. 
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Conforme bem observa Canotilho, na 
determinação do âmbito de proteção da norma que 
consagra um direito ou uma garantia individual, é 
preciso considerar que os bens protegidos por essa 
norma abrangem apenas as atividades lícitas, ficando 
fora de proteção as atividades ilícitas (Direito 
Constitucional, Livraria Almedina, Coimbra, 4ª ed., 
1987, p. 478). 

(...) Essa exigência alcança inegável 
magnitude quando se trata de um juízo de ponderação 
entre o interesse público na produção da prova e as 
garantias constitucionais de sigilo e privacidade por ela 
necessariamente comprometidas. Assim, os direitos 
fundamentais estão, por vezes, em conflito com outros 
bens ou direitos constitucionalmente protegidos, 
segundo preleciona Canotilho, impondo-se a utilização 
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
que têm assumido uma dupla feição no direito 
germânico, de onde se originou. Por um lado, constitui 
instrumento de vedação ao arbítrio na restrição de 
direitos fundamentais; por outro, como racionalização 
da função, velando pela adequação e proporcionalidade, 
procura determinar o sacrifício de certos bens, interesses 
ou valores, proporcionais ao objetivo a ser alcançado. 
Para tanto, faz-se mister que o legislador fixe, de forma 
precisa, as regras de organização e processo 
(procedimento) necessárias para que as informações 
obtidas para determinada finalidade não venham a ser 
utilizadas com propósitos diversos. 

A doutrina constitucional mais moderna 
enfatiza que, em se tratando de imposição de restrição a 
direitos, deve-se indagar não apenas sobre a 
admissibilidade constitucional da restrição 
eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre 
a compatibilidade das restrições estabelecidas com o 
princípio da proporcionalidade. 

Essa orientação, que permitiu converter o 
princípio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no 
princípio da reserva legal proporcional (vorbehaltendes 
verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a 
legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos 
pelo legislador, mas também adequação (Geeignetheit) 
desses meios para a consecução dos objetivos 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

395 

pretendidos e a necessidade (Notwendigkeitoder 
Erforderlichkeit) de sua utilização. 

Um juízo definitivo sobre a 
proporcionalidade ou razoabilidade da medida restritiva 
há de resultar da rigorosa ponderação entre o significado 
da intervenção para o atingido e os objetivos 
perseguidos pelo legislador (proporcionalidade em 
sentido estrito) (Gilmar Ferreira Mendes e Ives Gandra 
da Silva Martins, Sigilo bancário, direito de 
autodeterminação sobre informações e princípio da 
proporcionalidade, in Repertório IOB de 
Jurisprudência/92). 

Com efeito, para a decretação de quebra 
de sigilo bancário, deve-se demonstrar, a partir de 
indícios suficientes, a existência concreta de causa 
provável que legitime a medida excepcional (ruptura de 
esfera de intimidade de que se encontra sob 
investigação), justificando, assim, a necessidade de sua 
efetivação no procedimento investigatório.” 

 

Como anteriormente colocado quando da apreciação da 

liminar, a decisão ensejadora desta medida heróica colocou-se clara e 

fundamentada quanto à quebra do sigilo de dados dos impetrantes, e a 

excepcionalidade da medida encontra fundamento no brocardo vitam 

inpendere vero (arriscar a vida pela verdade). Merece que se ponha 

em xeque a garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade, 

quando, em defesa do interesse social, busca-se a verdade real. Tal 

procedimento, guarnecido com as cautelas de praxe de resguardar a 

segurança das informações, vai de encontro até mesmo com os 

interesses dos impetrantes que, certamente, almejam provar a lisura de 

sua atividade sindical. 
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A facilitação do processo investigatório obtido pelo ato 

judicial impugnado possibilitará que se chegue a um termo de forma 

mais célere, possibilitando um pronunciamento judicial mais seguro, 

consubstanciado em prova de qualidade, autorizando para isso a 

alegada violação de direito material. Fiat iustitia et ruat caelum. 

Quanto ao momento para adoção da medida o feito chegou 

ao ponto máximo de sua instrução, a realização de perícia contábil 

para aferição das supostas irregularidade alegadas na inicial. 

Constituindo tais documentos elemento facilitador da prova que 

servirá de base à entrega jurisdicional, faz-se presente o momento 

próprio para a adoção da medida. 

Assim, ante a relatividade da garantia da inviolabilidade 

da intimidade e de dados, admitida na previsão legal e 

consubstanciada na jurisprudência dominante; ante a presença da 

adoção de medida pela autoridade coatora de modo a preservar o 

sigilo das informações dentro do âmbito do processo, e, por fim, 

considerando que o momento de adoção da medida excepcional 

corresponde ao momento da produção da prova técnica principal do 

feito, colocando-se a informação de tais dados como fator essencial ao 

esclarecimento justo dos fatos, possibilitando uma justa e segura 

decisão jurisdicional, tenho como não configurados os elementos 

necessários à concessão da segurança.”  
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Diante do exposto, admito a ação mandamental e, no 

mérito, denego a segurança. 

 

III –DISPOSITIVO 

 

Isto posto, rejeito a preliminar de impedimento de parte da 

composição do Tribunal por violação ao princípio do juízo natural, 

suscitada em sustentação oral pelo advogado do impetrante. Admito a 

ação mandamental e, no mérito, denego a segurança. 

 

Acordam os Desembargadores Federais e a Juíza do 

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por unanimidade, 

rejeitar a preliminar de impedimento de parte da composição do 

Tribunal por violação ao princípio do juízo natural, suscitada em 

sustentação oral pelo advogado do impetrante e admitir a ação. 

Mérito: por unanimidade, denegar a segurança. Por unanimidade, 

deferir o requerimento da Representante do Ministério Público do 

Trabalho, no sentido de ser notificada, pessoalmente, da lavratura do 

presente acórdão, nos termos do art. 18, inciso II, alínea “h”, da Lei 

Orgânica do Ministério Público da União. 

 

Natal/RN, 25 de novembro de 2010. 
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Izabel Christina Baptista Queiróz Ramos 

Procuradora do Trabalho  Procuradora-Chefe 
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Acórdão nº 103.585 

Recurso Ordinário nº 207200-43.2009.5.21.0004  

Desembargador Relator: José Rêgo Júnior 

Recorrente: Companhia de Processamento de Dados do Rio 

Grande do Norte S.A.-DATANORTE 

Advogados: Alícia Maria Bezerra da Costa e outros 

Recorrente: Estado do Rio Grande do Norte 

Procurador: João Carlos Gomes Coque 

Recorrido: Companhia de Processamento de Dados do Rio 

Grande do Norte S.A.-DATANORTE 

Advogados: Alícia Maria Bezerra da Costa e outros 

Recorrido: Estado do Rio Grande do Norte 

Procurador: João Carlos Gomes Coque 

Recorrido: Ministério Público do Trabalho - Procuradoria 

Regional 21ª Região 

Procurador: Rosivaldo da Cunha Oliveira 

Origem: 4ª Vara do Trabalho de Natal 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS 
ORDINÁRIOS DA DATANORTE (RÉ) E DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
(ASSISTENTE SIMPLES). CONTRATAÇÃO 
IRREGULAR DE EMPREGADOS PÚBLICOS DE 
CONFIANÇA. DANO MORAL COLETIVO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. É certo que a 
contratação de pessoas para ocupar empregos 
públicos em comissão sem o preenchimento dos 
requisitos constitucionais exigidos para tanto revela 
afronta aos princípios da moralidade e da eficiência 
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administrativa, desvio de finalidade do ato e, em 
última instância, má gestão do dinheiro público, em 
se considerando que a quase totalidade das ações que 
compõem a ré pertencem ao Estado do Rio Grande 
do Norte. Tal situação atenta indubitavelmente 
contra o patrimônio imaterial de toda a coletividade, 
à vista da repulsa e indignação provocada pelo 
quadro de descalabro administrativo verificado 
nestes autos, não havendo que se cogitar de exclusão 
da condenação ao pagamento de indenização por 
dano moral coletivo. Todavia, o valor arbitrado na 
sentença deve ser reduzido, a fim de adequá-lo 
proporcionalmente aos parâmetros atinentes ao 
dano e ao efeito pedagógico da condenação. 
Recursos ordinários parcialmente conhecidos e 
providos. 

 

Trata-se de recurso ordinário interposto pela ré, 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RIO 

GRANDE DO NORTE S.A.-DATANORTE, e de recurso ordinário 

interposto pelo assistente, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de 

Natal (Dra. Rachel Vilar de Oliveira Villarim), fls. 991-1003, 

complementada por decisão de embargos de declaração, fls. 1034-

1035, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada em 

ação civil pública, constando do dispositivo da sentença: “(...) rejeitar 

as preliminares de incompetência da Justiça do Trabalho e 

chamamento do Estado do RN, para declarar o feito EXTINTO SEM 

EXAME DE MÉRITO, por ilegitimidade passiva, quanto a Genildo 

Pereira da Costa e julgar PROCEDENTE EM PARTE a ação civil 

pública interposta pelo Ministério Público do Trabalho, para deferir, 
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liminarmente, o pleito de antecipação de tutela formulado, a fim de 

que a Datanorte seja proibida de admitir novos trabalhadores a título 

de emprego em comissão (cargo em comissão), sem que tenham 

ingressado na ré, mediante concurso público, salvo para ocupação dos 

cargos relativos ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e 

à Diretoria Executiva, sob pena de pagamento  de multa no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador admitido nestas 

condições, valor reversível ao FAT. Este Juízo determina, ainda, que a 

Datanorte afaste, no prazo máximo de 30 dias, os trabalhadores 

contratados ilegalmente para ocupação de todos os cargos em 

comissão, salvo para ocupação de cargos relativos ao conselho de 

administração, ao conselho fiscal e à Diretoria executiva, arbitrando-

se multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada trabalhador 

em situação irregular. No mérito, a 4ª Vara do Trabalho de Natal julga 

a Ação Civil Pública PROCECENTE EM PARTE, para que a 

Datanorte abstenha-se de contratar (nomear), sem prévia admissão, 

mediante concurso público, pessoal para ocupação de cargo (emprego) 

em comissão ou função de confiança (gratificada), salvo para 

ocupação dos cargos relativos ao Conselho de Administração, ao 

Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva, sob pena de pagamento de 

multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador 

admitido nessas condições, reversível ao FAT.Fica a Datanorte 

obrigada a, no prazo máximo de 30 dias, afastar os trabalhadores 

contratados ilegalmente para ocupação de todos os “cargos em 
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comissão”, salvo para ocupação de cargos relativos ao Conselho de 

Administração, ao Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva, fixando-se 

multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada trabalhador em 

situação irregular.Condena-se a demandada ao pagamento da quantia 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de reparação por 

danos causados aos direitos difusos e coletivos dos trabalhadores 

coletivamente considerados, corrigida monetariamente até o efetivo 

recolhimento em favor do FAT”. 

Em suas razões recursais, fls. 1042-1107, a ré insurge-se, 

preliminarmente, em relação aos seguintes títulos: incompetência 

material da Justiça do Trabalho, ilegitimidade ativa ad causam e 

intervenção processual do Estado do Rio Grande do Norte. No mérito, 

insurge-se em face do julgamento procedente da ação civil pública, no 

que tange à nulidade dos contratos de trabalho dos ocupantes de 

cargos em comissão/funções de confiança e, consequentemente, à 

procedência dos pleitos autorais de obrigação de não contratar pessoas 

para o exercício dessas atividades - salvo para ocupação das 

atribuições relativas ao Conselho de Administração, ao Conselho 

Fiscal e à Diretoria Executiva -, sob pena de multa de R$ 20.000,00, 

reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, em caso de 

eventual descumprimento, bem como de afastar todos os ocupantes de 

cargos em comissão/funções de confiança contratados ilegalmente, no 

prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00, reversível ao 

FAT, a cada trabalhador mantido em situação irregular. Ainda, 
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sustenta ser incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da 

tutela no tocante às mencionadas obrigações de fazer e não fazer. Por 

fim, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização 

por dano moral coletivo, ou, se mantida, pela redução do montante 

indenizatório, por considerar a pena por demais severa. 

Em seu recurso ordinário, fls. 1104-1111 (fax) e 1112-

1119 (original), o Estado do Rio Grande do Norte, assistente simples, 

requer o deferimento da preliminar de incompetência material da 

Justiça do Trabalho. No mérito, pugna pela reforma da sentença no 

tocante à condenação da ré às obrigações de fazer e não fazer acima 

referidas e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. 

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, Ministério 

Público do Trabalho - Procuradoria Regional 21ª Região, às fls. 1120-

1148. 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

1. ADMISSIBILIDADE 

 

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, 

conheço dos recursos ordinários. 
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2. MÉRITO 

 

2.1. Preliminar. Incompetência material da justiça do 

trabalho. Recursos ordinários da ré (datanorte) e do assistente 

simples (estado do rio grande do norte). Matéria em comum. 

Análise conjunta.  

As recorrentes insurgem-se em face do indeferimento da 

preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. Em 

síntese, argumentam que a relação jurídica objeto da controvérsia, 

atinente à legalidade da criação e ocupação de cargos em comissão no 

âmbito da ré - sociedade de economia mista integrante da 

Administração Pública indireta estadual -, tem natureza 

administrativa, e não trabalhista. Nesse contexto, conforme sustenta a 

ré, a apreciação do feito por esta Justiça Especializada afronta o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal plasmado na decisão 

liminar proferida na ADI 3.395-6/DF, a qual suspendeu toda a 

qualquer interpretação dada ao inciso I do artigo 114 da Constituição 

Federal que inclua na competência da Justiça do Trabalho o exame de 

matéria relativa a servidores vinculados ao Poder Público por relação 

estatutária ou jurídico-administrativa. 

Considerando que a ré desta ação civil pública constitui-se 

sociedade de economia mista, cumpre observar o disposto no artigo 

173, § 1º, II, da Constituição Federal, verbis: 
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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: 
(...) 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 
(...) (Destaquei). 

 

Como corolário desse dispositivo constitucional, as 

sociedades de economia mista não se submetem ao regime jurídico 

administrativo, mas sim ao regime próprio das empresas privadas, 

inclusive no tocante aos direitos e obrigações trabalhistas. 

Consequência disso é que seus funcionários são exercentes de 

empregos públicos regidos pela CLT, e não titulares de cargos 

públicos de natureza estatutária, muito embora estejam igualmente 

submetidos à regra de admissão mediante concurso público, nos 

termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, sob pena de nulidade 

da contratação. 

Diante do acima exposto, é possível inferir que a eventual 

designação de indivíduo alheio aos quadros funcionais da sociedade 

de economia mista para ocupar cargo em comissão/função de 

confiança, nos moldes do inciso V do artigo 37 da Constituição 

Federal - ainda que discutível a juridicidade desse ato e a 
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nomenclatura empregada -, não tem o condão de transmudar o vínculo 

contratual-trabalhista, regra para a Administração Pública indireta de 

direito privado, em relação jurídico-administrativa. Do contrário, 

haveria a concomitância de dois regimes jurídicos de pessoal diversos 

no âmbito desses entes, o que parece violar frontalmente o sentido 

teleológico do artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 

Em abono a esse entendimento, colhe-se o seguinte 

precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, exarado em 

sede de conflito de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça 

Comum Estadual: 

 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
CARGO EM COMISSÃO. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. REGIME JURÍDICO 
PRIVADO. REGIME TRABALHISTA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.  
1. Independe a denominação do cargo ou emprego 
atribuído ao servidor público contratado por ente 
público de direito privado, que sempre estará sujeito às 
regras trabalhistas desse regime, conforme o disposto no 
inciso II do § 1º do art. 173 da CF.  
2. Inadmite-se a figura do funcionário público nos 
quadros das empresas públicas e sociedades de 
economia mista, pois entes de direito privado não 
podem possuir vínculos funcionais submetidos ao 
regime estatutário, por ser este característico das 
pessoas jurídicas de direito público.  
3. Conflito conhecido para declarar a competência do 
Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, 
suscitado” (STJ, CC 37.913/RO, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 27/06/2005). 

 

Aliás, nesse mesmo sentido, encontra-se a decisão 
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monocrática da Min. Ellen Gracie (STF, RCL 5.786, DJe 06/02/2008), 

a qual indeferiu pedido de liminar formulado pela Empresa Brasileira 

de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO), empresa pública 

federal, nos autos de reclamação constitucional ajuizada em face de 

julgado que apreciou matéria idêntica à desta ação civil pública, 

encampando a tese de que “(...) não há que se falar em violação à 

decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3395/DF, 

uma vez que, nos termos da referida decisão, foram excluídos da 

competência da Justiça do Trabalho os servidores estatutários, 

qualidade que não ostentam os trabalhadores comissionados que 

foram admitidos ao quadro funcional da Infraero por meio de 

contratos especiais, para o exercício de funções de confiança” 

(destaque no original). 

Verifica-se, portanto, que o objeto da presente 

controvérsia encontra-se abarcado pelo inciso I do artigo 114 da 

Constituição Federal, de modo que a Justiça do Trabalho detém 

competência material para apreciá-la. 

Rejeito. 

 

2.2. Preliminar. Ilegitimidade ativa do ministério 

público do trabalho. Recurso ordinário da ré. 

 

A recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade do 

Ministério Público do Trabalho para propor ação civil pública na 
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hipótese dos autos. Argumenta que o autor, “(...) ao ajuizá-la, 

embrenhou-se numa seara impertinente à sua atuação delineada, quer 

na Carta Política, quer na legislação infraconstitucional, qual seja, no 

poder discricionário que o Estado tem, através de sua administração 

direta e indireta, de traçar suas condutas de acordo com suas 

conveniências e oportunidades, no que tange à liberdade de escolhas 

dos critérios que devam adotar na condução e gestão da coisa pública” 

(fls. 1067-1068).  

Por definição, a legitimidade ativa ad causam é 

caracterizada pela pertinência subjetiva para a propositura da ação. 

Diante disso, não há que se cogitar da ausência de legitimidade do 

Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento de ação civil 

pública destes autos. 

A despeito de o inciso III do artigo 83 da Lei 

Complementar nº 75/93 dispor que compete ao Ministério Público do 

Trabalho “promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do 

Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados 

os direitos sociais constitucionalmente garantidos”, o âmbito de 

aplicação desse dispositivo é expandido pelo inciso III do artigo 129 

da Constituição Federal, segundo o qual é função institucional do 

Parquet “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos”, disposição esta que também se 

coaduna com o inciso I do artigo 83 da Lei Complementar nº 75/93. 
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Nesse contexto, o Ministério Público do Trabalho 

encontra-se investido de legitimidade para figurar no polo ativo da 

presente ação, porquanto requer a apreciação do exame da 

legitimidade dos atos de designação de ocupantes de cargos em 

comissão/funções de confiança em sociedade de economia mista, em 

plena consonância com o artigo 129, III, da Constituição Federal, haja 

vista os indícios de ilegalidade e prejuízo ao erário, não havendo que 

se cogitar de intromissão no mérito administrativo - exame de 

oportunidade e conveniência - desses atos. 

Rejeito. 

 

2.3. Preliminar. Intervenção processual do estado do 

Rio Grande do Norte. Recurso ordinário da ré. 

 

A recorrente insurge-se em face do indeferimento do 

pedido de chamamento à lide do Estado do Rio Grande do Norte. 

Argumenta que o ente público é acionista majoritário da sociedade de 

economia mista ré, possuindo responsabilidade subsidiária pelos 

débitos desta, em razão do disposto no artigo 592, II, do CPC, de 

modo que deve integrar o polo passivo da demanda. 

Insta observar que, até o presente momento, o Estado do 

Rio Grande do Norte participa da relação processual como assistente 

simples da ré, nos termos do artigo 50 do CPC, conforme deferido 

pelo Juízo a quo; ou seja, não integra o polo passivo da demanda na 
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qualidade de parte, de forma que não se sujeita aos eventuais efeitos 

da coisa julgada, a teor do artigo 472 do CPC, primeira parte: “A 

sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não 

beneficiando, nem prejudicando terceiros”. 

Dito isso, extrai-se da leitura tanto da contestação quanto 

das razões recursais que a reclamada, ora recorrente, invocando o 

instituto processual do chamamento à lide, almeja que o Estado do Rio 

Grande do Norte passe a integrar o polo passivo da demanda na 

qualidade de litisconsorte. 

O chamamento ao processo - previsto nos artigos 77 a 80 

do CPC - pressupõe a existência de relação jurídica entre chamante e 

chamado da qual resulte dívida comum (STJ, Ag 876.781/RS, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, DJ 15/06/2007). De pronto, constata-se que 

isso não ocorre na hipótese dos autos, porquanto não há relação 

jurídica entre a DATANORTE e o Estado do Rio Grande do Norte 

que obrigue este a responder indistintamente pelos débitos daquela, a 

qual possui personalidade jurídica própria. 

Frise-se que a possibilidade de constrição dos bens do 

sócio de ente privado, prevista no artigo 592, II, do CPC, é medida 

excepcional a ser empregada em sede de execução de sentença, 

observadas as hipóteses legais, não se prestando à ampliação subjetiva 

do polo passivo do processo de cognição. 

Assim, considerando o mero interesse jurídico do Estado 

do Rio Grande do Norte na tutela jurisdicional favorável à 
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demandada, afigura-se razoável a sua admissão como assistente 

simples, nos termos do artigo 50 do CPC. 

Rejeito. 

 

2.4. Empregados públicos de confiança. Validade da 

contratação. Efeitos. Recursos ordinários da ré e do assistente 

simples. Matéria em comum. Análise conjunta. 

 

A ré insurge-se em face do julgamento procedente da ação 

civil pública, no que tange à nulidade dos contratos de trabalho dos 

ocupantes de cargos em comissão/funções de confiança e, 

consequentemente, à procedência dos pleitos autorais de obrigação de 

não contratar pessoas para o exercício dessas atividades - salvo para 

ocupação das atribuições relativas ao Conselho de Administração, ao 

Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva -, sob pena de multa de R$ 

20.000,00, reversível ao FAT, em caso de eventual descumprimento, 

bem como de afastar todos os ocupantes de cargos em 

comissão/funções de confiança contratados ilegalmente, no prazo de 

30 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00, reversível ao FAT, a cada 

trabalhador mantido em situação irregular. Inicialmente, discorre 

sobre sua natureza jurídica de ente da Administração Pública indireta 

de direito privado, possuindo poder de auto-organização do seu 

quadro de pessoal, uma vez que não é criada por lei, a qual apenas 

autoriza a sua criação. Acrescenta que a criação de cargos em 
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comissão/funções de confiança em sociedade de economia mista não 

necessita decorrer de lei, bastando que haja previsão em normas 

internas da empresa estatal, não representando ofensa ao artigo 37, V, 

da Constituição Federal. Outrossim, assevera que “(...) não há que se 

falar em desvio de função e/ou cargo em comissão criado em 

inobservância ao disposto no art. 37, V da Constituição Federal, pois 

todos os atuais cargos em comissão existentes na estrutura da 

Companhia Reclamada necessariamente estão diretamente vinculadas 

às funções de chefia, assessoramento ou direção” (fl. 1091). Por fim, 

argumenta que “(...) não se desincumbiu a exordial em individualizar 

e/ou identificar os cargos em comissão criados em dissonância com o 

conceito excepcional contido no art. 37, II da Constituição Federal” 

(fl. 1092).  

Já o Estado do Rio Grande do Norte, assistente simples, 

sustenta que a exigência de previsão em lei não se aplica à criação de 

empregos públicos - efetivos e comissionados - em empresas públicas 

e sociedades de economia mista, a teor do disposto no artigo 169, § 1º, 

II, da Constituição Federal, bastando que haja previsão em ato de 

organização funcional dessas entidades. Em seguida, aduz que “(...) a 

contratação de empregos em comissão sem previsão em lei não viola 

qualquer dispositivo constitucional, não devendo os contratos 

administrativos dos ocupantes de tais empregos serem tidos por 

nulos” (fl. 1117), pugnando pela total reforma da sentença. 

Cinge-se o mérito da presente ação civil pública em 
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perquirir a legitimidade - assim entendida a conformidade não só com 

a literalidade da norma legal positivada, mas também com os 

princípios jurídicos regentes da matéria - da ocupação de cargos em 

comissão/funções de confiança por indivíduos não pertencentes ao 

quadro permanente de empregados da ré, sociedade de economia 

mista estadual. 

Para tanto, o primeiro questionamento de ordem jurídica a 

ser enfrentado diz respeito à possibilidade de criação de cargos em 

comissão/funções de confiança em sede de entes da Administração 

Pública de direito privado, quais sejam, empresas públicas e 

sociedades de economia mista. 

A esse respeito, cumpre observar o que dispõe a 

Constituição Federal em seu artigo 37 e incisos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 
(...) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
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previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento; 
(...) (Destaquei). 

 

Conforme estatui o inciso II do artigo 37 da Constituição 

Federal, a regra é o preenchimento de cargos e empregos públicos 

mediante concurso público, ao passo que “as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” 

figuram como exceção àquela exigência. Isso se justifica porque 

determinadas atividades somente podem ser desempenhadas por 

pessoas que mantêm uma relação subjetiva de fidúcia com a 

autoridade responsável pelo seu provimento - as quais eventualmente 

não possuem nenhum vínculo funcional com a Administração Pública 

-, o que restaria inviabilizado pela obediência incondicional à regra do 

concurso público. 

Todavia, considerando que os dispositivos constitucionais 

acima transcritos referem-se a “cargo em comissão”, pode-se pensar, a 

partir de uma interpretação literal da norma, que apenas em sede da 

Administração Pública direta e autárquica - que mantêm com seus 

servidores um vínculo jurídico de natureza estatutária - seria permitida 

a existência dessas atividades de confiança. Estariam excluídas desse 

permissivo, portanto, as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, cujos “empregos públicos” são regidos pela CLT. 

Tal método interpretativo, contudo, não parece ser o mais 

razoável, pois não há como negar que tais entes, embora sujeitos a 
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regime de direito privado, submetem-se a controle finalístico da 

Administração Direta a fim de que não se afastem ou divirjam das 

diretrizes governamentais. Em decorrência disso, é preciso que os 

ocupantes de determinadas atividades funcionais - tais como gerentes 

e assessores - sejam livremente escolhidos pelos dirigentes da empresa 

pública ou sociedade de economia mista, ou seja, com a dispensa do 

concurso público. Em uma interpretação sistemática, extrai-se que “a 

mesma “ratio” que justifica a exceção constitucional para os cargos 

públicos da Administração Direta e autárquica aponta para a 

necessidade desta ser estendida também para as atividades funcionais 

de confiança nas entidades estatais de direito privado” (CARDOZO, 

José Eduardo Martins. As empresas públicas e as sociedades de 

economia mista e o dever de realizar concursos públicos no direito 

brasileiro. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/386/as-

empresas-publicas-e-as-sociedades-de-economia-mista-e-o-dever-de-

realizar-concursos-publicos-no-direito-brasileiro >. Acesso em: 02. 

abr. 2012). 

Note-se que o texto constitucional não limita a existência 

dessas atividades de confiança à Administração Pública direta e 

autárquica. E onde a lei - aqui, a Constituição Federal - não distingue, 

não cabe ao intérprete distinguir (ubi lex non distinguit, nec nos 

distinguere debemos). 

Faz-se necessário um esclarecimento terminológico. 

Considerando que nas empresas públicas e sociedades de economia 
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mista não há cargos públicos sujeitos ao regime estatutário, mas sim 

empregos públicos de natureza contratual-trabalhista, não se pode 

dizer que em tais entidades existam verdadeiros “cargos em 

comissão”, embora registre-se com frequência a utilização atécnica 

desse termo. Assim, mostram-se mais apropriadas as denominações 

“empregos públicos de confiança” ou “empregos públicos em 

comissão”. Nestas expressões enquadram-se, igualmente, as funções 

de confiança. 

Portanto, em consonância com o disposto no artigo 37, II e 

V, da Constituição Federal, é plenamente possível a existência da 

figura do emprego público de confiança, a ser eventualmente ocupado 

por indivíduo alheio ao quadro funcional permanente da empresa 

pública ou sociedade de economia mista, em exceção à regra do 

concurso público. 

Nesse passo, em havendo a possibilidade de criação desses 

empregos públicos de confiança em empresas públicas e sociedades 

de economia mista, impende verificar se para isso é necessária a 

previsão em lei stricto sensu, a teor do disposto no artigo 37, II e V, da 

Constituição Federal. 

Também aqui é necessário que o texto constitucional seja 

interpretado sistematicamente. Ora, nos termos do inciso XIX do 

artigo 37 da Constituição Federal, as próprias empresas públicas e 

sociedades de economia mista não são criadas por lei, o que somente 

ocorre com as autarquias. A instituição dos entes privados da 
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Administração Pública indireta exige apenas autorização legislativa, 

porém a sua efetiva criação dá-se mediante a inscrição dos seus atos 

constitutivos no registro público competente. Outrossim, o artigo 61, § 

1º, II, “a”, da Constituição Federal dispõe que é competência do 

Presidente da República - o que, pelo princípio da simetria, estende-se 

aos chefes de Poder Executivo estadual e municipal - a “criação de 

cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração”. Desse modo, infere-se 

que a reserva legal, no que tange à matéria em apreço, não se estende 

às empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente específico 

do Tribunal de Contas da União: 

 

“REPRESENTAÇÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS E 
FUNÇÕES COMISSIONADAS POR ATO 
ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DE SOCIEDADE 
DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. (...) O art. 61, §1º, 
inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal estabelece 
que são de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que disponham sobre criação de 
cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. 
Portanto, a Constituição não prevê a elaboração de lei 
para a criação de empregos na administração indireta, 
exceto quanto às autarquias. Se não há necessidade de 
lei para a criação dos empregos que são providos 
mediante concurso público, não seria razoável entender 
que seria exigida lei para a criação de ‘empregos em 
comissão’, em muito menor número” (TCU, Proc. 
012.019/2005-6, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, Acórdão 
56/2007 - Segunda Câmara, DOU 08/02/2007). 
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Dessarte observa-se que a criação de empregos públicos 

efetivos das empresas públicas e sociedades de economia, a serem 

ocupados mediante concurso público, não exige previsão em lei em 

sentido estrito, decorrendo de atos internos da empresa estatal, assim 

como ocorre em qualquer outra entidade de direito privado. 

Consequentemente, carece de lógica jurídica exigir que a criação dos 

empregos públicos de confiança - de livre designação e destituição - 

derive de previsão em lei da unidade federativa instituidora, quando 

tal exigência sequer existe em relação aos empregos públicos do 

quadro permanente da empresa pública ou sociedade de economia 

mista. 

Na hipótese dos autos, conforme apurado pelo Ministério 

Público do Trabalho, em 2007 a DATANORTE contava com um 

quadro total de 1.133 empregos públicos, dos quais 54 eram cargos 

comissionados e 43 eram funções gratificadas, conforme terminologia 

adotada pela ré. Entre 14/09/2009 a 02/10/2009, pouco antes do 

ajuizamento da presente ação, havia 58 ocupantes de empregos 

públicos de confiança não pertencentes ao quadro permanente da 

sociedade de economia mista estadual. 

Em razão do que foi acima exposto, no que tange à forma 

de criação dos empregos públicos de confiança nas sociedades de 

economia mista, em que se concluiu pela possibilidade de 

regulamentação da matéria mediante ato interno da entidade, constata-

se que os cargos comissionados e funções gratificadas da 
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DATANORTE - abstratamente considerados - não padecem de 

nenhum vício de constitucionalidade ou legalidade. Isso porque os 

mesmos eram criados por ato normativo da Diretoria, a qual detém, 

nos termos do artigo 30, III, do Estatuto Social, fls. 72-82, 

competência para “organizar o quadro de pessoal e implantar o 

respectivo sistema de recrutamento, seleção, classificação, 

treinamento e disciplina, segundo a política definida no Conselho de 

Administração” (fl. 78). Nesses moldes foram editadas todas as 

resoluções da Diretoria juntadas às fls. 831-851, regulamentando a 

criação e extinção de empregos públicos de confiança. 

Nesse contexto, ao contrário do entendeu o Juízo a quo, 

não se pode dizer que somente os cargos do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da 

DATANORTE - os quais têm previsão no próprio Estatuto Social - 

gozam de constitucionalidade e legalidade. Todos os demais empregos 

públicos de confiança criados nos atos normativos da Diretoria da 

entidade são igualmente legítimos do ponto de vista formal. 

Todavia, ainda que se admita que a forma de criação 

desses empregos públicos de confiança obedeceu aos ditames 

constitucionais e legais, é necessário perquirir se o modo de ocupação 

desses postos não padecia de nenhum vício. Isso porque, embora se 

considere que os empregos públicos de confiança são de livre 

designação e destituição, tal liberdade não é plena e irrestrita, mas sim 

balizada pelo artigo 37, caput e inciso V, da Constituição Federal. 
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Assim, além de exigir a observância rigorosa dos princípios regentes 

da Administração Pública, o exercício dessas atividades de confiança 

deve limitar-se estritamente a atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. E não é qualquer atividade que pode ser assim 

considerada. Somente aquelas que confiram ao ocupante um 

determinado poder de gestão e exijam uma fidúcia especial em relação 

a seu superior hierárquico legitimam a qualificação como emprego 

público de confiança, sob pena de burla à regra do concurso público e 

nulidade da contratação. 

E é aqui que se verificam as irregularidades levadas a 

efeito pela DATANORTE. Restou largamente comprovado, a partir 

dos depoimentos tomados perante o Ministério Público do Trabalho 

em sede de inquérito civil, fls. 358-500, que os ocupantes de empregos 

públicos de confiança da entidade limitam-se a desempenhar 

atividades técnico-burocráticas, sem nenhum poder de gestão e 

destituídos de verdadeira fidúcia em relação aos superiores 

hierárquicos que justifique a exceção à regra do concurso público, em 

funções como motorista, garçom, secretária e auxiliar de serviços 

administrativos. A título ilustrativo, salta aos olhos o fato de que a ré 

não conta com nenhum advogado em seu quadro funcional 

permanente, sendo o corpo jurídico da entidade totalmente composto 

por advogados comissionados, em explícita fraude à regra do concurso 

público, pois não há nada que justifique a excepcionalidade - salvo em 

relação ao chefe do setor -, devendo tal atividade ser exercida por 
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empregado público efetivo. 

Revela-se, assim, afronta aos princípios da moralidade e 

da eficiência administrativa, além do desvio de finalidade do ato de 

designação para o exercício de emprego público de confiança. Nos 

termos do artigo 2º, parágrafo único, “e”, da Lei nº 4.717/65 (Lei da 

Ação Popular), “o desvio de finalidade se verifica quando o agente 

pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou 

implicitamente, na regra de competência”. Os empregos públicos em 

comissão previstos nas normas internas da DATANORTE não têm 

sido utilizados para o desempenho de atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, mas sim para a contratação fraudulenta - sem 

submissão a concurso público - de pessoas alheias ao quadro funcional 

permanente da entidade para o exercício de atividades rotineiras, 

próprias de empregados efetivos. 

Com base nas conclusões acima alcançadas, passa-se a 

analisar a pretensão recursal. 

Inicialmente, merece reforma parcial o julgamento 

procedente do pedido de imposição de obrigação de não fazer, 

consistente em abstenção de contratação de empregados públicos de 

confiança - salvo para ocupação das atribuições relativas ao Conselho 

de Administração, ao Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva -, sob 

pena de multa de R$ 20.000,00, reversível ao FAT, em caso de 

eventual descumprimento. Ora, descabe impor essa obrigação 

negativa pro futuro quando se verifica que, ao menos formalmente, 
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são legítimos os empregos públicos de confiança da DATANORTE. 

Portanto, a obrigação de não fazer deve consistir em abstenção de 

futura contratação de empregados públicos de confiança para 

atribuições técnico-burocráticas, distintas de direção, chefia e 

assessoramento, devendo-se observar estritamente o disposto no artigo 

37, V, da Constituição Federal, sob pena de multa de R$ 20.000,00, 

reversível ao FAT, a cada eventual descumprimento. Repise-se que a 

atividade técnico-burocrática caracteriza-se pela ausência de poder de 

gestão e inexistência de fidúcia especial em relação ao superior 

hierárquico. 

Outrossim, há que se manter o reconhecimento da 

nulidade de todos os contratos de trabalho dos empregados públicos 

de confiança objeto da presente ação, por afronta à exigência de 

prévio concurso público, a teor do disposto no artigo 37, II e § 2º, da 

Constituição Federal e na Súmula nº 363 do Tribunal Superior do 

Trabalho. Consequentemente mantém-se a determinação de 

afastamento de todos os empregados públicos em comissão acima 

referidos. Contudo, para viabilizar a execução da determinação 

judicial sem sobressaltos, afigura-se razoável a extensão do prazo 

fixado na sentença, devendo a medida ser cumprida em 90 dias, sob 

pena de multa de R$ 10.000,00, reversível ao FAT, a cada empregado 

mantido em situação irregular. 
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Por tais fundamentos, dou provimento parcial aos recursos 

ordinários para: a) reformar a sentença quanto à condenação a 

obrigação de não fazer, a qual passa a consistir em abstenção de futura 

contratação de empregados públicos de confiança para atribuições 

técnico-burocráticas, distintas de direção, chefia e assessoramento, 

devendo-se observar estritamente o disposto no artigo 37, V, da 

Constituição Federal, sob pena de multa de R$ 20.000,00, reversível 

ao FAT, a cada eventual descumprimento; e, b) estender o prazo para 

afastamento de todos os empregados públicos de confiança 

contratados irregularmente pela ré, devendo a medida ser cumprida 

em 90 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00, reversível ao FAT, a 

cada empregado mantido em situação irregular. 

Julgada parcialmente procedente a pretensão autoral, fica 

restabelecida a antecipação dos efeitos da tutela em relação às 

aludidas obrigações de fazer e não fazer - cuja suspensão havia sido 

deferida por este Relator nos autos da Ação Cautelar nº 52600-

42.2010.5.21 -, devendo o seu cumprimento ocorrer a partir da ciência 

desta decisão, independentemente do seu trânsito em julgado. 

 

2.5. Antecipação dos efeitos da tutela. Recurso 

Ordinário da Ré. 

 

A ré argumenta que a antecipação dos efeitos da tutela 

somente se justifica, a teor do artigo 461, § 3º, do CPC, diante da 
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relevância do fundamento da demanda e do justificado receio de 

ineficácia do provimento final. Em relação a este requisito, afirma que 

a manutenção dos ocupantes dos cargos em comissão até o trânsito em 

julgado não causará danos ao erário, pois os mesmos continuarão 

emprestando sua força de trabalho à empresa recorrente. Ao revés, o 

prejuízo adviria da ausência dessas pessoas na condução da rotina 

administrativa da entidade. Acrescenta que “(...) nada obriga a 

Recorrente a realizar certame público, visto que sua condição de 

empresa em fase de liquidação a coloca distante dessa possibilidade” 

(fl. 1094). 

São insubsistentes os argumentos apresentados pela 

recorrente. Conforme demonstrado a contento na seção 2.4, as 

contratações dos empregados públicos em comissão da ré encontram-

se eivadas de nulidade absoluta, sendo descabida a manutenção dessas 

situações funcionais ilegais até o trânsito em julgado. 

Frise-se que as vagas abertas pelo afastamento dos 

ocupantes de empregos públicos de confiança, cujo prazo para 

cumprimento foi fixado razoavelmente em 90 dias, podem ser 

facilmente preenchidas por alguns dos mais de mil empregados 

efetivos da ré, sem prejuízo da designação de novos empregados em 

comissão alheios ao quadro funcional permanente da entidade, desde 

que obedecida rigorosamente a disposição do artigo 37, V, da 

Constituição Federal, ou seja, destinando tais postos aos exercentes da 

atribuições de direção, chefia e assessoramento, e não a atividades 
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técnico-burocráticas, conforme apurado nestes autos. 

Nego provimento, no particular. 

 

2.6. Dano moral coletivo. Recursos ordinários da ré e 

do assistente simples. Matéria em comum. Análise conjunta. 

 

A ré insurge-se em face da condenação ao pagamento de 

R$ 500.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo, a ser 

revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. Afirma que, 

segundo a tese encampada pelo autor e acolhida na sentença, o 

pretenso dano moral coletivo residiria na ausência da realização de 

concurso público para preenchimento de cargos. Todavia, argumenta 

que, por se encontrar em processo de liquidação, a não realização de 

concurso é medida compatível com a moralidade pública e evidencia 

zelo com seu patrimônio, sendo incapaz de gerar dano de qualquer 

natureza ou dimensão. Acrescenta que não há nos autos nenhum 

indício concreto de dor moral a atingir e coletividade em razão da 

conduta da empresa. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro não 

alberga o dano moral coletivo. Por fim, acaso mantida a condenação, 

pugna pela redução do montante indenizatório, por considerar a pena 

por demais severa. 

O Estado do Rio Grande do Norte, assistente simples, 

sustenta a inexistência de dano moral coletivo, pois a investidura nos 
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empregos em comissão não exige a submissão a concurso público, ao 

passo que, estando a ré em processo de extinção, não há que se cogitar 

da realização de novo certame para admissão de pessoal. Outrossim, 

aduz que a existência de cerca de 50 empregos de confiança não 

representa dano a toda a sociedade, conforme consignou o Juízo a 

quo, o qual superdimensionou a repercussão social da suposta 

ilegalidade. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da 

condenação, bem como para que o quantum indenizatório seja 

revertido a um fundo estadual, e não ao FAT. 

É certo que a contratação de pessoas para ocupar 

empregos públicos em comissão sem o preenchimento dos requisitos 

constitucionais exigidos para tanto revela afronta aos princípios da 

moralidade e da eficiência administrativa, desvio de finalidade do ato 

e, em última instância, má gestão do dinheiro público, em se 

considerando que a quase totalidade das ações que compõem a ré 

pertencem ao Estado do Rio Grande do Norte. Ora, tal situação atenta 

indubitavelmente contra o patrimônio imaterial de toda a coletividade, 

à vista da repulsa e indignação provocada pelo quadro de descalabro 

administrativo verificado nestes autos. 

Ressalte-se que, ao contrário do que argumentam os 

recorrentes, não se trata da imposição de indenização pela não 

realização de concurso público, porquanto essa medida deve-se reger 

pelos critérios de conveniência e oportunidade da entidade. Cuida-se 

efetivamente do combate a uma conduta antijurídica levada a efeito 
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pela ré ao longo de anos em total desprezo pelas regras constitucionais 

para contratação de empregos públicos de confiança - e isso restou 

cabalmente comprovado -, o que confere à sociedade como um todo 

direito à reparação requerida pelo autor. 

Todavia, de acordo com o disposto no art. 944 do Código 

Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. 

Com isso, revela-se de suma importância a averiguação 

das consequências geradas pelo dano em questão, uma vez que deve 

existir uma correspondência entre a mensuração dos danos sofridos e a 

indenização concedida. 

Assim, o julgador tem a discricionariedade de analisar o 

caso concreto e deferir uma quantia que, em seu entender, seja 

suficiente para reparar a lesão extrapatrimonial sofrida, como também 

para punir o infrator, baseando-se na proporcionalidade, na 

necessidade e ponderando a respeito do enriquecimento ilícito à custa 

de quem paga. 

Ademais, a doutrina vem apontando que o quantum 

indenizatório seja arbitrado levando-se em conta o conjunto: 

circunstâncias econômicas, sociais e culturais do ofensor e ofendido, 

além da intensidade do sofrimento, a gravidade da repercussão da 

ofensa, a intensidade do dolo e da culpa, entre outros fatores. 

No presente caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 

500.000,00) é desproporcional ao dano, devendo ser reduzido para R$ 

250.000,00, a fim de adequá-lo proporcionalmente aos parâmetros 
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atinentes ao dano e ao efeito pedagógico da condenação. 

Não há que se cogitar de reversão do montante 

indenizatório a um fundo estadual, eis que o assistente simples sequer 

indica qual fundo seria este, em substituição ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT, tampouco comprova sua eventual aptidão para dar 

ao montante indenizatório a destinação de proteção aos trabalhadores. 

Por tais fundamentos, dou provimento parcial aos 

recursos ordinários para reduzir o valor da condenação ao pagamento 

de indenização por dano moral coletivo para R$ 250.000,00, a ser 

revertido ao FAT. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos ordinários da ré 

e do assistente simples e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO 

PARCIAL para: a) reformar a sentença quanto à condenação a 

obrigação de não fazer, a qual passa a consistir em abstenção de futura 

contratação de empregados públicos de confiança para atribuições 

técnico-burocráticas, distintas de direção, chefia e assessoramento, 

devendo-se observar estritamente o disposto no artigo 37, V, da 

Constituição Federal, sob pena de multa de R$ 20.000,00, reversível 

ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a cada eventual 

descumprimento; b) estender o prazo para afastamento de todos os 

empregados públicos de confiança contratados irregularmente pela ré, 
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devendo a medida ser cumprida em 90 dias, sob pena de multa de R$ 

10.000,00, reversível ao FAT, a cada empregado mantido em situação 

irregular; e, c) reduzir o valor da condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral coletivo para R$ 250.000,00, a ser 

revertido ao FAT. Fica restabelecida a antecipação dos efeitos da 

tutela em relação às obrigações de fazer e não fazer objeto da 

condenação - cuja suspensão havia sido deferida por este Relator nos 

autos da Ação Cautelar nº 52600-42.2010.5.21 -, devendo o seu 

cumprimento ocorrer a partir da ciência desta decisão, 

independentemente do seu trânsito em julgado. 

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores Federais e 

a Juíza  da Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região, por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários da ré e do 

assistente simples. Por unanimidade, rejeitar as preliminares de 

incompetência material da Justiça do Trabalho, de ilegitimidade ativa 

do Ministério Público do Trabalho e de intervenção processual do 

Estado do Rio Grande Norte. Mérito: por maioria, dar provimento 

parcial aos recursos ordinários para: a) reformar a sentença quanto à 

condenação a obrigação de não fazer, a qual passa a consistir em 

abstenção de futura contratação de empregados públicos de confiança 

para atribuições técnico-burocráticas, distintas de direção, chefia e 

assessoramento, devendo-se observar estritamente o disposto no artigo 

37, V, da Constituição Federal, sob pena de multa de R$ 20.000,00, 

reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a cada 
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eventual descumprimento; b) estender o prazo para afastamento de 

todos os empregados públicos de confiança contratados 

irregularmente pela ré, devendo a medida ser cumprida em 90 dias, 

sob pena de multa de R$ 10.000,00, reversível ao FAT, a cada 

empregado mantido em situação irregular; e, c) reduzir o valor da 

condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo 

para R$ 250.000,00, a ser revertido ao FAT. Fica restabelecida a 

antecipação dos efeitos da tutela em relação às obrigações de fazer e 

não fazer objeto da condenação - cuja suspensão havia sido deferida 

por este Relator nos autos da Ação Cautelar nº 52600-42.2010.5.21 -, 

devendo o seu cumprimento ocorrer a partir da ciência desta decisão, 

independentemente do seu trânsito em julgado; vencido, em parte, o 

Desembargador Ronaldo Medeiros de Souza que lhe dava provimento 

parcial para estender o prazo para afastamento de todos os 

empregados públicos de confiança contratados irregularmente pela ré 

(aqueles que excedam o percentual mínimo para os cargos em 

comissão e os contratados em função de confiança sem o devido 

concurso público), devendo a medida ser cumprida em 90 (noventa) 

dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reversível ao 

FAT, a cada empregado mantido em situação irregular; e, reduzia o 

valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral 

coletivo para R$ 250.000,00, a ser revertido ao FAT. Fica 

restabelecida a antecipação dos efeitos da tutela em relação às 

obrigações de fazer e não fazer objeto da condenação - cuja suspensão 
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havia sido deferida pelo e. Relator nos autos da Ação Cautelar nº 

52600-42.2010.5.21 -, devendo o seu cumprimento ocorrer a partir da 

ciência desta decisão, independentemente do seu trânsito em julgado.  

 

Natal-RN, 20 de janeiro de 2011. 

 

José Rêgo Júnior 

Desembargador Relator 

   
 
Ileana Neiva Mousinho 

Procuradora  do Trabalho 

 

Divulgado no DEJT nº 677, em 24/02/2011(quinta-feira). 

Traslado nº 183/2011. 
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Acórdão nº 108.444 

Recurso Ordinário nº 112000-63-2010.5.21.0007 

Juíza Relatora: Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti 

Recorrente: Lucenildo Lins de Aquino 

Advogados: Ronaldo Jorge Lopes da silva e outros 

Recorrida:  Lojas Insinuante Ltda. 

Advogados: André Luís Torres Pessoa e outros 

Origem: 7ª Vara do Trabalho de Natal 

 

 

ASSÉDIO MORAL CARACTERIZAÇÃO 
CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE 
E DA CULPA.  O assédio moral se caracteriza pelo 
comportamento abusivo do empregador para 
cumprimento de metas capaz de agredir a esfera 
íntima do empregado recurso a que se dá 
provimento. 

 

 

Vistos, etc. 

Cuida-se de recurso ordinário interposto por 

LUCENILDO LINS DE AQUINO contra a decisão prolatada pela d. 

Juíza Titular na 7ª Vara do Trabalho de Natal (fls. 1044/1061), que 

julgou improcedentes as pretensões deduzidas na reclamação 

trabalhista ajuizada contra as LOJAS INSINUANTE LTDA. 

O reclamante, nas suas razões (fls. 1063/1071), aduziu que 

a instrução processual foi eficiente para a comprovação das exigências 
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realizadas pela empresa para alcançar as metas estabelecidas, às quais 

acabavam por causar constrangimentos delineadores do assédio moral. 

Traz à baila depoimentos testemunhais transcritos na peça recursal. 

Argumenta acerca do depoimento do diretor da empresa e das 

situações vexatórias a que os funcionários da reclamada foram 

submetidos, consoante gravação de DVD apresentado nos autos. 

Alega que era obrigado a se desnudar na frente de colegas de trabalho, 

ficando apenas de cueca, e que fotografias desses episódios foram 

batidas, consoante documentos acostados aos autos. Tece 

considerações de que a dignidade do trabalhador não pode ser 

desconsiderada para que a empresa implante reestruturação de 

produtiva, ou venha a ser competitiva no mercado, obtendo lucros; 

nesse sentido, o poder diretivo do empregador deve sofrer limitações. 

Requer a condenação da demandada em danos morais em virtude do 

assédio moral sofrido. 

Foram apresentadas contrarrazões, pela reclamada, às fls. 

1077/1086. 

Não houve manifestação do Ministério Público do 

Trabalho. 

É o relatório. 

 

VOTO: 
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1. CONHECIMENTO. 

 

O recurso ordinário veio subscrito por advogado 

devidamente habilitado nos autos, conforme cópia do instrumento de 

mandato à fl. 806. A interposição ocorreu em 21/10/2010, após a 

ciência do decisum em 13/10/2010, nos termos da súmula 197 do TST 

(fl. 1010). 

Custas dispensadas. 

Ante o preenchimento dos requisitos recursais, conheço. 

 

2. MÉRITO. 

 

O reclamante requer a reforma da sentença para que se 

condene a reclamada em indenização por assédio moral. Aduz, para 

tanto, que sofreu cobranças exacerbadas por desempenho por parte da 

reclamada e submeteu-se à situações constrangedoras por ocasião das 

reuniões mensais e anuais sobre o alcance de metas.  

Entre as situações constrangedoras que o reclamante disse 

ter passado registra-se as mais importantes a seguir: nas reuniões 

revelavam estratégias para atingir metas como exemplo o tema 

denominado “garra insinuante” que adotou alegorias na qual o 

empregado teria que travar guerra contra a concorrência 

independentemente da forma que procedessem e em razão disso a 

empresa elaborou um vídeo de treinamento repassado aos supervisores 
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simulando “missões de guerra”  a serem cumpridas na qual continham 

instruções ameaçadoras. Nessa missão aparece um homem com 

uniforme militar que passava orientações de batalha com o objetivo de 

atingir dois milhões em venda. Na sua inicial o reclamante transcreve 

as instruções(fls.7/8) e entre ela consta a instrução 7 nos seguintes 

termos “os programas de INTV estarão mostrando os melhores e os 

piores resultados em cobertura da meta de guerra do período.” A outra 

trata-se da reunião em que ao final os empregados após soprarem 

cornetas  teriam que tirar as roupas permanecendo de cuecas e depois 

de fotografados receberam trajes fornecidos pela empresa. 

Os fatos narrados na inicial foram confirmados pelos 

depoimentos dos autos, inclusive do preposto da empresa que apenas 

afirma não ter havido imposição. 

O assédio moral caracteriza-se pela exposição dos 

empregados a situações humilhantes e constrangedoras no exercício 

de suas funções. Há uma degradação das condições de trabalho em 

que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a 

seus subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que 

acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e a 

organização. 

Não restam dúvidas que o estímulo para que os 

trabalhadores alcancem metas de venda seja forma saudável de 

motivação organizacional, mas, a atitude da reclamada beirou ao 

abuso. Não é crível que treinar “soldados” a permanecerem em estado 
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de guerra contra os concorrentes seja um exercício saudável da 

profissão. A guerra não gera sentimento de paz e respeito, traz apenas 

violência e dor. Com a adoção de treinamento de guerra em campos de 

um batalhão militar e empresa estimula seus empregados a verem o 

concorrente como inimigo mortal, e, leva a prática da concorrência 

desleal do “salve-se quem puder”. E mais. As instruções da “missão” 

são ameaçadoras afinal o empregado que em não atingir metas estará 

exposto em TV interna o leva a submissão total às regras impostas, 

mesmo que entre elas esteja violando seu sentimento mais intimo. 

Por outra, a campanha que findou nudez dos empregados 

também foi ofensiva a intimidade dos empregados, feriu direito 

personalíssimo. O estado de submissão que se encontram os 

empregados naquela hora, especialmente nesta sociedade do medo, - 

medo do desemprego - obriga o empregado a aderir às determinações 

dos superiores, embora esteja interiormente envergonhado, violentado 

instaura-se um “pacto da tolerância e do silêncio” no coletivo, 

enquanto a vitima gradativamente desestabiliza-se, fragiliza-se até 

perder sua auto-estima.  

Por se tratar de responsabilidade civil subjetiva, deve 

sopesar as provas dos autos. 

Em depoimento às fls. 995/999 o reclamante afirmou que 

no cargo de supervisor regional de vendas, cabia-lhe a parte comercial 

e administrativa da região onde atuava. Afirmou ainda: “(...)houve 

mudança na política da reclamada, inclusive com a admissão de novos 
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gestores, alterando as condições de trabalho ali descritas; que foi 

efetivada com a mudança a alteração na distribuição de tarefas e 

cobrança de metas, perdendo a empresa o seu caráter familiar, 

passando a fazer exigências mais desumanas; que era atribuição do 

depoente o acompanhamento da cobertura das metas em cada unidade 

que supervisionava; que o depoente viajava mensalmente à sede da 

reclamada para prestação de contas em reunião, onde havia a 

exposição de relatórios aos presentes; que as metas eram feitas pela 

diretoria comercial, na época do Sr. Lima, que eram superestimadas; 

que mensalmente o depoente tinha que comparecer reunião à sede da 

empresa para apresentação de resultados em data show e era feita a 

análise de lojas e unidades; que participavam das reuniões os outros 

supervisores, a diretoria da empresa e chefes de departamento, sendo 

60/70 pessoas; que a reunião era realizada em um hotel; que quando 

da apresentação do relatório havia a foto dos supervisores, com 

gracejos e piadas quando o resultado não fosse positivo, com palavras 

ameaçadores; que além das reuniões citadas eram realizadas reuniões 

semestrais para campanha; que foi lançada uma campanha chama Sou 

100% Emoção, Sou Filho Campeão, onde foi contratada uma equipe 

de filmagem e entrevistaram a mãe do depoente, sem o seu 

conhecimento, para que esta gravasse um depoimento; que o depoente 

foi verdureiro e a mãe disse no depoente que o depoente dormia em 

uma caixa; que a campanha marcou o depoente, porque expôs fatos 

pessoais; que houve outra campanha, onde foram tiradas as fotos que 
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estão nos autos; que o Sr. Lima começou a reunião, dizendo que 

tinham que se despojar de tudo, pensamentos, atitudes, pertences, 

passando a tirar camisa, relógio; que as pessoas que participaram do 

evento estavam trêmulos; que os participantes foram colocados diante 

de um paredão e no final trouxeram vestimentas, como fantasias, 

porque o título da campanha em Sou 100% Verão, as quais foram 

vestidas posteriormente; que o depoente entende que as fantasias 

poderiam ter sido entregues para troca privada; que as fotos foram 

tiradas pelo Sr. Lima, que circulou com elas por toda a empresa, tendo 

sido devolvidas posteriormente; que posteriormente foi lançada a 

campanha Garra Insinuante, onde oito empregados se reportaram ao 

depoente como assediador, mas na realidade queriam responsabilizar a 

empresa; que o depoente sempre tratou todos os empregados com 

respeito; que eram fixadas as metas e o depoente era boicotado, 

anunciando a empresa os produtos, mas estes não eram 

disponibilizados para o depoente; que em razão disto o depoente era 

obrigado a ir para Salvador justificar o não cumprimento; que o 

depoente não idealizou a campanha Garra com Guerra, mas vítima da 

pressão, o que desencadeou o seu procedimento em relação aos fatos 

narrados; que o depoente era executor das ordens da empresa; que o 

depoente era obrigado a comparecer às reuniões para lançamento de 

campanhas, sendo que, na última campanha, recebeu uniforme militar; 

que os participantes foram colocados em um ônibus com as cortinas 

fechadas, sem saber o destino; que ficaram até meio dia com trajes 
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militares, no sol, esperando o dono da empresa chegar em um 

helicóptero; que passaram a fazer exercícios militares, sendo que um 

dos participantes quebrou a clavícula, não tendo havido cuidado em 

relação às condições de saúde dos envolvidos; que somente foram 

dispensados de participar das atividades as empregadas gestantes; que 

várias pessoas ficaram queimadas com as balas do paint Ball: que 

houve mudança de diretoria nos últimos dois anos, com várias 

redistribuições, havendo divisão na diretoria comercial; que a partir de 

então o depoente teve que se reportar a mais pessoas, por segmento ou 

setor; que, em relação ao trabalho do depoente, a mudança foi em 

relação à pressão sofrida, como já dito. Perguntas dos advogados da 

reclamada: que participavam das convenções a diretoria da empresa, 

supervisores, gerentes, departamentos e fornecedores; que no término 

do treinamento os participantes foram levados para o hotel 

Mediterranée onde foram repassadas as metas para as regionais, tendo 

permanecido no local por dois dias; que não houve tempo para 

usufruir do hotel; que os donos da empresa participaram do encontro 

juntamente com seus filhos; que a convenção mencionada ocorreu em 

2005, sendo que, depois desta, houve reclamações e somente 

aconteceu outra em setembro/2009, no mesmo clube, onde foi focada 

a campanha das Cestas Verdes, onde dizia que os participassem não 

poderiam ser as laranjas podres, devendo apresentar resultados 

positivos; que se não houvesse a participação nas convenções o 

empregado seria demitido; que o depoente não se recorda do nome de 
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pessoa que tivesse sido dispensado por este motivo; que nas 

convenções eram distribuídos brindes e eletrodomésticos pelos 

fornecedores, porque eram patrocinados e aproveitavam a 

oportunidade para fazer o lançamento de novos produtos, sorteando-os 

ao final; que nos encontros havia oportunidade para oração; que 

ocorreu de o depoente não conseguir alcançar metas, mas não por três 

meses consecutivos; que em meados de agosto/2009 o depoente 

passou a ser perseguido de forma mais acentuada pelos Srs. Lima e 

Guimarães; que a empresa Rabelo fez um feirão na Zona Norte e o 

depoente soube do fato com antecedência e começou a cobrar da 

empresa ação para neutralizar o concorrente, o que não foi feito; que 

em razão disso os resultados caíram e houve uma reunião do depoente 

com a diretoria para justificar a queda; que a partir de então o 

depoente passou a receber e-mails do Sr. Guimarães para cobrança de 

metas; que o depoente passou a não vender porque os produtos não 

vinham; que não houve queda de vendas nas lojas do RN por três anos 

consecutivos; que o depoente conhece o Sr. Antenor, proprietário da 

empresa, tem mais de 80 anos, tendo participado da reunião 

mencionada, mas não das atividades diretamente, permanecendo no 

hotel; que o depoente não participou de convenção ocorrida na Costa 

do Sauípe.” 

O preposto da reclamada, em depoimento às fls. 

1000/1001, afirmou que: “que o depoente trabalha para a reclamada há 

16 anos; que o depoente é encarregado do setor de pessoal, 
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trabalhando na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, mas roda todas 

as lojas; que o reclamante era supervisor regional; que varia o número 

de regionais; que o reclamante já supervisionou os Estados de 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; que, em razão do 

crescimento do número de lojas, o reclamante passou a atuar 

ultimamente somente no Estado do Rio Grande do Norte; que as 

alterações decorreram do aumento de número de estabelecimentos, 

não podendo dar conta de todos eles; que o reclamante não tinha 

superior hierárquico na região; que existem objetivos de venda a 

alcançar, que são traçados mensalmente ou dependendo da campanha; 

que o supervisor dá suporte às lojas, tanto comercial quanto 

administrativa, na realização de campanhas e representa a empresa na 

região ou estado que estiver, tomando decisões tanto administrativas 

quanto comerciais das lojas; que o reclamante era subordinado à 

diretoria comercial, na pessoa do Sr. João Pereira Lima; que o 

depoente participa de reuniões gerais, mas não regionais; que o 

depoente já participou de três convenções no hotel Mediterranéé e 

duas na Costa do Sauípe; que o depoente participou das brincadeiras 

feita no batalhão, que foi realizada por uma empresa que organiza 

eventos, inclusive paint ball; que um dos empregados tinha problema 

de coluna, tendo tropeçado e deslocado o ombro, não nas atividades 

programadas, mas em jogo fora, mas permaneceu no local e participou 

do restante das atividades; que o número de pessoas era grande e 

houve a reunião das pessoas no campo de futebol, esperando por dez 



 

 

R. do Trib. Reg. Trab. 21ª.R., Natal, v. 17, n.1, p.293– 469, jun. 2012 

442 

minutos a chegada dos donos da empresa; que o depoente estava 

presente na reunião da campanha Sou Filho Campeão; que foram 

feitos vídeos sobre alguns empregados, como o programa Arquivo 

Confidencial do programa de Fausto Silva, onde foram gravados 

depoimentos e mostrados em uma convenção realizada no Clube 

Mediterranéé; que os empregados não sabiam das gravações, mas os 

parentes deram as entrevistas e autorizaram a sua divulgação; que o 

depoente não participou da reunião a que se referem as fotos juntadas 

ao processo; que as metas são cobradas de forma igualitária, sendo 

apresentadas projeções de faturamento e traçadas mensalmente para 

cada um, que repassavam as metas para os seus gestores; que não 

houve boicote ao reclamante ou a outro empregado, não tendo havido 

dispensa em razão de não atingimento de metas; que as reuniões se 

destinam à verificação das providências necessárias para preparar os 

empregados para atingir as metas. Perguntas dos advogados do 

reclamante: que não existiu orientação ou obrigatoriedade para que os 

empregados tirassem a roupa na presença de outros; que as perguntas 

dirigidas aos parentes entrevistados foram elaboradas por empresa de 

propaganda responsável pela campanha, sendo verificado se não 

denegriam a imagem do empregado; que o Sr. Antenor participou da 

convenção, mas não das atividades, em razão da sua idade; que 

tirando o fato tratado nas reclamações trabalhistas anteriormente 

ajuizadas contra a empresa, o depoente não tem conhecimento de 

qualquer problema relacionado ao reclamante; que as reuniões para 
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divulgação e resultado de metas eram mensais, sendo atualmente 

trimestrais, sendo que nas regionais é o supervisor quem estabelece a 

frequência; que o depoente conhece o Sr. Expedito, que foi supervisor 

da reclamada.” 

A primeira testemunha da reclamante, Expedito Welington 

Chagas Rabelo, ouvida como declarante: “que o depoente trabalhou 

para a reclamada por quase 16 anos, fazendo supervisão inicialmente 

no recôncavo baiano e depois Sergipe, Alagoas, Pernambuco e 

Paraíba; (...) que as reuniões se destinavam à avaliação dos resultados 

das metas fixadas pela empresa nas reuniões anteriores, com análise 

dos números e comportamento da região; que a frequência da reunião 

eram mensal e havia uma anual, feita normalmente no Club 

Mediterranée, onde eram feitas as avaliações realizadas nas reuniões 

mensais, para que todos da parte comercial e administrativa tivessem 

conhecimento; que as reuniões eram destinadas aos supervisores e 

quando estes não apresentavam números satisfatórios era dito que não 

poderia chegar com tais números, que tinham que melhorar; que o fato 

era constrangedor, porque os colegas e as pessoas do departamento 

faziam brincadeiras e isto será colocado na INTV; que nas reuniões os 

participantes viam o que os outros estavam fazendo de melhor para 

que melhorassem o desempenho; que a foto do supervisor aparecia 

juntamente com os números; que o depoente participou de uma 

reunião para lançar uma campanha ocorrida em Recife, que foi 

presidida pelo diretor comercial, Sr. João Lima, sendo feito grito de 
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guerra e oração; que os participantes foram convocados para se 

levantar e se deslocar para o canto da parede, onde tiraram a roupa, 

permanecendo somente de cuecas e com as mãos para trás, o que 

causou constrangimento; que algumas pessoas ofereceram resistência; 

que foi dito que tal exercício se destinava à renovação dos 

participantes; que pessoas da empresa e o próprio diretor tiraram 

fotos, que circularam pela empresa na diretoria e nas gerências de 

departamento; que estava presente uma secretária da diretoria da 

reclamada, que, na hora que os participantes tiraram a roupa, saiu do 

local; que logo em seguida foram entregues aos participantes shorts 

coloridos para vestir e uma camiseta com o slogan da campanha; que a 

cobrança de metas era sistemática, feita nas reuniões e através de e-

mails, ligações telefônicas, visitas da diretoria para visita das lojas, 

onde eram avaliados trinta itens e colocado o resultado nas reuniões 

mensais, onde compareciam de 60 a 70 pessoas; que o depoente 

participou do lançamento da campanha Garra, onde os participantes 

foram colocados em ônibus e enviados a um quartel do exército, com 

as cortinas fechadas; que os participantes vestiram roupas de combate 

e foram levados para uma área aberta, onde permaneceram perfilados 

no sol quente, esperando o presidente por cerca de uma hora, quando 

fizeram uma preparação, e passaram a fazer exercícios; que a maioria 

dos participantes era sedentária e tinha problemas e a situação era de 

risco, tendo que passar por um tubo de 30 metros, pulando em seguida 

em um fosso de água, tinha que pular o muro e entrar em um bunker, 
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consistente em um fosso abaixo do nível do solo, onde tinha 

mosquitos, lama, barata; que na última estação o depoente não tinha 

mais condições de continuar e teve que ser puxado para fora; que 

depois houve uma guerra, com recrutas treinados do exército, de bolas 

de paint ball, cujas bolas, se alcançassem o alvo, queimavam; que o 

depoente entende a participação nas brincadeiras como obrigatórias, 

porque os gestores diziam que quem não estava aguentando pedisse 

para sair; que o depoente também participou de uma reunião em que 

os parentes de empregados davam depoimento; que a mãe do depoente 

foi usada pela empresa, tendo sido dito a ela que isso ia ser bom para a 

vida profissional do depoente; que a reunião foi apresentada pelo 

diretor comercial, Sr. Lima, na presença do presidente do conselho; 

que o depoente se sentiu constrangido, porque achou que a sua mãe o 

depoente estavam sendo usado para fins lucrativos da empresa; que o 

depoente da mãe do reclamante foi apresentado na reunião geral em 

Salvador e divulgado na INTV. Perguntas dos advogados do 

reclamante: que as bolas de paint ball atingiram alguns empregados, 

que foram atendidos por profissional habilitado; que um dos 

empregados teve um problema na clavícula e teve que ser enfaixado e 

foi proibido de participar das demais atividades; que o reclamante 

sofreu perseguição; que os supervisores era perseguidos pela diretoria 

comercial, citando como exemplo o não envio de produtos ou 

diminuição do seu número, para que não conseguisse os objetivos e os 

resultados apresentados nas reuniões não fossem satisfatórios; que 
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poderia ocorrer que as campanhas não fossem divulgadas em horário 

nobre para que não houve incremento nas vendas; que também 

poderia haver avaliação inconsistente no check list (visitas às lojas por 

parte da diretoria). Perguntas dos advogados da reclamada: que o 

depoente já deixou de cumprir metas, cerca de cinco ou seis por ano, 

chegando próxima em relação às demais, mas não chegava a atingir 

diretamente; que a mãe do reclamante falava de sua infância, do que 

representava para ela, sempre falando coisas boas, colocando no final 

que, com o apoio da mãe, se tornaria um filho campeão; que o 

depoente entende que isto não se tratou de homenagem, porque era 

forma de a empresa utilizar a mãe dos empregados para atingir metas, 

gerando desconforto no grupo; que o depoente participou de outras 

convenções antes e depois daquele realizada no Mediterranée; que no 

ano da pré-aposentadoria o depoente deixou de comparecer às 

reuniões, não tendo recebido punição por isto, porque a empresa não 

exigiu o seu comparecimento; que a reunião realizada em Recife, onde 

houve a troca de roupas, foi organizada pela diretoria da empresa e 

Propeg, empresa de publicidade; que as dinâmicas ocorridas na 

reunião foram realizadas pela diretoria da empresa, não havendo 

comparecimento de qualquer pessoa da Propeg; que o depoente tem 

conhecimento deste fato por informações do Sr. Lima.” 

A 2ª testemunha do reclamante, Márcio Souza de Oliveira, 

em depoimento de fls. 1004/1007, respondeu: “que o depoente 

trabalhou para a reclamada de novembro/1992 a fevereiro/2008, como 
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vendedor, gerente, subgerente e coordenador de distribuição; que a 

partir de 2005 o depoente trabalhava na regional que compreendia de 

Recife a São Luís; que o depoente era baseado em Natal, mas viajava 

constantemente; que em Natal o depoente trabalhava no depósito da 

transportadora; que o reclamante era responsável pelas vendas e o 

depoente tinha que entregar o que era vendido, tendo contato 

frequente com aquele, inclusive com telefonemas praticamente 

diários; que o depoente participou de reuniões em Salvador e algumas 

nas regionais; que o depoente não participou de convenções anuais; 

que as reuniões nas regionais tratavam de resultados e lançamentos de 

novas campanhas; que a apresentação dos resultados era colocado 

datashow com desempenho de todos os regionais e foto do supervisor; 

que quando a regional não batia a meta, isto ficava sendo do 

conhecimento de todos, com exposição a comentários e risos dos 

participantes, com a orientação para que corressem atrás; que o 

depoente participou do lançamento de uma campanha onde houve 

uma reunião e foram convidados os participantes a ficar de pé, 

tirassem a roupa e ficassem apenas de cuecas, voltados para uma 

parede; que depois disto foi dado um kit de bermuda, camiseta 

tamanho único e corneta para comemorar uma nova campanha; que o 

kit tamanho único virava piada, porque ficava apertada; que, apesar do 

constrangimento e relutância, nenhum dos participantes se negou a 

trocar de roupa na frente dos demais; que o depoente recebia ligações 

diárias do reclamante e de outros supervisores para saber se tinha 
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chegado mercadoria de campanhas que não tinha sido enviada. 

Perguntas dos advogados da reclamante: que o depoente e o 

reclamante estão nas fotos de fl. 163, não sabendo o depoente precisar 

quem tirou-as; que o depoente soube que as fotos circularam, mas não 

passaram nas suas mãos; que o reclamante sempre teve uma boa 

relação com os empregados da reclamada e quando chegava na 

transportadora fazia questão de falar e apertar as mãos; que o 

reclamante era cobrado por resultados e tinha que passar isto para o 

pessoal das vendas; que o depoente nunca presenciou o reclamante 

destratar qualquer pessoa; que o reclamante relatou ao depoente que se 

sentia perseguido, dizendo que os Srs. João Lima e Guimarães faziam 

boicote à regional em relação a publicidade, produtos e providências 

em relação a algumas lojas; que a cobrança ao supervisor era feita em 

e-mails diários, telefonemas e reuniões; que o tom das cobranças é 

sempre ameaçador; que existia a exposição em caso de não 

cumprimento de metas, tendo que haver a explicação dos motivos; que 

o depoente desconhece punição disciplinar em razão do não 

cumprimento de metas; que o depoente teve conhecimento de uma 

campanha denominada Sou um Filho Campeão, destinada ao dia das 

mães; que o depoente não viu o vídeo da mãe do reclamante, mas 

soube de sua existência; que o depoente tem conhecimento de que o 

Sr. Barbosa, supervisor de vendas, teve depressão em razão do 

cumprimento de metas. Perguntas dos advogados da reclamada: que o 

depoente passou a ser coordenador de distribuição em 2005/2006, não 
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sabendo precisar com exatidão, não tendo sido imediatamente 

registrado na CTPS; que o depoente exerceu a função de conferente 

desde 1998; que o depoente não tinha líder ou gestor, sendo vinculado 

ao supervisor; que no organograma o depoente deveria estar ligado ao 

departamento de logística; que o depoente não tinha metas de vendas, 

mas de entrega e redução de custos de operação; que o depoente 

recebia em seu e-mail mensagem relativas às metas de vendas, porque 

era integrado à rede; que era o reclamante quem cobrava metas do 

depoente e os gerentes cobravam a realização de entregas; que o 

departamento de logística somente passou a ser estruturado em 2006; 

que a frequência que o depoente via o reclamante variava, podendo ser 

10 dias no mês ou dez vezes em um dia, porque frequentava as lojas e 

o reclamante ia ao local de trabalho do depoente; que depois da 

criação do departamento de logística o depoente ficou vinculado ao 

Sr. Marco Antonio Golo, sendo este vinculado à diretoria 

administrativa da reclamada; que o depoente viajava todos os meses, 

sendo que às sextas e sábados permanecia em Natal; que para locais 

mais distantes o depoente se afastava por quinze dias; que o depoente 

viajava sozinho; que a reunião onde houve a troca de roupa ocorreu 

em Natal, não se recordando o depoente a data; que fazia algum tempo 

que o reclamante não estava conseguindo bater suas metas.” 

A 1ª testemunha do reclamado, Clênio Rocha Queiroz, em 

depoimento às fls. 1007/1008, informou o seguinte: “que o depoente 

trabalha para a reclamada há cerca de dez anos, sendo gerente de loja; 
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que o depoente é gerente desde a sua admissão; que o reclamante era 

supervisor regional, responsável pelas lojas de Natal; que o reclamante 

tinha um roteiro de visitação das lojas, comparecendo à loja do 

depoente todos os dias, em razão de estar situada no shopping 

Midway; que o reclamante fazia cobrança de metas e orientava para 

que estas fossem alcançadas; que o tratamento do reclamante com o 

depoente e os empregados da reclamada era normal; que o depoente 

não presenciou o reclamante destratar qualquer empregado da 

reclamada; que o depoente participou de reuniões em Salvador, Recife 

e Natal; que nas reuniões eram tratados assuntos relacionados às metas 

e motivação; que não havia apresentação de resultados na reunião em 

Salvador, mas em Natal, onde estavam vinculadas a cada loja; que 

quando a unidade não atingia a meta, havia a orientação para que 

pudesse ser batida no mês seguinte, vendo os pontos que poderiam ser 

melhorados; que as fotos de fls. 161 e seguintes foram tiradas em um 

hotel, onde houve uma reunião, coordenada pela diretoria e 

supervisão, tratando de metas, campanhas e motivação; que em razão 

da campanha teria que haver a troca de roupa e os participantes 

resolveram fazer isto no local, a título de brincadeira; que o depoente 

não sabe quem tirou as fotos; que o depoente não tem conhecimento 

de que as fotos tenham circulado, não tendo recebido-as; que o 

depoente participava de convenções; que o depoente participou do 

evento de lançamento da campanha Garra, ocorrido em Salvador; que 

se tratava de uma campanha motivacional, onde foram levados para 
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quartel do exército, participando quem quisesse das brincadeiras; que 

estavam presentes os filhos e o dono da empresa; que o depoente não 

se recorda da programação ou da circunstância do deslocamento; que 

ninguém se machucou no evento; que o depoente assistiu a um vídeo 

feito com a mãe do reclamante, em uma campanha de homenagem; 

que o depoente não se recorda dos termos do depoimento da mãe do 

reclamante. Perguntas dos advogados da reclamada: que era o 

reclamante quem fazia seus próprios roteiros de visita; que o depoente 

já deixou de cumprir metas, não tendo recebido penalidade por este 

fato; que os empregados da reclamada se candidatam a participar das 

convenções porque se trata de campanha motivacional e o hotel é 

bom; que o depoente não se sentiu humilhado em qualquer ocasião em 

tais convenções; que a troca de roupas na reunião foi uma brincadeira 

entre os gerentes; que o pessoal da diretoria também participou da 

troca de roupa. Perguntas dos advogados do reclamante: que o 

depoente não se recorda de ter visto o vídeo da campanha Garra; que o 

depoente não passou mal nas atividades da campanha Garra.”. 

A 2ª testemunha do reclamado, Luis Carlos Barreto 

Guimarães, em depoimento às fls. 1008/1009, respondeu o seguinte: 

“que o depoente trabalha para a reclamada há mais de cinco anos, 

sendo atualmente diretor de vendas; que o depoente exerceu a função 

de supervisor por três anos, tendo trabalhado um ano como gerente 

regional antes de exercer a função referida; que era o depoente quem 

passava os objetivos de metas a atingir pelas regionais, fazendo a 
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cobrança delas; que existia um planejamento, sendo o depoente 

responsável pelo repasse das metas para as regionais e estas faziam a 

cobrança para as lojas; que eram feitas reuniões para acompanhamento 

de metas, com frequência mensal, realizadas em Salvador; que havia a 

apresentação dos resultados de desempenho para todos os 

participantes; que não era colocada foto do supervisor nas 

informações dadas na reunião; que não havia qualquer procedimento 

nas reuniões quando a regional ou as unidades não batiam a meta; que 

não havia penalidade para aquele que não cumprisse metas; que o 

depoente não participou de reunião realizada em Natal onde houve 

troca de roupas pelos participantes; que o depoente participou do 

lançamento da campanha Garra em Salvador; que os gestores foram 

levados para Salvador para fazer motivação para a campanha Garra; 

que os participantes foram levados para um quartel para fazer uma 

dinâmica realizada por uma empresa contratada, deslocando-se 

posteriormente ao hotel; que não houve comunicação aos participantes 

de que seriam levados ao quartel; que foram realizadas várias 

atividades, sendo uma de ultrapassar obstáculos e também uma 

disputa de paint ball; que os participantes poderiam escolher a 

atividade da qual participariam ou a não participação; que o depoente 

não tem conhecimento de que algum participante tenha passado mal 

em tais atividades; que há convite para a participação na convenção, 

não existindo obrigatoriedade; que as pessoas têm interesse em 

participar da convenção, diante do seu caráter motivacional; que o 
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depoente não trabalhava na empresa na época da campanha em que 

houve a gravação em vídeo de depoimento pela mãe do reclamante. 

Perguntas dos advogados da reclamada: que não há exposição dos 

números das unidades na INTV. Perguntas dos advogados do 

reclamante: que o acompanhamento de metas era feito através de 

telefone, existindo o envio da meta mensal por e-mail para a pessoa; 

que não existia frequência fixa para tal procedimento; que o envio do 

e-mail poderia ser em qualquer horário, mas a caixa postal somente é 

aberta no horário da loja; que os e-mails somente podem ser abertos 

nos computadores da empresa; que o depoente confirma o envio das 

mensagens contidas no processo às fls. 29 e seguintes; que o depoente 

não conhece os documentos de fls. 26/28.” 

A 3ª testemunha da reclamada, Kenio Borges Caetano, em 

depoimento de fls. 1009/1010, alegou: “que o depoente trabalha para a 

reclamada há quase dez anos, sendo gerente de loja de Igapó; que o 

reclamante comparecia à loja do depoente mais ou menos a cada dez 

dias; que o reclamante fazia cobrança de metas ao depoente por 

telefone, e-mail e pessoalmente; que o reclamante tinha tratamento 

respeitoso com o depoente e os demais empregados; que o depoente 

não presenciou o reclamante destratar qualquer pessoa; que o depoente 

participou de reuniões, em filiais e em hotéis; que o depoente 

participou de uma reunião em Natal onde houve troca de roupa pelos 

participantes; que era o lançamento de uma campanha trimestral, 

destinada ao verão, e os participantes resolveram trocar de roupa; que 
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não houve determinação no sentido de que tirasse a roupa no local; 

que o depoente conhece o Sr. Márcio, testemunha do reclamante, que 

foi responsável pela parte de logística da reclamada, consistente no 

recebimento e entrega de mercadoria; que a testemunha mencionada 

não era vinculado hierarquicamente ao reclamante, mas tinham que 

trabalhar em parceria; que a testemunha era contatada para entrega ou 

abastecimento de loja; que desde a admissão do depoente já existe o 

departamento de logística da reclamada, sendo o responsável em Natal 

o Sr. Márcio. Perguntas dos advogados da reclamada: que o Sr. 

Márcio não participava de reuniões onde eram tratadas questões 

relativas às metas. Perguntas dos advogados do reclamante: que o 

depoente não sabe dizer quem tirou as fotos do evento onde houve a 

troca de roupas; que o depoente conhece o Sr. Clênio, que também 

participou da reunião; que a pessoa mencionada participou do 

lançamento da campanha Garra.” (todos os depoimento destacados 

por mim) 

Diante das informações trazidas pelas partes e testemunha 

não tenho dúvidas de que a reclamada extrapolou seu poder diretivo 

no afã de atingir a excelência em vendas e, em consequência, auferir 

mais lucro. Com isso olvidou-se do zelo pela imagem do trabalhador e 

de que ali se trata de um ser humano dotado de personalidade e 

dignidade. Ao ferir direito personalíssimo deve reparar a vítima com 

uma pena pecuniária 
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Amauri. Mascaro, em importante artigo (“O assédio moral 

no ambiente do trabalho”, in Revista LTr, 68-07/922), conceitua 

assédio moral como “a conduta abusiva, de natureza psicológica, que 

atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada e 

que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, 

capazes de causar ofensa à dignidade ou à integridade psíquica, e que 

tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou 

deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho no 

exercício de suas funções.” 

Evidente que a conduta abusiva de natureza psicológica 

acaba por gerar danos ao trabalhador, chegando a ferir sua honra, sua 

dignidade. E, a dignidade da pessoa humana é fundamento básico da 

República Federativa do Brasil, estampada no art. 1º, III, da Carta 

Política, assim como direito fundamental do cidadão, impresso no 

mesmo documento em seu artigo 5º, incisos V e X. 

Nada obstante, o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 

XXVIII é expresso em determinar a regra sobre a responsabilização 

do empregador, aduzindo que é direito do empregado a indenização 

quando o empregador incorrer em dolo ou culpa, consagrando a teoria 

subjetiva do dano para a responsabilização nas relações de trabalho. 

É certo que a questão dos danos morais, por ter natureza 

jurídica de responsabilidade civil e seus fundamentos nos direitos 

constitucional e civil, tem maior regulamentação nestas searas. 
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Assim, importante destacar o artigo 186 do Código Civil, 

verbis: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

A necessidade de indenizar o ato ilícito não está 

normatizada apenas na Carta de 1988, mas também no artigo 927 do 

referido código, senão vejamos: 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados 
em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

A natureza jurídica do assédio moral é de ato ilícito, 

nada obstante, o presente caso não trata da exceção trazida pelo 

parágrafo único do art. 927, ou seja, responsabilidade objetiva do 

empregador, na medida em que a atividade de supervisor não 

representa atividade de risco. 

Chega-se à conclusão que a responsabilidade da 

reclamada é de natureza subjetiva, ou seja, ao ser comprovada a 

prática reiterada dos abusos alegados pelo reclamante, agiu de forma 

ilícita.  

A ilicitude está vinculada a comportamentos, estes 

muito bem delineados por Alice Monteiro de Barros, in Curso de 
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Direito do Trabalho, 6ª Ed., páginas nº 928/930, dentre os quais 

atitudes relacionadas ao comportamento interpessoal, com ignorando a 

presença do indivíduo; deixando a vítima isolada, sem serviços a 

prestar; ainda desacreditado ou desqualificado, perante os colegas, 

atribuindo-lhes tarefas em exíguo espaço de tempo, com a finalidade 

de fracasso do empregado; assim como as chamadas “técnicas 

punitivas”, que visam colocar a vítima sob pressão, como no caso do 

exemplo utilizado por Alice Monteiro de Barros, de que um simples 

erro cause relatório contra o empregado, com finalidade de prejudicá-

lo. 

É de se observar a intensidade da violência psicológica 

e o prolongamento no tempo, na medida em que episódicos 

esporádicos não caracterizam o assédio moral, mas sim práticas 

reiteradas. Importante constatar que o dano psíquico, em ocorrendo, 

agrava o quantum indenizatório, em se caracterizando o assédio 

moral, mas não é condição essencial para configuração do ato ilícito, 

bastando que esteja comprovado nos autos a perseguição ao 

empregado, com o objetivo de decompor seu estado psicológico, 

muitas vezes para que venha a pedir demissão. 

Em análise aos depoimentos testemunhais acima 

transcritos verifica-se que a reclamada tem como prática o exercício 

de cursos motivacionais, onde busca incutir no empregado técnicas de 

motivação e vendas, utilizando-se de inúmeros artifícios, a todos os 

participantes dos cursos, nada obstante, como dito alhures extrapolou 
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em seus métodos ferindo direito personalíssimo  ao submeter a vítima 

a situações vexatórias, discriminatórias, constrangedoras, de 

humilhação. Diga-se de passagem, restou comprovada a prática 

reiterada de atitudes nesse sentido dirigidas ao grupo, mas cada um 

sabe “a dor e a delícia de ser o que é” como diria o poeta. 

As fotografias apresentadas, embora impugnadas pelo 

reclamado, são provas que trazem o reclamante como personagem, 

pois assim confirma a segunda testemunha, ao afirmar, verbis: que o 

depoente e o reclamante estão nas fotos de fl. 163. e não foram 

refutadas no depoimento do preposto e das demais testemunhas. De 

fato houve o episódio, assim como os demais, como a “batalha” 

conforme depoimentos fotos e DVD, este arquivado na Vara (doc fl. 

24). 

Os documentos de fls. 29/131 correspondem a cópia de 

correspondências eletrônicas entre o autor e integrantes da reclamada, 

onde se trata, em muitos deles, das metas a serem atingidas na região 

do autor. Apesar não se observar uma cobrança anormal as estratégias 

complementam o seu caráter exacerbado capaz de desestabilizar 

psicologicamente o empregado. 

Na realidade a função do autor de Supervisor Regional, 

cargo análogo ao de gerência, sendo responsável, inicialmente, pela 

supervisão de mais de um Estado da Federação, passando a ficar 

responsável apenas pelo Rio Grande do Norte devido ao crescente 
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número de lojas da Insinuante na região, exigia do empregado maior 

responsabilidade no alcance das metas para garantir seu posto. 

Forçoso interpretar que a redução de regiões a 

supervisionar por si só não caracterizaria assédio moral, pois o 

contrário também poderia ser alegado, ou seja, aumento de número de 

estabelecimentos a supervisionar sem a possibilidade humana de fazê-

lo, gerando cobrança indevida e distúrbios psicológicos advindos de 

tal desiderato, como também em relação ao vídeo que o mesmo alega 

ofensivo. O vídeo foi realizado com sua genitora, a qual autorizou a 

utilização do mesmo, e trazia sua realidade quando na infância. Se o 

reclamante poderia ser caracterizado com pobre, quando criança, não 

há motivos para se sentir humilhado, não há mal algum nisso, pois a 

desigualdade social é uma realidade latente no Brasil, devendo ser 

motivo de orgulho conseguir superar, de forma honesta, as 

dificuldades apresentadas pela vida.  

Mas os depoimentos testemunhais demonstraram uma 

conduta abusiva de natureza psicológica, na forma de conduzir as 

campanhas em total desrespeito aos valores humanos expondo não só 

o reclamante como os demais empregados a situações humilhantes e 

constrangedoras, causando ofensa à personalidade e à dignidade. 

Nesse passo, para caracterização dos danos morais 

advindos de assédio moral necessário se faz a demonstração da 

existência do assédio caracterizador do dano moral, o nexo de 
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causalidade entre o fato alegado e o ato ilícito praticado pelo 

empregador, além de sua culpa. 

Também não se comprovou que o reclamante tenha 

sofrido boicote, por parte da empresa, ante o fato alegado de que em 

determinadas campanhas sua região não recebia os produtos 

anunciados. Importante destacar que as testemunhas foram uníssonas 

em afirmar que não havia punição caso não se atingisse alguma meta 

estabelecida pela empresa. 

Existe, portanto, o nexo de causalidade entre o dano 

sofrido pelo reclamante e ato ilícito praticado pelo empregador, 

quanto as formas abusivas aos treinamentos de vendas e campanhas a 

que era submetido, por isso também existe culpa, dois requisitos 

inafastáveis para a obrigação de indenizar. 

Quanto à indenização deve ser fixada dentro dos 

padrões de razoabilidade, que sobre a qual deve o Juiz limitar ao 

patamar compatível com a lesão ousada, a fim de evitar 

enriquecimento sem causa, também deve ser levado em conta à 

capacidade do empregador para que a indenização concedida que não 

esvazie sua finalidade pedagógica, por isso deve o Juiz levar em conta 

às peculiaridades do caso e a condição econômica do lesante e a 

situação do lesado, não estando atrelado aos limites da petição inicial.  

Para fins de indenização por dano moral tenho me 

valido do Código Penal Brasileiro, especificamente o art. 49, 1º c/c 60 

do mesmo Diploma, e assim, fixo em 60 dias-multa ao valor de dois 
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salários mínimos correspondentes a R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e 

duzentos reais).  

Todavia, encampei o voto do Exmo Desembargador 

Eridson João Fernandes Medeiros que arbitrou em R$ 30.000,00, 

(trinta mil reais) o valor da indenização a ser paga ao reclamante sob o 

fundamento de adoção da pena, apenas como forma pedagógica. 

Não há honorários advocatícios posto que não 

preenchidos os requisitos enunciados nas Súmulas 219 e 329 do TST.  

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário 

do reclamante e condeno a reclamada a indenizá-lo em R$ 30.000,00. 

Custas incidentes de R$ 600,00.  Sem previdência ante a natureza 

indenizatória da verba. 

 

Acordam os Desembargadores Federais e a Juíza 

Convocada da Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 

21ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário. mérito: 

por maioria, dar provimento parcial ao recurso ordinário do 

reclamante e condenar a reclamada a indenizá-lo em R$ 30.000,00. 

Custas incidentes de R$ 600,00. Sem previdência ante a natureza 

indenizatória da verba; vencido o Desembargador Carlos Newton 

Pinto que lhe negava provimento. Por unanimidade, deferir o 

requerimento do Representante do Ministério Público, no sentido de 

ser notificado, pessoalmente, nos autos, da lavratura do presente 
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acórdão, nos termos do artigo 18, inciso II, alínea "h", da Lei Orgânica 

do Ministério Público da União.  

 

Natal/RN, 25 de maio de 2011. 

 

Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti 

Juíza Relatora 

 

Divulgado no DEJT nº 743, em 03/06/2011 (sexta-

feira) e Publicado em 06/06/2011 (segunda-feira). Traslado nº 

00767/2011. 
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Acórdão nº 111.041 

Embargos de Declaração nº 56700-40.2010.5.21  

Juíza Relatora: Simone Medeiros Jalil 

Embargante: Caixa Econômica Federal – CEF  

Advogados: Myerson Leandro da Costa e outros 

Embargado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de  

Crédito de Mossoró e  Região – SINTEC 

Advogados: Waltency Soares Ribeiro Amorim e outros 

Origem: TRT – 21ª Região 

 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.  
Não ocorreu nenhuma contradição ou mácula no 
julgamento do agravo regimental proposto contra 
decisão liminar do Desembargador Relator, no qual 
o Desembargador-Presidente proferiu o voto de 
desempate no sentido de cassar a liminar por aquele 
deferida, uma vez que, à luz da interpretação lógico-
sistemático-teleológica das normas, a previsão do art. 
175 do Regimento Interno deste Tribunal refere-se 
apenas às hipóteses dos incisos I e II do art. 173 do 
mesmo diploma normativo. 

 

I. RELATÓRIO 

 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa 

Econômica Federal, em face do v. Acórdão nº. 106.148 (fls. 

1719/1729), que deu provimento ao agravo regimental para cassar a 

liminar da ação rescisória. 
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A embargante alega, preliminarmente, ausência de 

interesse protelatório. No mérito, aduz que o v. acórdão encontra-se 

contraditório e obscuro quanto ao conteúdo do dispositivo, que assim 

dispõe: “(...) Mérito: por maioria, pelo voto de desempate do 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, dar provimento ao 

agravo regimental para cassar a liminar da ação rescisória; (...)”. 

Afirma que o art. 175, §§1° e 2°, do Regimento Interno deste C. 

Tribunal prevê que prevalecerá o despacho agravado na hipótese de 

empate no julgamento do agravo regimental. Em seguida, pugna que 

seja atribuído aos embargos efeito modificativo, a fim de que seja 

mantida a liminar deferida no despacho agravado. 

O embargado oferece contraminuta às fls. 1746/1752. 

É o relatório. 

 

 

II.  FUNDAMENTOS DO VOTO 

 

1. Admissibilidade 

 

Embargos tempestivos, uma vez que houve a publicação 

do acórdão embargado em 29/03/2011, conforme certidão de 

publicação de fl. 1.737, e a protocolização da peça em 30/03/2011 

(fl.1738). Representação regular, consoante instrumento de mandato 

presente à fl. 31. Custas processuais dispensadas.  Conheço.  
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2. Mérito 

 

No julgamento do Agravo Regimental nº. 56700-

40.2010.5.21 assim decidiu este Colegiado: “por maioria, pelo voto de 

desempate do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, dar 

provimento ao agravo regimental para cassar a liminar da ação 

rescisória; vencidos os Desembargadores Relator, Maria de Lourdes 

Alves Leite e José Barbosa Filho que lhe negavam provimento” 

(certidão de julgamento de fl. 1718). 

A embargante afirma que o art. 175, §§1° e 2°, do 

Regimento Interno deste C. Tribunal prevê que, na hipótese de empate 

no julgamento do agravo regimental, prevalecerá o despacho 

agravado, ou seja, que, no caso, não caberia ao Desembargador 

Presidente desempatar o julgamento. Desse modo, pede a retificação 

do julgado para que seja mantida a liminar deferida no despacho 

agravado. 

Em primeiro lugar, mister revisitar o Regimento Interno 

deste egrégio Tribunal, no capítulo que trata do processamento do 

agravo regimental, litteris: 

 

CAPÍTULO XVII 
Do Agravo Regimental 
Art. 173 - Cabe agravo regimental, sem efeito 
suspensivo, para o Tribunal Pleno 
ou Turma, no prazo de 08 (oito) dias a contar da ciência 
ou intimação: 
I - das decisões do Presidente: 
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a) contrárias às disposições legais ou regimentais; 
b) de indeferimento de recurso administrativo; 
c) de determinação de sequestro em precatório. 
II - das decisões do Corregedor em reclamações 
correicionais; 
III – do despacho que indeferir a petição inicial ou 
decretar a 
extinção de processo com ou sem julgamento do mérito; 
IV - do despacho do Relator que conceder ou denegar 
liminar 
em mandado de segurança ou ações cautelares; 
V – das decisões proferidas pelo Relator nos pedidos de 
tutela 
antecipada; 
VI – das decisões a que se referem os incisos XI e XII 
do artigo 
64 deste Regimento; 
VII – das decisões a que se refere o artigo 139 deste 
Regimento; 
§ 1º - Nas hipóteses dos incisos I e II, o agravo será 
distribuído a Relator que abrirá vista, pelo prazo de 05 
(cinco) dias, ao prolator do despacho agravado. 
§ 2º - Nas hipóteses dos incisos III, IV, V, VI e VII, o 
agravo será processado nos próprios autos a que se 
refira, e o Relator é o próprio prolator do despacho 
agravado que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá 
reformá-lo ou mantê-lo, caso em que submeterá a 
decisão ao Tribunal Pleno ou Turma. 
Art. 174 - O agravo será submetido a julgamento na 
primeira sessão que se seguir ao reexame do despacho 
agravado pelo Relator, independentemente de pauta. 
Art. 175 - No julgamento, ocorrendo empate, 
prevalecerá o despacho agravado. 
§ 1º - Vencido o Relator, o acórdão será lavrado pelo 
primeiro julgador que tiver se pronunciado no sentido 
da tese vencedora. 
§ 2º - Lavrado o acórdão, os autos retornarão ao Relator 
para prosseguimento da ação. 
Art. 176 – Da decisão do agravo em matéria 
administrativa cabe recurso ordinário. 
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Pois bem, a dúvida suscitada nos presentes embargos deve 

ser solucionada à luz dos ensinamentos doutrinários da hermenêutica 

jurídica. 

É certo que, aos conflitos que lhes são apresentados, o 

magistrado interpreta e aplica a norma jurídica e, para tanto, deve 

buscar o seu verdadeiro sentido, preservando a harmonia do sistema 

legal. 

Da interpretação lógico-sistemático-teleológica das 

normas, infere-se que a previsão do art. 175 refere-se às hipóteses dos 

incisos I e II do art. 173, uma vez que, ocorrendo empate no 

julgamento do agravo regimental proposto contra decisão prolatada 

pelo Desembargador Presidente Corregedor, seria desnecessário o 

voto de desempate deste, já que, por óbvio, se posicionaria a favor de 

decisão sua que estava sendo agravada. Já nos casos dos demais 

incisos do art. 173, ou seja, quando o agravo regimental é proposto 

contra decisão de outro Desembargador Relator, não há qualquer 

impedimento lógico para que o Desembargador Presidente profira o 

voto de desempate. 

É importante frisar que o aplicador do direito não está 

impedido de se valer de equilibrada ponderação dos elementos lógico-

sistemáticos e teleológicos para interpretar e aplicar as referidas 

normas e chegar à conclusão que mais se adéque à lógica do conjunto 

normativo. 
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Ao examinar o texto regimental, sob a ótica da 

interpretação lógico-sistemática e finalística, verifica-se que, apesar de 

não constar expressamente, a exceção prevista no art. 175 refere-se 

apenas aos incisos I e II do art. 173; essa é a única interpretação que 

confere sentido lógico ao art. 175 do Regimento Interno desta Corte, o 

que autoriza a conclusão de que essa foi a real intenção deste Tribunal 

Pleno no momento da sua elaboração. 

Dessa forma, conclui-se que não ocorreu nenhuma mácula 

ou contradição no julgamento do agravo regimental proposto contra 

decisão do Desembargador Relator José Rêgo Júnior, no qual o 

Desembargador-Presidente proferiu o voto de desempate no sentido de 

cassar a liminar por aquele deferida. 

Isso posto, os embargos devem ser rejeitados. 

 

III – DISPOSITIVO 

 

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os 

rejeito. 

Acordam os Desembargadores Federais e a Juíza do 

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por 

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: por 

unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.  

 

Natal/RN, 25 de agosto de 2011. 
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Simone Medeiros Jalil 

Juíza Relatora 

 

Divulgado no DEJT nº 804, em 30/08/2011 (terça-feira) e 

Publicado em 31/08/2011 (quarta-feira). Traslado nº 01189/2011.



 

 

 

 


