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APRESENTAÇÃO

O
Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, a Escola da
Magistratura d o Tribunal Regional da 15a Região e a Editora LTr t êm
a satisfação d e relançar a Revista Oficial do Tribunal Regional da 15a
Região, c o m a qualidade d e sempre, m a s c o m nova roupagem.
N e s s a nova fase a Revista pretende ser u m meio cientifico de
excelência, servindo c o m o veículo de informação e espaço para dis
cussão d os diversos temas q ue interessam à evolução dos direitos
material e processual d o trabalho.
Para enfrentar esse desafio a Revista propõe ser apresentada
dentro d e u m padrão, a saber:
a) será editada c o m periodicidade trimestral: jan/mar, abr/jun,
jul/set, out/dez (ficando aqui o compromisso público d e n ã o se medi
r e m esforços para q u e se m an te nh a tal periodicidade);
b) e m cad a n ú m e r o será d ada maior ênfase, de forma alterna
da, a u m r a m o do direito trabalhista: material e processual;
c) trará s e m p r e e m foco u m tem a principal, de relevância no
mom en to , q ue será abordado por autores ligados à área jurídica e a
outras áreas d o conhecimento humano, favorecendo a realização de
u m a a b o r d a g e m multidisciplinar do tema;
d) terá u m a sessão de artigos doutrinários - preferencialmente
inéditos — sobre temas variados ligados ao direito do trabalho ( m a 
terial e processual);
e) terá u m espaço reservado para divulgação de artigos doutri
nários elaborados por juízes d a 15a Região;
f) s e m p r e q ue possível trará textos doutrinários estrangeiros,
sobre t em as de relevância para o estudo c om pa ra do d a ciência jurí
dica trabalhista;
g) na sessão de jurisprudência trará e me nt as dos Tribunais
Superiores (STF, S T J e T S T ) e d o T R T da 15a Região, reservando-se
u m espaço exclusivo para as questões rurais, já q ue é grande o inte
resse d e tal t e m a na nossa Região;
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h) conterá as ementas das principais leis q ue forem publicadas no
trimestre a q ue se refere o número da Revista, a fim de facilitar o a c o m 
panhamento da evolução do direito do trabalho (material e processual);
i) procurará, tam bé m, trazer informações sobre os principais
eventos (congressos, seminários, encontros, cursos), de interesse
para juízes e advogados, a s er em realizados no Brasil e n o exterior.
C o m o se vê a pretensão da Revista é bastante grande, m a s não
é maior que a vontade de seus organizadores para fazer cumprir tal
objetivo. Neste núm er o de relançamento, por exemplo, a Revista traz,
na parte d e doutrina internacional, a reprodução de u m a palestra pro
ferida pelo Prof. Giancarlo Perone sobre a importância da jurisprudên
cia na construção do direito, q ue se mostra extremamente relevante
no m o m e n t o atual, no qual a nova lei do rito sumaríssimo permite q ue
se profiram decisões por certidão nos Tribunais; u m artigo d o Prof.
Carlos Maria Cárcova sobre as funções do direito, que se apresenta
de bastante interesse e m razão da atual pretensa crise do direito; e
u m artigo da Profa. Isabel Alexandre, cuidando da figura dos assen
tos, t a m b é m tem a de real importância, no instante e m q u e se discute
a implementação das súmulas vinculantes no nosso ordenamento.
C o m o tem a central destacou-se o direito adquirido, q ue foi abor
d a d o sobre a perspectiva de vários r am os d o conhecimento por a u 
tores renomados, a saber: Celso Antônio Bandeira d e Mello; Anníbal
Fernandes; Otaviano Canuto; Tereza Aparecida Asta Gemignani e
José E m m a n u e l Burle Filho.
C o m o doutrina nacional a Revista traz os artigos d e Roberto A.
O. Santos, sobre sucessão trabalhista; Walküre Lopes Ribeiro da Sil
va, sobre cooperativas de trabalho; Douglas Alencar Rodrigues,
sobre a integração nas n o r m a s coletivas aos contratos individuais
de trabalho e Roberto Vieira d e Almeida Rezende, sobre a assistên
cia judiciária na esfera trabalhista.
N a parte reservada aos juízes d a 15* Região t em os os artigos
dos juízes: Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva; Maria Cecí
lia Fernandes Álvares Leite; Marilda Izique Chebabi; Álvaro dos S a n 
tos; Eliana dos Santos Alves Nogueira e Jorge Luiz Souto Maior.
A Revista traz, ainda. E m e n t a s selecionadas d os Tribunais S u 
periores e do Tribunal Regional do Trabalho da 15* Região, c o m ê n 
fase especial ao direito rural.
N o próximo n ú m e r o a Revista trará c o m o tem a central a Refor
m a do Judiciário e será voltada mais para o direito processual do
trabalho, c o m abordagens, especialmente, sobre a atual reforma pro
cessual trabalhista.
O Conselho Editorial
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D O UTRINA INTERNACIONAL

A IMPORTÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA NO DIREITO
ITALIANO E NA COMUNIDADE EUROPÉIA»
G I A N C A R L O PERONE<">

Segundo princípio consagrado pelo llumlnlsmo e inserto no Direito
Constitucional Italiano,o juizestá submetido tão-sóà lei.
Na sua função, portanto, o juizexprime a lei,na exata expressão de
Montesquieu: “lejuge est labouche de laloi".
Seria essa sua função, porém, a expressão da Leiou do Direito?
Partindo-sedo pressuposto da inexistênciade interpretaçãomecânica
da lei, neste desafio de interpretar a lei ou o direito, reside o risco e a
riqueza da tarefajurídica.
A interpretação e a aplicaçãojudiciáriada norma jurídicanão é nun
ca automática ou simplista. Não resulta de mera dicção do conteúdo da
norma. Não é o resultadode uma operação matemática.
A essênciado Direitorepousa no fatose serum atode civilização,de
pensamento, que transcende a leie o regulamento, meios pelos quais a
norma foipromulgada._É um pouco mais. E esse “mais”,esse “plus”é o
frutoda interpretação.É frutodo papei da jurisprudênciana vidado direito.
A tarefada interpretaçãocompreende a participaçãona vidado direi
to.Em outraspalavras,o ordenamento jurídicoviveda interpretaçãoda lei.
E revive, a partirda interpretação, porque se voltapara o significadoorigi
nárioda norma.
Esta observação que exprime um caráter inelutável, necessário, de
criatividade de interpretaçãoe aplicaçãoda norma da partedessa mesma
jurisprudência se desvaloriza, pois não significa a plena equiparação da
jurisprudência à fonteformaldo direito.
(•) Reprodução de palestra feitano Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 15*(•*)Região, e m
19.9.97. pelo professor Giancarlo Perone, da Universidade de Roma Tor Vergata, a convite do
então coordenador da Escola da Magistratura Juiz Luís Carlos Cândido Martins Sotero; cujo teor
provém de tradução feita pela Juíza Maria Cecilia Fernandes Alvares Leite, sendo que o texto
obteve autorização expressa do autor para publicação nesta Revista.
(•*) Professor da Universidade de R oma Tor Vergata.
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Esta equiparação pode ocorrer nos países da Common Law, onde a
jurisprudênciatem um papelimportantíssimo.Essa importância,porém, não
alcança o mesmo patamar no que concerne ao Direitodo Trabalho, ressal
tando-se as decisões dos Tribunais Industriais,cuja natureza se situa,en
trejurisprudencial e administrativa.
Nos países que se pautam pelo direito romano-germânico, denomi
nados da Civil Law, — em nossos países, portanto — a jurisprudência,
contudo, não é íonteformal do direito.
A escola do DireitoLivrecontrastacom a essência de um sistema de
direito escrito.E contrasta com as implicações necessárias desse sistema
relativas à distinção entre o poder de criar a norma jurídica e o poder de
garantir a sua concreta e íielaplicação. Poderes estes, respectivamente,
atribuídos ao legisladore aos juízes.
Se não há novidade nessa observação, se beiraquase à banalidade,
não é banal, porém, recordarque é de fundo diverso a derivação popular
do poder legislativo,— conferido aos titulareseleitos— ,e a derivação téc
nica do poder judiciário, — diversidade prevista no concurso calcado nas
suas respectivascompetências, — e que aconselha a limitaçãoda liberdade
de valoração dos titularesde um poder que não ó imediatamente derivado
da vontade popular. Portanto não se tem aqui apenas fidelidade a uma
distinçãotradicionalde nossa cultura.Tem-se a consciência de uma diver
sidade de funções que depende das diversas relações com a soberania
popular,a qualaindaé a bússola,o íarol,que norteiacada decisãode cada
escala de valores.
Porissoo juiznão pode interpretara norma segundo a sua subjetiva
valoração, porque se encontra submetido à lei.
Entretanto, para que a norma possa viver regulando eficazmente os
aspectos da vida social, aos quais é endereçada, a aplicação judiciária
deve caminhar além da simplese,com frequência,absolutamente vã,ope
ração de automática dedução da solução do caso pela literalidadeda lei.
Não se pode, é ilusório,o pautar-sepor essa conduta, vistoque não
é raronãoserclaraa própriaescritada lei.Mesmo quando aparenta serclara,
o antigo brocardo: "ín Claris non fitinterpretado", indica,viade regra,iníelizmente, mais uma boa intençãoque uma efetivapossibilidade.
Tal sucede porque sempre, ainda que a norma pareça clara em seu
texto, cumpre sempre verificaro resultado que se alcança com a exegese
da norma, espremendo-a como a um limão, para extrairo suco das suas
palavras, verificando-se, nesse caso,o quanto que se alcança na interpre
tação sistemática.
A operaçãoé a de entendero que diza norma e depoisconjugá-laao
sistema onde se insere, relativamente às demais normas, pois, se assim
não se procede, sempre se a compreenderá em um sentido parcial,e não
global.
Istoé importante no Direitodo Trabalho, onde muitas das suas nor
mas são normas “frescas", não consolidadas, e é importante enquadrar
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estas normas no sistema global.O problema de se inseriruma norma no
sistema se tornaindispensável,mesmo quando a norma parece clara,e se
deve procedera um enquadramento mais profundo. E, ao contrário,quando
as normas não são frescas, mas jáportam um grau de estabilidade,com
preendido este como um grau de codificação, é sempre necessário
adequar a norma à evolução históricae à maturação da consciênciasocial,
Este é o panorama geral,mas sua importânciaé maior no Direitodo
Trabalho.
Nessa esfera, a aplicação jurisprudencial, mesmo nos pafses de
direitoescrito,é estimulada a salientaro aspecto criativode interpretação,
por uma série de fatores.Eisos que me parecem mais importantes:
1) antes de tudo, o Direito do Trabalho regula matéria social
fluindo em contínua transformação e por isso mesmo o direitoevolui
juntocom o materialque rege.Faltatempo, pois,para que se solidifi
que o direitointerpretativo.Assim é na Itália.Assim,creio,ó no Brasil.
2) Ainda quando não mudam as leis, mudam, mais ou menos
profundamente, as razões pelas quaisas leisforam feitas,de talfor
ma que, se a interpretaçãodeve considerara ratioobjetivada norma,
não se pode acorrentaro intérpreteà exigênciade adequar às modi
ficações havidas, a finalidade pela qual as leisforam feitas.Este é o
aspectomaissutile interessanteconcernenteao tema.Aparentemente
a norma não é mudada, porque o textoda leirestao mesmo, mas na
complexidade da evolução do ordenamento, se intuique a finalidade
da norma, desta norma individual, em correlação com o sistema, ó
alterada,é outra,não a contraria,apenas muda, se enriquece, adqui
re um conteúdo que originariamente não portava. Esse é o primeiro
aspecto de criatividadeda jurisprudência.
3) Depois,tem-sea circunstância de o DireitodoTrabalhodisci
plinar interesses de situação tipicamente contratual, o que induz o
legislador, via de regra, a não se posicionar favoravelmente a qual
querdas partes.E,inelutavelmente, remetea questãoao juiz,proble
mática a que o juiz,por sua vez,não se pode furtar.É nesse contexto
que o juizse torna“a boca de uma leinão pronunciada". Não há lei,
mas o juiz é chamado a declará-la. Exemplo: em quase todos os
Estados da Comunidade Européia, não há leidisciplinando a greve.
Tem-se aía criatividadeda jurisprudência derivada da inércia do le
gislador.Assim a jurisprudência responde às exigênciasda vidajurí
dica, se colocando como fonte atécnicado ordenamento.
Em resumo, o Direito muda na mesma velocidade da matéria que
rege.Falta,assim, tempo paraa sua consolidação.E,aindaquando não se
alteramas leis,mudam as razõespetasquaisa leifoifeita.E o ordenamen
to passa a serenriquecidocom elementos antes estranhos à norma.
Em muitas Constituições européias o Direitode greve é declarado e
se remete ao legislador de cada país a disciplinada matéria. Em muitos
desses países, o legislador não se pronunciou.
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Quem regulamenta, em decorrência, a greve? Não é a Constituição.
Não é a lei,pois se furtou o legisladora fazê-lo, não foiobediente ao co
mando constitucional, mas o juiz,que deve encontrar uma regra, sendo a
sua criatividade derivada da inérciado legislador.
E como procede o juiz?
Agarra-se aos princípios gerais de direito,à analogiajurídica, e pro
cede à regulamentação necessária. E assim a jurisprudência responde à
objetiva exigência da vidajurídica.
Não se encontra na Alemanha, França ou Itália, uma lei regendo a
greve, mas, sim, a jurisprudência. Quando a jurisprudência encontra eco
na doutrinase tem a felizunião que consolidao direito.Sobretudo quando
há identidadepessoal entrea doutrinae a jurisprudência,concentrando-se
na figurado professore do juiz,a mesma pessoa que realizaa interpreta
ção.O que, contudo, nem sempre acontece na prática.
Desta forma a jurisprudência se põe como fonte atécnica do direito.
Fonte atécnica, mas efetiva...
No Direitodo Trabalho, o princípioda efetividade é um princípiofun
damental. Uma regra, ainda se escritacom tintaindelével,timbrada com o
sangue de quem a promulga, nada é se não encontra atuação entre os
seus destinatários.
A experiênciajurídicaé aquela resultanteda interpretação da norma
em sede jurisprudencial.
Para se conhecer o direitocomo é, se deve dirigir-se à jurisprudên
cia.Não conhece o direitoaquele que se reportaao DiárioOficiale recitao
texto da lei.Mas, sim,aquele que o conhece como tem vidano meio social,
através da jurisprudência.
A evoluçãohistóricaconduziu a Itáliaà superposiçãode doissistemas:
1)tem origem no sistema Corporativo, muito diverso, portanto,
daquele que sobrevive c o m a Constituição atual, a qual desenhou u m
sistema diverso de Direitodo Trabalho.
O
primeirosistema é o das normas do Código CivilItalianode 1942, e
contém normas de direitoindividuale de direitocoletivo,estabelecidas em
um sistemaque não é o da Constituição,a qual.porsua vez,contém em seu
títulodas relaçõeseconômicas, numerosas disposiçõesque afetam o traba
lho,em princípio,sendo bastantedetalhadas na matériado trabalho.
O que aconteceu?
Nem todas as normas do sistema anterior foram formalmente
suspensas. Foram implicitamente revogadas todas as normas de direito
coletivo.As de direitoindividualcontinuaram as mesmas.
Como. porém, integrarestasnormas a um sistema de previdenteprin
cípioconstitucional inspirado na premente tutela da liberdade e dignidade
do trabalhador e na autonomia da força social nas soluções dos conflitos
de trabalho, quando o legisladornão intervém, mas intervém o juiz?
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Diante da Constituiçãoescritarígida,há um juizcom a tarefade veri
ficarse a leiestá adequada à Constituição.E cumpre sua tarefapelodireito
vivo,pela jurisprudênciaem confrontocom a Constituição
Em primeiro lugar está o juiz constitucional diante de leis novas e
velhas.Mas também o juizordináriodesempenha a delicadatarefade ade
quar o direitovelho aos princípiosconstitucionais.
2)
desenvolveu-se, assim, uma orientação interpretativa cha
mada “segundo a Constituição": que leva a jurisprudência a sondar
todas as possibilidades de ressonância das leisremontadas ao pas
sado às inovadoras previsões da Constituição.
A grande partedessas velhas normas sobreviveucom significadodi
verso.A interpretação, assim, é investigatória(averiguadora) e é derivada
da correntemaisjovem e dinâmicada magistratura.Estacondutaaverigua
dora foi em princípio adotada por esta corrente mais jovem e depois se
estendeu a toda magistratura.
Essa forma de atuação expôs os juízes a uma acusação: a de cami
nharem acima da lei,a de sobrepor à lei,a sua própria pessoa. Quando se
abandona o terrenocertoda interpretaçãoliteral,fica-sesob a acusação do
“ideologismo", ou seja,de se pautarporescolhas própriasou ideológicas.
E talacontece não só em relação às leisanteriores à Constituição
como em relaçãoàs leisposteriores a ela.
Entretanto, tais acusações não encontram respaldo relativamente a
toda interpretaçãojudiciária.Se se tem juízesque se conduzem pelassuas
interpretaçõesindividuais,tem-se, em maioria, aqueles que se guiam pelo
senso coletivo.Que investigamos princípioscontidos na Constituiçãoatra
vés da valoração coletiva,sendo seu trabalhofrutode um pensamento co
letivo,adequando a realidade normativa ao ritmo da História e à fidelidade
do ordenamento à Constituição.
É de se reconhecerque a jurisprudênciaque não respeitaa técnicae
a ciência do Direitonão conduz à estabilizaçãoou vivência desse mesmo
Direito.
Papel relevante no Direito do Trabalho é desenhado pela Constitui
ção, no direito italiano.
Quando o legisladornão enfrenta determinada maléria, a lacuna do
ordenamento, nesse aspecto, é suprida pelo juiz.Sobretudo no campo da
Previdência Social, a Corte Constitucional tem se manifestado e regulado
o Direito.
Em primeiro lugar, portanto, é o juiz constitucional que resolve os
problemas deixados sem solução pelo legislador.
Mas também esta iniciativapode advir do juizordinário.
Na Itália, no Direitodo Trabalho, não há uma Justiça especializada.
Há uma turma especializada na Magistratura ordinária.Pertence à magis13

tratura comum, mas tem uma (unção jurisdicional especializada. Este juiz
comum pode suscitar o incidente de inconstitucionalidade, que não pode
sersuscitado diretamenteà Corte Constitucional.No curso de um processo
se suscita uma questão que, se a ele se apresenta inconstitucional,o leva
a ativaro pronunciamento da Corte Constitucional.
De outro lado, não se pode deixar de reconhecer a importância da
Corte Comunitária.O DireitodoTrabalho Italianoestácada vez mais assu
mindo a influência do DireitoComunitário. E como se dá esta assunção?
Também viajurisprudência esta Corte fixouo princípiode que prevalece a
norma comunitária em caso de conflitodesta com a norma nacional e que
a norma dotada de incidênciadireta(regulamentos e diretivas)são normas
de atuação prevalecente. Não são só os regulamentos, mas também as
diretivas, pois estas, quando adotadas pelos Estados, e apresentam apli
cabilidade, precisão e exiqüibilidade,passam a terforçavinculante.
Esse princípiofoiacatado com mais presteza pelosjuízesde primei
ra instância e com mais cuidado pelos juízes de segundo grau.
Nesse sentido se pode dizer que o juiz ordinário se tornou um juiz
comunitário‘‘difuso”,vistoque, diantedo conflitoentrea norma interna ita
lianae a norma comunitáriadeve deixarde aplicara norma italianae apli
car a norma comunitária.
Concluo, salientandoque a jurisprudência, igualmente aqui no Brasil
— onde exercita formalmente o poder normativo — mas mesmo onde não
se o exerce, sempre procede ao enriquecimento do ordenamento, obede
cendo ao método rigorosoda adequação das normas ao sistema, sem ne
gligenciara evolução necessária do Direito.

14

A C E R C A D A S F U N Ç Õ E S D O DIREITO

C A R L O S MARIA CÁRCOVA< >

1. ESTADO DA QUESTÃO
Em 1973, celebrou-se em Madri um Congresso Internacional de Filo
sofiado Direito,que tinha como tema centrala problemática da função do
direito.Talacontecimento marcou um novo ângulo da preocupação do que,
indubitavelmente, eram precedentes os trabalhos de Nicklas Luhmann de
1970 — em um volume coletivo— e de 1972 em sua Sociologiado Direito,
y de Noberto Bobbio, entre outros, em seu Ensaio sobre uma Teoria Funcionalista do Direito, publicado em 1971, em Buenos Aires.
Em trabalhosanteriores,datados de 1964 e 1969, Bobbiodetinha-se
em algumas questões como as referentes às sanções positivas ou os fins
promocionais do direito,que insinuavam o desenvolvimento mais completo
que viriaposteriormenteem seu ensaio“ElAnálisisFuncional de Derecho",
publicadoem recopilaçãosob oscuidadosde AlfonsoRuiz Miguel(Férnando
Torres Editor, Barcelona, 1980) e no qual somente formula um prolixo in
ventário das principais questões implicadas por este enfoque, como tam
bém propõe, ademais, uma sistemática das funções e adverte para a ne
cessidade de integraràs análisestradicionaisde corte estruturalas prove
nientes de uma perspectivafuncional.
Em 1973, também J.Raz encarava a análisedas funções do direitoe
propunha uma classificação (Oxford. Essays inJurisprudence. University
Press. Reproduzido em La Autoridaddei Derecho, UNAM).
Resultará interessante, segundo acreditamos, comparar estes pon
tos de vista,não somente pelo prestígio alcançado pelos autores citados,
como também pela circunstância de que pertencem a tradições intelec
tuaisdiversas,o quetornamais interessanteo registrodos numerosospon
tosde contato existentesem seus respectivosenfoques.
Previamente é necessário formularalgumas considerações.
(•) Professor da Faculdade de Direitode Buenos Aires emembro do Conselho da Magistratura da
Província de Buenos Aires.Tradução de Roberto Vieira de Almeida Rezende. Juiz do Trabalho na
2* Região e mestrando pela Universidade de Sao Paulo.
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Como sustenta Raz, embora de óbvia importância, esta noção foi
descuidada peiafilosofiajurfdica.Quais razõesexplicam que osjusfilósofos
contemporâneos de maiorprestigio,sedetenham exaustivamenteem ques
tões como a completude do ordenamento jurídicoou a distinção entre re
grae norma, e não se formulem, ademais, perguntastãoelementaresquanto
significativas, do tipo:quais fins cumpre o Direito, para que serve, qual é
sua utilidade ou função em uma determinada estrutura social?
Há que se buscara resposta, talvez,em certatradiçãopositivista(de
lhering a Kelsen) para a qual a especificidade do Direitoconsiste em seu
caráter instrumental, na autonomia de uma estrutura em relação a qual
quer fim especifico.Tratar-se-iade atender à forma na qual certosfinssão
perseguidos e não aos finsem simesmos, que podem servariados e con
tingentes. Por outro lado,os finsem questão podem serobtidos poroutros
meios (religião, moral, usos, publicidade etc.).
É claroque esta maneira de pensar assenla-se sobre alguns pressu
postos que hojeestão em crise,taiscomo os da pureza metodológica ou a
idéia de que o fenômeno esgota-se em seus aspectos exclusivamente
normativos ou a noção de norma fundamental,como hipótesegnosiológica
fundante do ordenamento positivo.
É também claroque o papel do Direitoassim se isola,artificialmenle,
do papel que cumprem outros discursos sociais que estão entrelaçados
com aquele.
A forma pelaqualcertosfinssão perseguidos estádefinidapor estes
mesmos fins.A Idéia de forma ou instrumento, em relaçãocom a vida so
cial, está presidida peia historicidade e é precisamente a partir de sua
historicidade que se pode apreender seu sentido.
Se o Direito— e ponhamos em questão, desde logo,que este fenô
meno possua uma dimensão normativa — tem um caráter instrumental,
parece necessário interrogar-se sobre qual tipo de instrumento é, quem
são seus usuários e a que finalidades atende.
Em que pese a influência positivista, os jusfilósofos sempre busca
ram alguma resposta ou trabalharamcom algum pradigma funcional implí
cito.Podem resultarinteressantes as citaçõesde Pound, Fuller, Kelsen ou
Lewellyncontidasnotrabalhode Raz,ou asde Summers, RócasensSiches,
Vilhern,Aubert, Schuretc.mencionadas no ensaio de Bobbio.
Tradicionalmente se privilegiaramcertas funções: a de prevenire re
primiros comportamentos desviados, por um lado, e a de impediro nasci
mento de conflitosou, no seu surgimento, incrementar meios para sua pa
cifica resolução, por outro.
Hoje se percebem outras finalidades tão importantes como as ante
riores que também são servidas pelo Direito, tais como as de repartiros
recursosdisponíveis(funçãodistributiva)ou atenderao estímulo,ao incenti
vo de certas condutas, atribuindo consequências jurídicas à observância
da leie não exclusivamente à sua inobservância (função promocional).
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2. SEU INTERESSE ATUAL

O
crescente interesse que a questão da problemática desperta na
atualidade não pode explicar-se adequadamente sem mencionar os esfor
ços que, neste sentido, desenvolveram as orientações sociológicas e an
tropológicas no campo da investigaçãojurídica,por um lado, e os aportes
da filosofiamarxista, por outro.
Os autores de orientação sociológica centraram sua atenção, faz
muitos anos, na relação entre o Direitoe a mudança social para indagar,
desde sua perspectiva,seestesubsistemacumpriafunçõesexclusivamente
conservadoras, ou se, pelo contrário,impulsionava o progresso e a trans
formação do sistema social.Por seu turno,os autoresmarxistas insistiram
e desenvolveram a idéia de que o Direito, como ordenamento coercitivo,
realiza a função de assegurar e manter as condições de dominação da
classe hegemônica em cada formação social dada. Neste campo, sem
embargo, é onde se verificam novidades teóricas de maior envergadura a
partirdos anos sessenta e em boa medida tanto pela influência da obra
althusserianacomo pelareleiturada obrade Gramsci.O reducionismoeco
nomista ou político(reflexoda estrutura,vontade da ciasse dominante) fi
cou severamente questionado e se abriram linhassistemáticas e compre
ensivas (de Cerroni a Poulantzas e de Barcelona a Miaille).
Outro argumento endereçado a destacar a importância da análise
funcional radica no que alguns autores — Bobbioentre eles— assinalam
como característica do processo de trânsitodo Estado Liberal ao Estado
Socialde Direitoou Estadodo Bem-Estar, em outrasdenominações.Longe
de perder funções, o Estado adquiriu novas e complexas responsabilida
des, seja na realização de finalidade de interesse comum, não resolvidas
no seioda sociedade civil(atividadesubsidiária),sejano desempenho de
funções de gestão, promoção e asseguração. Neste contexto, os ins
trumentos jurídicos e a finalidade de seu uso adquirem significativa
importância.
Em que pese o expressado até aqui, não é muita a clarezaaportada
ainda pela análise funcional, o que seguramente tem suas explicações.
Em que nível se instala esta análise? Trata-se de encontrar notas
específicas que corresponderiam a qualquer organização jurídica?
Cuida-se de pensar as funções pela perspectiva estatal ou da sociedade
civil?Trata-se de indentificarfinsintermediáriosou finsúltimosdo Direito?
Como definir,por outro lado, o objetodo Direito?
Esgotam-se seus objetivos no estabelecimento de um universofinito
de proibiçõesou, além disso,o Direitopromove, dispõe e organizacondu
tas sociaiscom sentidopositivo?
As definições que temos è mão são ainda um tanto heterogêneas e
contêm equívocos semânticos.
Nos parágrafos que seguem tentareiexibir,de maneira sinóptica,as
classificaçõesde Raz e de Bobbioe,a partirde observações críticasque
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e!as me sugerem, propor alguns pontos de partida para a análise fun
cionalque, ao meu ver, enriquecerão teoricamente seu desenvolvimen
to futuro.
3. A CLASSIFICAÇÃO DE RAZ
Paraesteautor,é precisodistinguircom clarezauma classificaçãoem
tomo das funções de uma classificação concernente às normas, confusão
freqüentee que reprova H.L Hart,autordo qual,sem embargo, se reconhe
ce tributário.Desde sua perspectiva,o tema das funçõesconcerne especifi
camente a consequênciasjurídicas,sejam elas tentadas ou efetivas.
Permitimo-nosaquiuma sintetizaçãode suas idéias,compatíveiscom
a índoledestetrabalho:
a) Prevenircondutas indesejáveise obtercondutas desejáveis.
b) Provimento de meios para os acordos privadosentre indíviduos.
c)Provimentode serviçose redistribuiçãode bens (serviçossociais).
d) Resolução de disputas não regradas.
Primárias (afetama populaçãoem geral.Ex.:provimento de serviços
de saúde).
Funções Diretas (são as que se realizam quando se obedece e se
aplica o Direito).
Funções Sociais do Direito
a) Regularo funcionamento dos órgãos jurisdicionais.
b) Regularprocedimentos para a modificação do direito.
Secundárias (contribuemparaa manutenção do sistema.Ex.:regular
a criaçãoe aplicação do Direito).
Funçõesindiretas(sãoaquelascujarealizaçãoconsisteem gerarati
tudes, opiniões ou comportamentos. Resultam do conhecimento sobre a
existência do Direito.São as que o Direitoaspira alcançar).Exemplos: (in
culcade valores, reforçoou debilitaçãoda autoridade;consecução da uni
dade nacionaletc.).
4. AS CLASSIFICAÇÕES DE BOBBIO
Se Razse distinguepela simplicidadee ordem de suas idéias— vir
tudes por certo pouco frequentes — Bobbio se distingue por sua força
argumentativa,porsua admirável informação e porcertagraça meridional
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que lhe permite sugerir idéias, uma atrás da outra a cada parágrafo. Isto
torna muito mais difícilsintetizarou esquematizarseu pensamento.Contu
do, propõe, basicamente, uma dupla classificação:
Funções
0)

Positivas
Negativas
Disfunções

Tradicionais
Funções

(II)

(cumprimento dos finsprevistos)
(cumprimento de finscontraditórioscom os
previstos.Ex.:sistemas carcerários)
(cumprimento deficitáriodos finsprevistos.
Ex.: mau funcionamentojudicial)
a) evitara conduta desviada
b) Provermeiosparaa resoluçãode conflitos

Distributivas Consistem na distribuiçãodos recursos so
ciais, econômicos e não econômicos atra
vésda actividadedo Estado(bens,emprego,
educação, famíliaetc.)
Promocionais 0 Direitoé mais que uma ordem sancionadora,promove,incentiva,provocacondutas,
atravésde prêmiosou estímulosassociados
à observância da norma.
5. PRIMEIROS COMENTÁRIOS

Como advertimos no iníciodestasnotas,além de algumas matizes de
corte sistemático, os autores mencionados propõem considerações seme
lhantes sobre o tema. Ambos sublinham o papel do Direitocomo ordem
intervenientee planificadornas modalidadesde existênciaconcretada vida
sociale ambos aludem,aindaque paradoxalmente,cadaum porseu turno,à
articulaçãodeste papelcom as instânciasdo poder,da ideologiae da políti
ca. fíazse detém na consideração das funções diretasprimárias, relativas
ao provimento de serviçosde redistribuiçãode bens,adjudicando implicita
mente ao direitoum roldemocratizadordas relaçõespolíticase econômicas
entreos homens, sem descuidar por sua vez de sua faceconservadora na
análisedas funções secundárias,como destinadasà manutenção do siste
ma.Como severámaisadiante,esteduplocaráterpode apresentar-secomo
paradoxal, mas não necessariamentecomo contraditório.Porfim,na descri
ção das que denomina funções indiretas, o autor assinala elementos que
são própriosdo domínioda ideologiano discursojurídico.
Porsuavez,Bobbiodestacaas funçõesdistributivae promocionaldo
Direito. No último aspecto, propõe a passagem de um direito da punição
para um direitoda organização, com papéis de prevenção sociale de as
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sistência, como sucedâneos dos papéis específica e exclusivamente
sancionadores.No primeiroaspecto, remarca a tarefaassinaladaao Direito,
de distribuir os recursos disponíveis e ao fazê-lo denuncia as ideologias
liberaisde cortefinissecularque atribuíamà Economia e à mão invisíveldo
mercado o monopólio desta função.
Sem embargo, é na análise das funções positivas, negativas e das
disfunções, onde produz as considerações, a nosso juízo,mas interessan
tes. De fato, em franca polêmica com o funcionalismo sociológico do tipo
parsoniano, para o qual as funções somente podem ter caráter positivo,
porquanto procuram a integraçãodo sistema social,Bobbioexibea ideolo
gia conservadora desse pensamento e se coloca no que, explicitamente,
denomina uma perspectiva crítica"pela qual entendo — sustenta— qual
quer teoria que se refira ao problema de ver não somente como funciona
uma sociedade, senão também como não funcionaou deveria funcionai".
"...A respostaà pergunta sobre a positividadeda função do Direito—
acrescenta mais adiante — pode ser totalmente distinta (à parsoniana), se
noscolocamosnum pontode vistanão da conservação, mas da mudança ou
inclusive da mudança radical ou revolucionária, que é o ponto de vista de
toda a teoriacríticada sociedade.Qual é a relaçãodo Direitocom a mudan
ça social? Não há dúvidas de que a função do Direito não é somente a de
manter a ordem instituída, mas também a de modificá-la, adaptando-a às
transformaçõessociais:tantoé assim que todo o ordenamento regulaa pro
dução de novas normas para a substituiçãodas velhas.Mas seriao Direitoo
instrumento apropriado para reformar a sociedade? Quais são as razões
pelasquaiso Direitofoisempre considerado mais como um meio de conser
vação socialque de inovação e de que o estamento dos juristastenha sido
considerado como um estamentode conservadorese não de reformadores?
Uma respostaa estasperguntascolocaráàs clarasque o Direitotem,
juntoa uma função positiva,também uma função negativaque é intrínseca
a sua própria natureza.
As citaçõestranscritassão significativas.
Se é certo que as classificações expostas exibem ainda um certo
grau de precariedade, de excessiva generalidade, em que aparecem não
integrados níveis de análise, a meu juízo, que não conseguem conviver
harmonicamente, com os que são própriosda historicidade por um lado e
das dimensões do poder e da ideologia poroutro, não é menos certoque
as teses de Bobbio contêm sugestões muito ricas. Muitas delas somente
puderam insinuar-seaté aqui;sobre algumas outrasvoltareimais adiante.
6. UM A PERSPECTIVA CRÍTICA: A FUNÇÃO
PARADOXAL DO DIREITO
6.1. Direito e História
A primeiraquestão que me importadiscutiré a possibilidadede uma
análisefuncional,que prescindada determinaçãoprimeiroe da especifica
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ção depois, do marco histórico correspondente. Em outros termos, será
válida a tentativade identificarnotas que sejam comuns a qualquer siste
ma jurídicocom abstraçãodas característicasda formaçãosocioeconômica
à qual talsistema corresponda?
É certoque algumas categoriasjurídicassobreviveram a transforma
ções cruciais das sociedades e que, em conseqüência, uma análise da
questão, poderia induzir-nos a pensar que o vinculum ou a obrigação do
DireitoRomano é uma instituiçãosimilarà legisladapor nosso ordenamen
topositivo.Istonão é mais que um gravemal-entendido.Afinal,ditainstitui
ção aparece hoje rescrita num emaranhado de múltiplas determinações
que lhe outorgam uma interpretação e uma lógica que a transformou. É
possível admitirque, como técnica de controle social,o direito possua al
guma especificidade própria mais além das variações históricasque cor
respondem a cada formaçãosocial.Mas istonão pode confundir-nos.Entre
o Direitodos sumários e o Direitodas sociedades capitalistascontemporâ
neas existem tantas diferenças como as que existem entre as sociedades
históricas que os geraram. Uma instituição, como uma norma ou prática
jurídica, adquire sentido no sistema ao qual pertence. O Direitodesempe
nhou um papel diferente no mundo antigo em relação ao que ocupou na
Idade Média ou ao que desempenha no mundo contemporâneo. Cada for
mação históricageroupráticasmateriaise culturaisheterogêneas,nasquais
certosdiscursossociais adquiriram,segundo a etapa, uma posiçãopredo
minante ou uma posição subordinada em relação ao restante dos discur
sos da mesma índole. Pense-se, por exemplo, na hegemonia do discurso
religiosodurante a Idade Média.
É óbvio que os autores de que tratamos, eslão considerando as fun
ções do Direito atendendo às características que este possui nas atuais
sociedades ocidentais.E mais:serianecessárioassinalarque estãose refe
rindosomente às sociedades centrais ou desenvolvidas, porque, nem nos
paísesdoTerceiroMundo nem naqueles em que se alcançouum desenvol
vimento intermediário ou dependente, seria fácilidentificaras assim cha
madas funções distributivasou promocionais.
Até este ponto é necessário determinaros marcos históricosda aná
lisea que nos propomos! Ou seja, distinguindo não apenas épocas como
também lugares ou. em outros termos, assumindo diferenças existentes
entre as diversas formações socioeconômicas. De outro modo a análise
correo riscode se trivializar.
Que nas classificações que consideramos, o referente histórico so
mente seja um dado implícito, é conseqüência, no nosso entender, da
conceitualizaçãoque em definitivose sustenta no que respeitaà natureza
do objeto Direito.
Em outrostermos, com a noção, com a idéiaque explícitaou implici
tamente se tem do Direito,aquela que opera como pano de fundo de qual
quer análisejurídica particular, no caso, a análisefuncional.
Quem veja no Direito somente um conjunto de normas de colocar
justificadamente inclinado a considerarlateralmente ou a não considerar.
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os correspondentes componentes históricos, ainda quando estes
reingressem de forma fatale sub-reptícia em seu próprio discurso, como
acreditam as distinções precedentes.
A partir da perspectiva da Teoria Crítica, ao contrário, o Direito se
visualiza como uma prática social específica que expressa historicamente
os conflitose tensõesdos grupossociaise dos indivíduosque atuam numa
formação social determinada.
De talmodo que a variável históricaconcerne à própria definição do
fenômeno. Nesta perspectiva, pois, as funções do Direitosomente podem
identificar-seacertadamente na medida em que se especifiquea formação
socialde que se trata.O que correlativamentesupõe recusara utilidadede
identificarnotas geraise abstratas referidasàs funções que o Direitocum
pririaem qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquercultura.
6.2. Direito e Ideologia
Gostaria aquide introduziroutradimensão na análisedas funções do
Direito:a dimensão ideológica.
O
tema de uma teoriada ideologiaconstitui uma antiga preocupação
filosófica(da"Teoriade tosIdola"de Baconparacá,passando porDesttuttie
Tracy,as elaborações marxistas, as da sociologiado conhecimento, a Escola
de Frankfurt etc.)que adquiriu especial relevância nas últimasdécadas.
Sua relação com o Direito, entretanto, não se encontra ainda sufici
entemente desenvolvida.
A este aspecto a Teoria Críticadedicou especial atenção e procurou
sublinhar a especificidade dessa relação. O Direito é uma práticados ho
mens, que se expressa por meio de um discurso que é mais que simples
palavras;que se constituitambém em comportamentos, símbolos, conhe
cimentos. E o que a leimanda, mas também o que osjuízesinterpretam,os
advogados argumentam, os litigantes declaram, os teóricos produzem,
os legisladores sancionam ou os doutrinadores criticam.E é um discurso
constitutivo, porquanto assinala significações aos fatose às palavras.
Estacomplexa operaçãosocialque premiaou castiga,outorgafunções,
deslinda o lícitodo ilícito,está distante de ser neutral. Está impregnada de
politicidade, de valorações e de interesses em conflitoe adquire direciona
mento em relação com as formas em que esteja efetivamente distribuídoo
poderna sociedade.É uma consequência,um discursoideológico,na medida
em que produz uma representação imaginária dos homens em relação a si
mesmos e de suas relaçõescom os outroshomens. Estatuique são sujeitos
livrese iguaisocultandoo códigode suasdiferençasefetivas;declaranormas
conhecidas portodos,escamoteando a realidadede um monopólio do saber
jurídicoe um efeitode desconhecimentogerado pelopróprio Direito.
Vale dizer:é ideológicona medida em que ocultao sentidodas rela
ções estruturaisestabelecidasentreos sujeitos,com a finalidadede repro
duzirmecanismos de hegemonias sociais.Essa ocultação é, por sua vez,
produtora de consenso. O Direitoordena mas convence; impõe mas per
suade;ameaça mas disciplina.Quando condena a ilicitudeao mesmo tem
po sacraliza a iicitudeque estabelece.
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Ou seja,o Direitolança mão do binômio repressão-ideologia. Não é
apenas violência monopolizada, mas também um discurso normalizador e
disciplinante no sentido foucaultiano.
Parece-me que este aspecto foi pouco relevado pela teoria.Talvez
em razão disso, Bobbio, que rechaça,como vimos, a tese de certo funcio
nalismosociológico,recaineleao trataro tema do que denominadisfunções.
De fato,o exemplo que utilizaé nestesentidoparadigmático:o das institui
ções carcerárias.
Chamadas elas, contemporaneamente ao menos, a reeducar e ressocializaro delinquenteparadevolverà sociedade um indivíduoútile “despatologizado", seria forçoso reconhecer que fracassaram e que não cum
prem a função para a qual foram criadas.
Em Vigilary Castigar (Siglo XXI: 1976) Michel Foucalt empreende
uma formidável análise da punição e, nos capítulos dedicados aos
ilegalismos, mostra a vinculação estreitaentre os últimos e a organização
do poder social.Sustenta a existênciade uma “economia dos ilegalismos”
funcional à forma de existênciado poder.
“Seria preciso — diz— supor então que a prisão e de uma maneira
geralos castigos,não estãodestinadosa suprimiras infrações;senão muito
mais a distingui-las, a distribuí-las, a utilizá-las;que tendem não tanto a
tornardóceis aqueles que estão dispostosa transgredirleis,mas sim que
tendem a organizara transgressão das leisem uma tálicageral...A pena
lidade seria então uma maneira de administrar os ilegalismos, de traçar
limitesde tolerância, de dar certocampo de liberdade a alguns, e prender
outros, de excluiruma parte e tornarútiloutra;de neutralizarestes de tirar
proveito daqueles. Em suma, a penalidade não reprimiriapura e simples
mente os Ilegalismos;diferenciá-los-ia,asseguraria sua economia geral.E
se é possívelfalarde uma justiçade classe não é somente porque a leiou
a maneirade aplicá-lasirvam aos interessesde uma classe,é porqueIoda
a gestão diferencial dos ilegalismos por uma mediação da penalidade for
ma partedesses mecanismos de dominação".
Concorde-se ou nãocom sua análise, Foucaulltem a importânciade as
sinalarque certasinstituições,normasou práticascumprem uma funçãodistin
tada que dizem cumprir.Ou seja,que se desenrolam ideologicamente em um
jogoduplode alusão e ilusão,de reconhecimento e desconhecimento.Assim,
creio,as dimensõesideológicasdojurídiconãopodem estarausentesna análi
se dadeterminaçãode suasfunções.As classificaçõesque vimosanteriormen
teparecem construídas sobre a base — para usar outra terminologia — das
funções manifestasdo Direitoe não de suas funções latentes.Parecem construir-sesobrea basedoqueo Direitodizdesimesmo.Propomosa necessidade
de atendertambém aquiloque nãodiz,aquiloque mascara e oculta.
6.3. Direito e Poder: função paradoxal
Para terminar, creio necessário formularalgumas considerações so
bre a relação entre Direitoe poder. Ê claro que tanto fíazquanto Bobbio
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estão pensando no poder e Inclusivenas formas que este se adapta ou se
modifica no seiode uma determinada sociedade. Raz coloca como função
social diretaou primária do ordenamento jurídicoa de redistribuiros bens
comuns e é evidente aquê se refere.Diz:“quando uma disposiçãode refor
ma agrária é criada ou quando se torna obrigatória repartição dos lucros
das empresas entre os trabalhadores ou quando uma disposição jurídica
prescreve uma forma obrigatória de distribuir a propriedade imóvel das
pessoas falecidas,claramente provê à redistribuiçãode bens".
Todo processode redistribuiçãode bens na sociedade tem um funda
mento político,importaacordos ou concessõesou implicao triunfode algum
critérioreivindicativo.Em outrostermos, é em simesmo um reflexode cer
tas situaçõesde poder.
Esteaspectose fazmaisnítidonasconsideraçõesde Bobbio.Jávimos
que desde sua concepção, o Direitodevecumpriruma funçãona mudança e
na transformação da sociedade, Vimos seu rechaço pelas tessituras mais
conservadoras. Sustenta em seu trabalho:"não é certoque o Direitochegue
sempre com atrasoou seja obstáculopara a mudança; às vezes chega adi
antado e então pode ser um elemento de descomposição de um tecido so
cial tradicional e, portanto, de imprevista mudança... O Direito atua geral
mente atravésde normas geraise abstratas,que se adaptam mal à comple
xidade das situações concretas e criam desigualdades entre iguais e igual
dades entre desiguais: ainda quando o juiz tiveras melhores intenções de
fazerjustiça,esse fimpoderá freqüentementetornar-seimpossívelpelapró
pria estrutura das normas jurídicas.O que o Direito consegue obter tanto
com relação à conservação como à mudança, é obtido através do aparato
coativo, mas, ao apoiar-se na força, o Direito contribui para perpetuar um
tipode sociedade fundado em relações de força:é a mais perfeita imagem
da violênciadas instituiçõesou da violência institucionalizada,de uma vio
lênciacujajustificaçãoestáem se apresentarcomo única resposta adequa
da à violênciadestrutiva (mas a violênciadestrutivaé sempre injusta?)”.
Suas observações contêm também uma diretareferência às relações
de poder.
Contudo, em minha opinião, uma deficientecaracterização, no plano
teórico, da relação poder-direto conduz a alguns equívocos ou ao menos
não deixatransparecero que paraaTeoriaCríticasurgecomo eixode uma
definiçãofuncional do Direito,istoé, seu caráterparadoxal.
Adiantamos a idéia para tratarlogo de fundá-la minuciosamente. O
Direito,no substancial,cumpre um papel formalizadore reprodutordas re
lações sociais estabelecidas e,ao mesmo tempo, um papel na remoção e
transformação de tais relações. Cumpre, simultaneamente, uma função
conservadora e reformadora.
Esta aparente contradição resolve-se na medida em que se resgata
para a análiseo papelda ideologiae uma concepção relacionistado poder.
O discursodo Direito é o discursodo poder.Por meio dele instituemse órgãos, consagram-se prerrogativas, constituem-se sujeitos. Através
desse discurso consagra-se, sacraliza-se e reconduz-se o poder.
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Mas o poder não é, como afirma Foucault, uma coisa ou um instru
mento, é uma situaçãoestratégica em uma determinada sociedade...onde
há poder há resistência.A resistência não é exteriorsenão interiorà rela
ção de poder.Não há poder sem dominador, mas tampouco há podersem
dominado e esta relação é mutável, dialética,histórica.
A violênciamonopolizadapeloEstadoatravésdo Direitosustentatéc
nicasdo poder e mecanismos do consentimento. Porém, o poder é sempre
uma relaçãoe não se expressaem atosde pura negação.Porissoo Direito
proíbe mas permite, censura mas obriga a falar.Neste sentido sustenta
Poulantzas (Estado,podery socialismo— SigloXXI):
“As classesdominadas não esbarramcom a leisomente como barrei
rade exclusão,mas também como demarcação do lugarque, por sua vez,
devem ocupar.Lugarque é também um espaço de interseçãona redepolí
tico-social, criador de obrigações mas também de direitos...As ações do
Estado ultrapassam seu papel repressivo e ideológico, como suas inter
venções econômicas e, sobretudo, os compromissos materiais impostos
pelasclasses dominadas às classes dominantes— uma das razõesdecisi
vas do consentimento — se inscrevem no texlo da leifazendo parte inte
grante, inclusive,de sua estruturainterna.A leinão se limitaa enganar ou
mascarar, nem a reprimir, obrigando a fazeralguma coisa ou proibindo-a:
organiza e consagra também reais direitos das classes dominadas que
comportam, inscritosnela, os compromissos materiais impostos pelas lu
tas populares às classes dominantes."
O papel do Direitodepende, pois,de uma relaçãode forçasno marco
social.
Em mãos dos grupos dominantes, constitui um mecanismo de pre
servação e de recondução de seus interessese finalidades;em mãos dos
grupos dominados, um mecanismo de defesa e contestação política.
A problemática dos direitoshumanos tão em voga ultimamente pode
proporcionarum exemplo do que antesse expressou.Estas declarações de
direitos e garantias, consagrados pelas legislações modernas, na maioria
das vezescom alcancepuramenteformal,poderiamservistas,porissomes
mo,com certoceticismo.Vistastão-somentecomo um discursolegitimadore
tranquilizador,que unicamenteem casos muitoparticularesalcançavamoperatividade. Um discurso que prometia o que precisamente não outorgava.
Mas em situações de crise, nas quais os níveis de conflito acentuam-se,
esse discurso meramente ideológicotransforma-seem uma formidávelfer
ramenta de luta,de denúncia, de resistênciaà opressão.
Este aspecto paradoxal do Direitoe estateoriarelacionistado poder
são um profícuoponto de partida,aqui apenas insinuado, para novas pes
quisas jurídicase para uma mais complexa e, por isso mesmo, mais inte
ressante tarefacom relaçãoà problemáticadas funções do Direito.Proble
mática afortunadamente atualizada, porque, em minha opinião, tratar so
bre o Direitonão é somente tratarsobre certa forma, mas, antes de tudo,
tratarsobre certosfins.
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D O R E C U R S O PARA O TRIBUNAL PLENO
A O JULGAMENTO AMPLIADO DA
REVISTA O U D O A G R A V O
(A uniformização d a jurisprudência n o C ó d i g o
d e Processo Civil português revisto)

DRA. ISABEL ALEXANDRE«' >

Sumário: I.Introdução;II.O anteriorrecursopara o tribunal
pleno; III.A declaração de Inconstltuclonalidade dos assen
tos;IV.A revogação das normas relativas aos assentos e ao
recursopara o tribunalpleno; V.O novoJulgamento ampliado
da revista ou do agravo;VI.Valordos novos acórdãos de uni
formização da Jurisprudência;VII.Problemas de constltuclonalldadedo novo regime de uniformização dajurisprudência.
I.INTRODUÇÃO
Um dos aspectos em que a reforma legislativa de 1995-961"modifi
cou o Código de ProcessoCivilportuguês12’foio dos recursospara efeitos
de uniformização dajurisprudência,ao revogaras disposições reguladoras
do recursopara o tribunalpleno e introduzirnovas disposições relativasao
julgamento ampliado da revista. Paralelamente, essa reforma procedeu à
revogação do artigo 2® do Código Civil13’,que incluíaos assentos entre as
fontesde direitoe determinava que“noscasosdeclaradosna lei,podem os
tribunaisfixar,por meio de assentos, doutrinacom forçaobrigatória geral".
Ver-se-áde seguida, com a brevidade que um estudo desta natureza
necessariamente importa,quaisos principaistraçosdo novo e controverso*
1
2
3
(*)Professora Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
(1) A reforma materializou-se no Decreto-Lei n. 329-A/9S, de 12 de Dezembro, com as alterações
do Decreto-Lei n. 180/96. de 25 de Setembro.
(2)O Cddigo foiaprovado pelo Decreto-Lei n. 44.129.de 28 de Dezembro de 1961.
(3) Através do n. 2 do artigo 4* do Decreto-Lei n.329-A/95. de 12 de Dezembro.

26

regime desses recursos. Antes, porém, e para a sua cabal compreensão,
far-se-áuma referênciaao regime anteriore às razõesda sua modificação.
II. O ANTERIOR RECURSO PARA O TRIBUNAL PLENO
O recurso para o tribunalpleno (istoé, para o Supremo Tribunal de
Justiça, funcionando em plenário'41)destinava-se,anles da mencionada re
forma de 1995-96, a uniformizara Jurisprudência mediante assento e encontrava-se regulado nos artigos763®a 770* do Código de Processo Civil,
entretanto revogados'51.
De acordocom o anteriorn.1do artigo763®,o recursopara o tribunal
pleno tinha lugar quando, no domínio da mesma legislação, o Supremo
Tribunalde Justiçaproferissedoisacórdãos opostos sobre a mesma ques
tão fundamental de direito.Exigia-seque os acórdãos opostos houvessem
sido proferidos em processos diferentes ou em incidentes diferentes do
mesmo processo (n.2 do artigo 763®) e que o acórdão-fundamento hou
vesse transitado em julgado, presumindo-se todavia o trânsito,excepto se
o recorridoalegasse que o acórdão não transitara(n.4 do artigo763®).Tal
recurso configurava-se como um recurso ordinário, na medida em que ti
nha lugarantes do trânsitoem julgadodo acórdão do qual se recorria:res
salvava-se, porém, o caso do recurso por parte do Ministério Público, que
podia terlugardepois desse trânsitoem julgado(artigo770®).
Mas também eraadmissívelrecursoparao tribunalpleno,nos termos
acabados de referir,se um tribunalda relação proferisse um acórdão que
estivesse em oposição com outro, dessa ou de diferente relação, e dele
não fosse admitido recurso de revistaou de agravo por motivo estranho à
alçada do tribunal'61.
A tramitaçãodo recurso para o tribunalpleno— que não tinha efeito
suspensivo (n, 1 do artigo 765®) — era relativamente complexa, compor
tando, em traçosgerais, os seguintes actos (artigos 765® a 769®): requeri
mento de interposiçãodo recurso;admissão do recursopelorelator;alega
ção do recorrente destinada a demonstrar que o acórdão recorrido se en
contrava em oposição com um acórdão anterior;possibilidadede resposta
da parte contrária; julgamento pela secção, em conferência, da questão
preliminar relativaà existência da oposição que servia de fundamento ao
recurso; apresentação de alegações sobre o objecto do recurso; parecer
do Ministério Público sobre a solução a dar ao conflitode jurisprudência;4
5
6
(4) A competência do plenário do Supremo Tribunalde Justiça para proceder à uniformização da
Jurisprudência nos termos da leide processo encontrava-se prevista na alínea b do artigo 26* da
Lei n. 38/87, de 23 de Dezembro (Lei Orgânica dos TribunaisJudiciais), entretanto revogada pelo
artigo 5® do Decreto-Lei n. 329-A/95, de 12 de Dezembro.
(5) Pelo artigo 3® do Decreto-Lei n. 329-A/95, de 12 de Dezembro.
(6) Com o retere U. Leal-Henriques (Recursos e m Processo Civil, Lisboa, 1992, pág.125. nota
190), "assim, só é admissível recurso para o Tribunal Pleno de acórdãos da Relação: — quando
o valor da causa seja superior à alçada da Relação; — quando não seja possivet recorrer por
outra via da decisão da Relação (casos e m que a lei limita os recursos até ã Relação)’.
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julgamento do recurso pelo plenário do Supremo Tribunal de Justiça;
proferimentode assento,caso se reconhecesse existirconflitode jurispru
dência; publicação do assento.
Registe-se que a causa na qual o recursopara o tribunalpleno havia
sido interposto devia ser julgada de acordo com a doutrina fixada no as
sento lavrado— o que significaque a força obrigatória geral deste se es
tendiaao caso concreto do qualtinhaemergido— ,excepto quando tivesse
sidointerpostopelo MinistérioPúblico,não sendo este parlena causa (an
teriorartigo 770B),caso em que, como acima se referiu, nem sequer se
exigiaque não tivessetransitadoem julgadoo acórdãoproferidoem último
lugar*7».
O não acatamento, pelostribunais,dos assentos proferidos pelo Su
premoTribunalde Justiça, não constituíafundamento autônomo de admis
sibilidade dos recursos ordinários:istoé, o recurso de decisão contrária a
assento regia-sepelas regrasgeraisrelativasà admissibilidadedos recur
sos, pelo que se o valorda causa coubesse dentro da alçada do tribunal
que tivesse proferido a decisão, nunca era admissível recorrer-se com o
fundamento de que a decisão recorrida haviacontrariadoum assento*89
1
0
'.O
que se compreendia, dadoque tendoo assentoforçaobrigatóriageral(mes
mo que não seconsiderasseternaturezalegislativa191),não haviarazãopara
que a sua violaçãotivesseum tratamentodiferente,em matériade admissi
bilidade de recursos, de uma qualquer violação de leipelos tribunais.
O Código de Processo Civil não previa a possibilidade de modifica
ção dos assentos peloprópriotribunalque os tinhaemitido,contrariamente
ao Código de Processo Civilanterior, de 1939,,0).Istosignificaque a revi
são dos assentos estava reservada ao legislador0":sem prejuízo,natural
mente, de o próprioassento dever ser desaplicado pelos tribunais,caso a
(?) C o m o explicava Albertodosfíois("Código de Processo Civil Anotado". Volume VI. Coimbra,
reimpr., 1985. págs. 325-326), se o Ministério Púbtieo fosse parte, estava sujeito ao mesmo regi
m e a que estavam sujeitas as partes.
(8) O artigo 678’ do Código de Processo Civil,na redacção anterior à reforma de 1995-96. previa
taxativamente os casos e m que, independentemente do valor da causa e da sucumbêncla, era
sempre admissfvel recurso ordinário: neles nâo figurava a violação de assento.
(9) A doutrina portuguesa dividia-se quanto à natureza (legislativa ou iurisdicional) a atribuir aos
assentos. Para uma visão sintética: J.CastroMendes ("Direito Processual Civil", IIP vol., 1989,
págs. 237 e segs.) e J TeixeiraLapa f'Oa Ineonstltucinalidade do assento", Polis,Ano I— n. 1,
Outubro-Dezembro 1994. págs. 157 e segs.. págs. 159-162).
(10) O regime da alteração do assento constava do artigo 769’ do Código de Processo Civil de
1939, que determinava que "quando e m julgamentos posteriores do Supremo Tribunal de Justiça
a maioria dos jufzes que intervierem na decisão se pronunciar pela alteração da jurisprudência
lixada pelo tribunal pleno, o processo será concluso a outros jufzes até se vencer, por sete votos,
a observância da jurisprudência estabelecida ou a necessidade da alteração. Neste último caso o
Presidente ordenará que o processo seja continuado com vista aos restantes jufzes e a questão
será depois decidida e m tribunal pleno. Se a finalprevalecer a alteração da jurisprudência, lavrarse-á novo assento, a que é aplicável o disposto no artigo anterior e seus parágrafos".
(11) Destinando-se o assento a interpretaruma lei,a alteraçãodesta provocava igualmente a cadu
cidadedo assento:neste sentido.A.S.AbrantesGeraldes("Valorda jurisprudênciaCível". Colectánea
daJurisprudência (Acórdêosdo Supremo Tribunalde Justiça),Ano VII, Tomo II, 1999, págs. 5 e
segs., pág, 8); PiresdaUma eAntunesVarela,CódigoCivilAnotado,vol. 1.4* ed.. 1987. pág. 53.
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norma em que se traduzia infringissea Constituição"2*e de estarsubmeti
do,nos termosgerais,aocontrolede constitucionalidadepeloTribunalCons
titucional.Este perigo de "enquistamento ou cristalizaçãodas posições to
madas pelo Supremo Tribunal de Justiça”,a que alude aliáso preâmbulo
do diploma que introduziu a reforma de 1995-96, não era salutare contra
elejáse havia insurgidoAlbertodos Reisf'3).
O anteriorrecursopara o tribunalpleno, a que se fez referência,não
se confundia com a figura prevista no n. 3 do artigo 728® do Código de
Processo Civil,também revogado com a reforma legislativade 1995-96"41.
Este preceito, sistematicamente inserido nas disposições relativas ao jul
gamento do recursode revista(mas também aplicávelao agravo interposto
na 2* instância, nos termos da anterior redacção do artigo 762®, n. 3 do
Código de ProcessoCivil),dava ao presidentedo SupremoTribunalde Jus
tiçaa possibilidadede determinarque esse julgamento se fizesse com in

tervençãode todososjuizesdasecçãocívela que estavaafectoo recurso,
ou em reunião conjunta de secções, quando o considerasse necessário
paraassegurarauniformidadedajurisprudência.Como adianteseverá,foi
neste preceitoque se inspirouo legisladorda reforma para regularo actual
mecanismo para a uniformização da jurisprudência. O acórdão proferido
pela secção cível, ou pelas secções cíveis reunidas, não tinha o valor do
assento (embora, na gíria,fossedesignadocomo “quase-assento”ou ''miniassento'1),na medida em que o proferimento deste só podia verificar-seno
âmbito de um recurso específico (o recurso para o tribunal pleno) e,além
do mais,com a intervençãodo Plenáriodo SupremoTribunalde Justiça.Na
faltade qualquer disposição legalque conferisse a esse acórdão força es
pecial, parece que só podia terum valorpersuasivo05',não vinculando os
tribunais em casos futuros,o próprio Supremo Tribunalde Justiça incluído.
Mas, apesar de o mecanismo processual em causa não desembocar num
acórdãocom forçaobrigatóriageral,elepossuíauma vantagem relativamente
ao recursoparao tribunalpleno,e que erajustamentea de evitarconflitosde
jurisprudência: istoé, enquanto o recurso para o tribunalpleno só operava
quando o conflitoestivesseconsumado (na medida em que pressupunha a
existência de, pelo menos, dois acórdãos contraditórios), o julgamento por
todososjuízesda secçãocívelou portodasas secçõescíveispreveniaesse
conflito,dado sernaturalque,em casosfuturos,o própriotribunal(eostribu
naisinferiores)decidisseem sentido semelhante, atentoo número de juízes
que intervierana resolução de talquestão e a sua particularqualificação.1
2
*
4
5
(12) A Constituição portuguesa de 1976 estabelece que "nos leitossubmetidos a julgamento não
podem os tribunaisaplicar normas que infrinjamo disposto na Constituição ou os prinefpiosnela
consignados" (actualartigo204*).
(13 Alberto dos Reis (Código....op. OI., pãg. 322): "Não convém a jurisprudência incerta e flutu
ante;mas não convém também a jurisprudência imobilizada. Entre os dois extremos há que cami
nhar para u m regime intermédio: jurisprudência eslável. mas progressiva'.
(14) Artigo 3» do Decreto-Lei n. 329-A/95, de 12 de Dezembro.
(15) Nas palavras de A. S. Abranies Geraldos ("Valor...",op. cil.,pág 7).talacórdão tinha o valor
correspondente à força da argumentação utilizada, e apenas era susceptível de produzir eleitos
persuasórios".
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Poroutrolado,se é certoque os assentos possuíam uma relevância
especial no ordenamento, decorrente da sua força obrigatória geral, e se
os acórdãos acabados de mencionarse revestiam de uma particularforça
persuasória, também à jurisprudência ordinária do Supremo Tribunal de
Justiça, constituída pelos acórdãos proferidos na seqüêncía de recursos
de revistaou de agravo na 2® instância,interpostosde acórdãos das Rela
ções — e aos própriosacórdãos das Relações, proferidosem recursos de
apelação ou de agravo na 1* Instância — havia de reconhecer-se, como
salientaA. S.Abrantes Geraldos™, um valorindicativopara casos futuros,
'representativode uma determinada tendência mais ou menos prevalecen
te*.sem prejuízo,claroestá, de no processo em que taisrecursos haviam
sido interpostos, essa jurisprudência servinculativa.
III
— A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ASSENTOS
O Tribunal Constitucional português, no Acórdão n. 810/93, de 7 de
dezembro(,7>,pronunciou-sepelaprimeiravez,em sede de fiscalizaçãocon
cretada constitucionaiidade,no sentidoda inconstitucionalidadeda norma
contida no artigo2® do Código Civil,"na parteem que atribuiaos tribunais
competência para fixardoutrina com força obrigatória geral, por violação
do disposto no artigo 115®, n.5,da Constituição".
O acórdão em causa foiproferidona sequência de recurso interposto
de acórdão do Tribunal da Relação do Porto, no qual se havia aplicado o
Assento de 4 de julho de 1984, que interpretarao artigo 1094* do Código
Civil.Considerou o TribunalConstitucionalque “os assentos se apresentam
com carácter prescritivo, constituindo verdadeiras normas jurídicas com o
valorde"quaisqueroutrasnormas do sistema”,revestidasde carácterimpe
rativoe força obrigatória geral, isto é, obrigando não apenas os tribunais,
mas todas as restantesautoridades, a comunidade jurídicana sua expres
são globar.Ora, como de acordo com o artigo 115*. n.5, da Constituição,
introduzidopela primeirarevisãoconstitucionalde 1982,“nenhuma leipode
criaroutrascategoriasde actos legislativosou conferira actosde outra na
turezao poder de,com eficáciaexterna, interpretar, Integrar,modificar,sus
penderou revogarqualquerdos seuspreceitos’’(ie>,entendeuoTribunalCons
titucionalque, “sendo função dos assentos interpretarou integrarautentica
mente as leis,a norma que lhesatribuiforça obrigatóriageral não pode dei
xarde incorrerem colisãocom o artigo 115®,n.5,da Constituição”.
Acrescentou ainda que 'a norma do artigo2* do Código Civil,enten
didacomo significandoque os tribunaispodem fixar,pormeio de assentos,
"doutrina obrigatória para os tribunais integrados na ordem do tribunal
emitente, susceptível de por este vira ser alterada”,deixará de confiituar1
6
7
8
(16) A. S. Abrantes GeraIdes,‘Valor ...*. op. cit., pág. 6.
(17) Publicado no Diário da República, IISérie, n. 51. de 2 de Março de 1994.
(18) Actualmente, esla norma consta do artigo 112», n.6. da Constituição.
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com a norma do artigo 115®, n.5 da Constituição.É que,com talsentido,o
assento não representajáum actonormativonão legislativocapazde,com
eficácia externa,fazerinterpretaçãoou integraçãoautênticadas leis“.
Portanto, e em síntese, o Tribunal Constitucionaljulgou inconstitucio
nala atribuiçãoaos assentosde forçaobrigatóriageral,mas nãoa atribuição
aos assentos de forçaobrigatóriaparaos tribunaisintegradosna ordem do
tribunalque os emitiu, aliadaà possibilidadeda sua revogação pelo pró
priotribunalemitente.Quaisasconsequênciaspráticasdestadoutrina?Elas
manifestaram-se, desde logo,no processo no qualfoiproferidoo acórdãoa
que se fez referência.Assim, como o Tribunal Constitucionalentendeu que
não eraconstitucionalmentedesconformea vinculaçãodos tribunaisinferio
resaos assentos e, no processo em causa, o acórdão recorridohaviasido
proferidoporuma relação(delenãocabendo recursoparao SupremoTribu
nal de Justiça),não concedeu provimento ao recurso.Se, diferentemente,o
acórdão recorridotivesse sido um acórdão do Supremo Tribunalde Justiça
quetivesseaplicadoum assento,oTribunalConstitucionaljáteriaconcedido
provimento ao recurso, na medida em que talrepresentariaum afloramento
da imutabilidade dos assentos e, consequentemente, do seu carácter nor
mativo,que o Tribunal Constitucionalconsiderou inconstituctona^(,",.
(19)Também no acórdão do Tribunal Constitucional a 1197/96. de 21 de Novembro (pubficado no
DiáriodaRepública,IISérie,n.38.de 14 de Fevereirode 1997).se enlendeu que "nocaso dos autos,
o Assento do SupremoTribunalde Justiça (oiaplicado,como jurisprudênciavinculativa, petoTribunal
Judicialda Comarca de Oeiras, istoé. poru m tribunaljudicialde que o SupremoTribunai de Justiça é
o órgão superiorda respectivahierarquia.Assim sendo, teráde concluir-seque o artigo2*do Código
Civilloiaplicado, na decisão recorrida,numa dimensão não inconstitucionar. Refira-seque a tese da
inconstitucionalidadedo artigo2ado Código Civil,apenas na parte relativa à "forçaobrigatória gerar
dos assentos, nãoobteveunanimidadenoTribunalConstitucionalAssim, no acórdão n.810/93. de 7
de Dezembro, há u m voto de vencido (da Conselheira Assunção Esteves) no sentido da inteira ou
absoluta inconstitucionalidade dos assentos; e m idêntico sentido, no acórdão n. 743/96. de 28 de
Maio, há também duas declaraçõesde voto(dos ConselheirosGuilherme da Fonseca e Maria Fernanda
Palma); no acórdão n.299/95 (publicadono DiáriodaRepública.IISérie,de 22 de Julho de 1995) e no
já referido acórdão n. 1197/96, de 21 de Novembro, há igualmente votos de vencido destes dois
últimosConselheiros, defendendo a totaldesconformidade constitucionaldo artigo2ado Código Civil
Contra a inconstitucionalidade meramente parcial do artigo 2a,decretada peto acórdão do Tribunal
Constitucionaln.810/93,de 7 de Dezembro, pronunciou-se,e m anotaçãocriticaa esse mesmo acórdão,
A. Castanheira Neves ("Revista de Legislação e Jurisprudência’, ano 127a,n. 3839, págs. 63 e
segs, e n.3840, págs. 79 e segs.), assinalando que"{...)o Tribunal Constitucionalo que verdadeira
mente concluiu 6 que os assentos,com o sentido e valorque lhes atribuio artigo2a do Código Civil,
são e não são inconstitucionais!', que ■{...)nenhuma interpretaçãodo regime legalmente instituído
e e m vigordos assentospermitirá ver nesse regime o sentido normativo e as características jurídi
co-processuais que aquela decisão lhes Imputa" e que, não lendo o Tribunal Constitucional poder
para reconstruir institucionalmente o regime dos assentos, “{...}esta segunda parte da decisão do
acórdão teráde considerar-se ela própria inconstitucional.’.Também J.TeixeiraLapa(’Da inconsti
tucionalidade do assento",op.cit.,pág. 167) relere que aquele acórdáo do Tribunal Constitucional
“(...) cria uma verdadeira nova tigura que não é já a mesma que o acórdão se propOe analisar. A
análise históricado institutoque o relatório,tão eioqüentemente, começa porexpor, mostra-nosque
a torça obrigatória geral é, podemos dizê-lo, o âmago do assento, sem o qual o assento torna-se
uma decisão judicial toutcourtque, atlãs, se reconduz a uma quarta via de recurso, por muitos
autores considerada inadmissfvel", acrescentando ainda (págs. 168-169) que esse acórdão levou
“(...}mais longe do que é dado permilir-se a sua função jurisdioional, a interpretaçãoconforme do
institutodos assentos, invadindo, quanto ao objecto, normas da direitoadjeotivocuja conslitucionalidade não fora impugnada, e, quanto à competência, a área do poder legislativo, ao definir ex
novoo recorte da figura de u m assento chamado de conforme à Constituição*.
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Os acórdãosdoTribunalConstitucionaln.407/94,de 17 de Maio,e n.
410/94, de 18 de Maio, ambos inéditos, reiteraram a jurisprudência cons
tantedo acórdãoacabado de mencionare,em 1996, atravésdo acórdão n.
743/96, de 28 de Maio(20,(aqueletribunal“declarou a inconstilucionalidade
com forçaobrigatóriageral,da norma do artigo2®do Código Civil,na parte
em que atribuiaos tribunaiscompetênciaparafixardoutrinacom forçaobri
gatóriageral".Salienta-se,novamente,no textodesteacórdão,que"aCons
tituiçãonão proíbe o legisladorde estabelecerinstitutosadequados à uni
formização da jurisprudência — era essa a primeira e essencial vocação
dos assentos — mas veda-lhe seguramenie a criação de instrumentos ali
não previstosque,com eficáciaexterna (e,pormaioriade razão,com força
obrigatóriageral) interpretem, integrem, modifiquem, suspendam ou revo
guem normas legais.A colisão daquela norma com o texto constitucional
radicaassim, no factode os assentos se arrogarem o direitode interpreta
ção ou integraçãoautênticada lei,com forçaobrigatóriageral,assumindo
a natureza de actos não legislativos de interpretação ou integração das
leis."
IV — A REVOGAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS AOS
ASSENTOS E AO RECURSO PARA O TRIBUNAL PLENO
Como já acima se disse, a reforma portuguesa de 1995-96 aboliu o
institutodos assentos e o recurso para o tribunalpleno (revogando, tam
bém, a norma constante do n. 3 do artigo 728® do Código de Processo
Civil,relativaà possibilidadede julgamento da revistapor todos os juízes
da secção ou portodas as secçõescíveis,embora nelase tivesseinspirado
para instituiro actual regime de uniformizaçãoda jurisprudência).
As razões da abolição dos assentos apenas na aparência se pren
dem com a jurisprudência do Tribunal Constitucional a que acima se fez
referência, na medida em que aquele tribunalapenas considerou inconsti
tucional parte do artigo2®do Código Civil,negando provimento a recursos
de constitucionalidade quando os mesmos eram interpostos de decisões
de tribunais inferiores que haviam aplicado um assento e, consequente
mente, talpreceito.
O preâmbulo do Decreto-Lei n. 329-A/95, de 12 de Dezembro, não
apresenta propriamente razões para a revogação de tal instituto, se
exceptuarmos a alusão ao acórdãodo TribunalConstitucionaln.810/93, de
7 de Dezembro, e ao carácter “típico e exclusivo do nosso ordenamento
jurídico"de talinstituto'2
01’.Dele depreende-se, aliás,que a principal razão
terásido a dificuldade em criarum regime processual que se harmonizas
se com as características que, na perspectiva do Tribunal Constitucional,
os assentos podiam possuir, sem perigo de inconstitucionalidade: força
(20) Publicado no Diário tíaRepública, ISérie-A, n. 165, de 18 de Julho de 1996.
(21) Consulte-se o relatório do acórdão do Tribunal Constitucional n. 810/93, de 7 de Dezembro,
para uma sintética abordagem da evolução histórica do institutodos assentos.

32

vinculativaapenas para os tribunaisinferioresintegrados na ordem a que
pertenciao tribunaldonde provinham;possibilidadede revogaçãopelopró
prio tribunal que os tinha emitido;e possibilidade de serem contraditados
pelas partes (ou seja, de as partes promoverem a respectiva revogação
pelotribunalemitente).Dada a diliculdade sentida na criaçãode talmeca
nismo processual, e considerando que o sistema anteriortambém possuía
um outromecanismo tendentea assegurara uniformizaçãoda jurisprudên
cia(oacórdão das secções reunidas,previstono entretanto revogado arti
go 728®, n.3 do Código de Processo Civil)— aliásmais célere, dado que
evitavaa existênciade um 4®graudejurisdição*221— ,optouo legisladorpor
revogaros assentos.E, naturalmente, revogou também as normas que, no
sistema anterior, regulavam o recurso para o tribunal pleno, dado que o
outro mecanismo processual tendente à uniformização da jurisprudência
(oacórdão das secções reunidas)podiacom mais facilidadeser adaptado
à nova fisionomia dos acórdãos de uniformizaçãoda jurisprudência.
Segundo C.Lopes do RegcP3',a aboliçãodos assentoster-se-áficado
a deveressencialmenteaosseguintesfactores:1)A supressãoda forçaobri
gatóriageraidos assentos e a consagraçãoda sua eficáciavinculativaape
nasparaos tribunaisjudiciaistraduziriaa convolaçãodesse institutoem rea
lidade substancialmente diversa;2) A jurisprudênciaconstitucional não im
punhaa adopção de uma particularconfiguraçãodos assentos(aconsistente
na suaforçaobrigatóriaapenas paraos tribunaisjudiciais);3)Eradifícil“con
ceberque uma orientaçãoquevinculairremediavelmenteosjuízesdos tribu
naisjudiciaisde 1ae 2ainstânciasnão acabe porvincularreflexamentetoda
a comunidade jurídica”;4) Era difícil“articularcom a específicanatureza da
"hierarquiajudiciária”,talcomo sempre foientendida no nossoordenamento
jurídico,a existênciade determinaçõesinterpretalivasgenéricas,dadas pelo
órgão jurisdicionalsupremo aos que dele dependem".
Contrariamente à revogação da norma que permitia o proferimento
de assentos(oartigo2®do CódigoCivil),que só operouquando da genéri
ca entrada em vigordo Decreto-Lein.329-A/95, de 12 de Dezembro (1 de
Janeiro de 1997)'2
342
5
’,a reforma de 1995-96 estabeleceu*251a imediata apli(22) C o m o assinala A.BaltazarCoelho(‘Algumas notas sobre o julgamento ampliado da revista e
do agravo’, Colectànea de Jurisprudência(Acórdãos do Supremo Tribunaldê Justiça),Ano V.
Tomo 1,1997, págs. 25 e segs..pâg. 26).*(...)a tramitação do recurso para o tribunalpleno estava
perteitamente adequada quando, e m 1926, foicriada e. e m 1939. mantida, uma vez que. então,
era de quinze o quadro de Juízes que serviam no Supremo Tribunal de Justiça. Porém, esta ade
quação que se manteve várias décadas, começou a entrar e m crise à medida que o quadro dos
Juízes conselheiros toi aumentando, e desapareceu totalmente, pelo menos a partir de meados
da década de 80,e m que a tramitação do recurso para o pleno se tornava insuportavelmente
morosa, por, além do mais. exigir,com vistos sucessivos, a intervenção de u m número cada vez
maior de conselheiros, número que à data da sua extinção, atingia a meia centena". Ver-se-á
adiante se o propósito de maior celeridade,visado pelo legislador, se compagina com a tramitação
do novo regime de uniformização da jurisprudência.
(23) C.Lopes do Rego,“A Uniformização da Jurisprudência no Novo Direito Processual Civil’,
Lisboa, 1997, págs. 12 a 21. O autor integrou a Comissão encarregada de rever o Código de
Processo Civil.
(24) Artigos 4«, n. 2 e 16" do Decreto-Lei n. 329-A/95, de 12 de Dezembro.
(25) N o artigo 17° do Decreto-Lei n. 329-A/95. de 12 de Dezembro.
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cabilidade da revogação das normas reguladoras do recursopara o tribu
nalpleno, sem prejuízo da atribuição, aos assentos já proferidos (os as
sentos de pretérito),do valordos novos acórdãos de uniformização da ju
risprudência (adiante se verá que valor pode ser esse), e do prossegui
mento dos recursos para o tribunalplenojá intentados (naturalmente, nos
termos dos anteriores artigos 763® a 770® do Código de Processo Civil),
circunscrevendo-se, porém, o objecto destes à resolução em concreto do
confliloe à prolação de assento com o valor daqueles novos acórdãos e
não com força obrigatóriageral.
A imediataaplicabilidadeda revogação das normas que regulavam o
recursoparao tribunalpleno,ressalvando-seapenas os casosem que esse
recurso já estava pendente, colocou um novo problema e suscitou outra
intervençãodoTribunalConstitucionalno controversodomínio da uniformi
zação da jurisprudência: uma vez que as novas disposições processuais
civissó entraramem vigor(salvasalgumas excepções) em 1deJaneirode
1997S6) — e, no caso concreto das novas disposições reguladoras dos re
cursos, só se aplicaram aos recursos de decisões proferidas após aquela
data127*— ,e a revogação das disposições relativasao recursopara o tribu
nalpleno produziu os seus efeitosantes daquela data (mais concretamen
te,em 4 de Janeiro de 1996aB>),verificou-seque, nalguns processos, pura
e simplesmente não era possívelàs partes obtera uniformização da juris
prudência.Ou seja:não era possível interporo antigo recurso para o tribu
nal pleno, porque as correspondentes normas haviam sido revogadas an
tes do momento próprio para a interposição desse recurso; mas lambém
não era possível provocar a uniformização da jurisprudência nos termos
das novas disposições,na medida em que, nos processos pendentes, elas
só se aplicariamse a decisãotivesse sidoproferidamais tarde.Talcircuns
tância suscitou legítimasdúvidas de constilucionalidade, por violação dos
princípios da igualdade e da protecção da confiança (este ínsitona idéia
do Estado de direitodemocrático).
No acórdãodoTribunalConstitucionaln.574/98,de 13 de Outubro<í,,>
resolveu-se, em sentido negativo, o problema de saber se era inconstitu
cional a norma constante do n. 1do artigo 17sdo Decreto-Lein.329-A/95,
de 12 de Dezembro, “se interpretadacomo impondo a revogação imediata
das normas que regulam o recurso para o Pleno do Supremo Tribunal de
Justiça, por oposição de julgados, sem que esteja em vigoro sistema de
uniformizaçãode julgados,jáconstantedo mesmo diploma mas cujaentrada2
6
7
8
9
(26) Arligo 16° cio Decreto-Lei n 329-A/95. de 12 de Dezembro
(27)
0 Decreto-Lei n.329-A/95, de 12 de Dezembro, contém uma disposição transitória (no artigo
25, n. 1) relativa aos recursos, que diz essencialmente o seguinte: 'H aplicável aos recursos
interposlos de decisóes proferidas nos processos pendentes apôs a entrada e m vigordo presente diploma o regime estabelecido no Código de Processo Civil, na redacção dele emergente (...)'.
(28) Trata-se da data e m que foi distribuídoo suplemento do Diárioda Repúblicaem que apare
ceu publicado o Decreto-Lei n. 329-A/95. de 12 de Dezembro (quanto a este aspecto. A.Paisde
Sousae J.O.CardonaFerreira,ProcessoCivil.£d. Rei dos Livros, 1997. págs. 102-103).
(29) Publicado no Diárioda República.IISérie, n. 111, de 13 de Maio de 1999.
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em vigorfoiprotelada”*301.Considerou o Tribunal Constitucional que “(...)
a fixação, num dado momento, da revogação das normas dos artigos 763e
a 770® do Código de Processo Civil,apenas poderia brigarcom o princípio
da Igualdade se houvesse tratamentos desiguais para situações iguais e
sincrônicas, o que não acontece em relaçãoà norma questionada: na sua
aplicação,a faltado elemento de "simultaneidade”dos tratamentossempre
arredaria a subsumpção da norma ao vício da inconstitucionalidade por
violaçãodo princípioda igualdade, que,como oTribunal tem afirmado, não
opera dlacronicamente
E, especificamente quanto ao princípio da
protecçãoda confiança,aqueletribunalentendeu, porum lado,que a partir
do momento em que foram proferidos acórdãos julgando inconstitucional
uma parte da norma constante do artigo 2® do Código Civil,era previsí
vel uma modificação legislativaem torno do regime do recurso para o tri
bunal pleno e, por outro lado, que “(...)não existe na Lei Fundamental um
preceitoou princípioque imponha, dentrodo processocivil,a existênciade
um recurso para uniformização de jurisprudência", pelo que "estando na
liberdadede conformação do legisladora eliminaçãode um grau de jurisdi
ção, não pode deixarde se considerartambém aliabrangido o diferimento
do iníciode vigência do sistema substitutivodo regime de recursos elimi
nado, sendo certo que as disposições transitóriaseram suficientes,justas
e adequadas para regularo regime e os efeitosdos recursos interpostos".
O acórdão acabado de referirtevequatrovotosde vencido:numa das
declarações de voto*3", refere-se que “a norma impugnada vem frustrar,de
forma excessiva e demasiadamente onerosa, as fundadas expectativas
daqueles que, confiados na existência de anteriorjurisprudênciafavorável
do Supremo Tribunal de Justiça,intentaram acções judiciais,na convicção
de que uma alteraçãodessa mesma jurisprudênciasó poderiavira ocorrer
através de um específico mecanismo processual, assegurando a interven
ção de um número qualificado de juízes do mesmo Supremo Tribunal de
Justiça”;noutra*3
0
12»,salienta-se que talnorma violou o principioda confian
ça,“sem que issofosse necessário para salvaguarda de outrosdireitosou
interessesconstitucionalmente protegidos".
(30) C o m o é evidente, o Tribunal Constitucional não se pronunciou sobre a bondade de tal inter
pretação do artigo 17“,n. 1, uma vez que talextravasa a sua competência. Tratava-se. apenas, da
interpretação postulada pelo tribunal recorridoque, nela alicerçado, não havia admitido o recurso
para o tribunal pleno. A.MenezesCordeiro("Anotação* (ao acórdão do Pleno do Supremo Tribu
nal de Justiça,de 31 de Janeiro de 1996), Revista da Ordem dos Advogados. Ano 56.1996. págs.
307 e segs.), por exemplo, defende outra interpretação de tal arligo: a de que "os artigos 763” a
770° mantêm-se e m vigor, até ao termo do perfodo de vacalioda reforma, excepto no tocante aos
eleitos dos assentos, que perdem, desde já. a sua torça obrigatória geral". Julga-se, talcomo A.
Pais de Sousae J.O.Cardona Ferreira("Processo Civil", op.cit..pãgs. 104-105). que embora
devesse ser esse o sentido do n. 1 do artigo 17". não é esse o sentido que dele resulta. C o m
efeito, e para lá do elemento literal,do confronto com o arligo 25' do Decreto-Lei n. 329-A/95, de
12 de Dezembro, resulta que a matéria dos recursos e m geral aparece regulada neste artigo,
enquanto que a matéria dos recursos para o tribunal pleno e m especial aparece regulada no
arligo 17*. Ora. a optar peia interpretação de Menezes Cordeiro,o artigo 17", n. 1. seria inútil,
uma vez que para os recursos e m geral (artigo25")já existe a regra da aplicação da leiantiga aos
recursos de decisões proferidasantes da entrada e m vigor da leinova.
(31) Trata-se da declaração de voto do Conselheiro Lufs Nunes de Almeida.
(32) Trata-se da declaração de voto do Conselheiro Paulo Mola Pinto.
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Nos acórdãos ns.575/98, de 14 de Outubro'333
4
’,576/98, de 14 de Ou
tubro (inédito), 643/98, de 17 de Novembro (inédito), 649/98, de 17 de
Novembro (inédito),701/98, de 15 de Dezembro (inédito) e 27/99, de 13
de Janeiro (inédito), o Tribunal Constitucional confirmou a jurisprudência
contidano referidoacórdão n.574/98,de 13 de Outubro, no sentidoda não
inconstitucionalidade da referida interpretação do n. 1 do artigo 17® do
Decreto-Lei n.329-A/95, de 12 de Dezembro.
Mas também foicontestada a constitucionalidadedo artigo 17s,n.2,
do Decreto-Lei n. 329-A/95, de 12 de Dezembro, que determina que “os
assentosjáproferidostêm o valordos acórdãos proferidosnos termosdos
artigos732®-A e 732®-B"(ou seja,o valordos novos acórdãos de uniformi
zação da jurisprudência, proferidos no julgamento ampliado da revistaou
do agravo).
Como refere A. Menezes Cordeirof1*',“ao desmembrar os assentos
de pretérito, o artigo 17®/2, do Decreto-Lei n.329-A/95, alterou o direito
material: ele revogou dezenas de regras jurídicas, de várias épocas, de
natureza civil,comercial, processual e laborai.Entre elas,contam-se nor
mas sobre o estado e capacidade das pessoas, sobre direitosdos traba
lhadores, sobre o regime da expropriação por utilidadepúblicae sobre o
regime geraldo arrendamento urbanoe rural.Trata-sede matéria da com
petência exclusivada Assembléiada República,salvoautorização ao Go
verno: artigo 168®/1, alíneas a. b. e e h, da Constituição'35’.O Governo
não tinha autorização legislativa para intervirem tais matérias; aliás, a
autorizaçãoobtidapara alteraro Código de Processo Civilnada permitia,
quanto aos assentos de pretérito.O artigo 17®/2do Decreto-Lei n.329-A/
95, de 12 de Dezembro, está, nessa medida, ferido de evidente inconsti
tucionalidadeorgânica.Ao revogar, adnutum, sem ressalvas nem limites,
todos os assentos de pretérito, o artigo 17®/2 veio bulir com inúmeros
direitos patrimoniais privados, constituídos à sombra deles. Além disso,
são afectadas, directa ou indirectamente, situações das pessoas e das
mais sagradas, nos domínios pessoal e familiar. Não houve autorização
legislativa.Não houve processode expropriação.Não houve indemnização.
Não houve — em suma — a cautela elementar de ressalvar direitos
adquiridos”.
O problema de constitucionalidade colocado pela “degradação" dos
assentos,determinada peloartigo17®,n.2,do Decreto-Lei n.329-A/95, de
12 de Dezembro, é portantoeste:todos os assentos preexistentes na nos
sa ordem jurídicadeixaram, através de diploma emanado do Governo, de
possuirforçaobrigatóriageral,sendocertoque muitosdelesversavamsobre
domínios para os quais a Constituiçãoestabelece uma reserva relativade
competência legislativada Assembléia da República.O Governo não pode,
evidentemente, invadiressa reserva, mesmo que se proponha revogarnor
(33) Publicado no Diário tiaRepública, IISérie, n. 48, de 26 de Fevereiro de 1999.
(34) A. Menezes Cordeiro, “Anotação...", op. cil.,págs. 318-319.
(35) Trata-se do artigo 165“,n. 1, alíneas a.b.eeh da Constituição, à luz do texto emergente da
41revisão constitucional.
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mas inconstitucionais04'.Ora, o Governo apenas possuía mandato para re
vogar o artigo 2® do Código Civil1171e não parece possível fazerdecorrer,
desse mandato, a autorizaçãopara revogar,ou atribuirum novo valor,aos
assentos preexistentes041.
C. Lopes do Regoon afirma que “do novo regime estabelecido não
resulta,como é óbvio,a “irrelevância"da doutrinaconstante do assento —
com a consequente criaçãode uma totalliberdade interpretativados ope
radores judiciáriosonde, atéentão, vigorava a forçavinculativagenérica e
absoluta — até para o órgão emitente — da orientação plasmada no as
sento.Na realidade,o novo figurinoda uniformizaçãoda jurisprudênciatra
duz convolação para um modelo de precedente judicial qualificado, cujo
respeito será normalmenle assegurado pela iniciativa das partes — que
não deixarão seguramente de impugnar, porviade recurso,quaisquerde
cisões que se não conformem com a jurisprudência precedentemente uni
formizada (...)a diferença essencial entreos dois modelos radica em que,
no sistema ora revogado, a aplicação do "assento"seria automática e ne
cessária, ao passo que no sistema de precedente judicialqualificado, que
agora se adopta,ao SupremoTribunaldeJustiçapassa a serlícitoavaliarse
deve ou não mantera orientaçãojurisprudencialpreviamentedefinida (...)”.
Julga-se todavia que, se bem que à luz das novas regras que regu
lam a admissibilidade dos recursos— que adiante melhor se verão — ,os
antigos assentos ainda sejam protegidos, é inequívoco que deixaram de
ser obrigatórios.Não pode, provavelmente, dizer-se que o Governo revo
gou os antigos assentos (jáque estes não se desvaneceram no sistema3
6
7
8
9
(36) C. Lopes do Rego ("A Uniformização...", op.cit.,pâg. 22) considera que nem todos os assen
tos existentes toram afectados pela declaração (aliãs parcial) de inconstitucionalidade do artigo
2sdo Código Civil,jã que esta apenas atingiu os assentos proferidos depois da entrada e m vigor
da Lei Constitucional n. 1/82. C o m efeito,$6 com a revisão constitucional de 1982 foi introduzida
na Constituição a norma constante do artigo 115'. n. 5. com base na qual foideclarada a incons
titucionalidadedos assentos. M. Teixeirade Sousa ("Sobre a constitucionalidade da conversão do
valordos assentos", Revistada Ordem dos Advogados, Ano 56. Agosto 1996. pãgs. 707 e segs..
pâgs. 711 -712) detende, porém, que "a declaração de inconstitucionalidadeefectuada peto acórdão
n.743/96 estende-se a todos os assentos, qualquer que tenha sido o momento da sua produção",
porque se tratajustamente de u m caso de inconstitucionalidadesuperveniente. Esta última opinão
parece ser de seguir, sem prejuízo de se considerar que daquela declaração de inconstituciona
lidade. não resultava que ‘actualmente. 0$ tribunais não se encontram vinculados a nenhum as
sento* (M. Teixeirade Sousa, ibidem), pois que a inconstitucionalidade era meramente parcial.
(37) Nos termos do artigo 7*. alfnea e, da Lei n. 33/95, de 18 de Agosto (Lei de autorização de
revisão do Código de Processo Civil).
(38) A. Ribeiro Mendes ("Os Recursos...", op. dl, pãgs. 106-107) entende que a solução consa
grada no artigo 17*. n. 2. do Decreto-Lei n. 329-A/95. de 12 de Dezembro, "decorre da própria
solução de eliminaros assentos e veio colmatar, para o futuro, a lacuna decorrente da revogação
do art. 2* do Código Civil, dando relevância aos assentos publicados até 1996. nomeadamente
para efeitosde abertura da via de recurso prevista no art.678", n.6".M. Teixeira de Sousa ("Sobre
a constitucionalidade...", op.cit.,págs. 715-716), para defender que o mandato para a revogação
do artigo 2* do Código Civil abrange os assentos entretantoproferidos, utiliza"um argumento ad
absurdum: se o legislador não pudesse alingircom a revogação do art.2* Código Civil os assen
tos entretanto proferidos, não teria outro meio de conseguir a sua revogação, dado que nunca
poderia, através de uma lei.obter a revogação de cada u m desses assentos".
(39) C. Lopes do Rego, A Untormização... op. Cit..págs. 23-24.
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jurídico,passando antes a coexistircom os novos acórdãos de uniformiza
ção da jurisprudência), mas convolou-os numa nova realidade. Porém, o
artigo 165® da Constituição não proíbeapenas que o Governo revogue di
plomas que versem certas matérias da competência da Assembléia da
República, sem a autorização desta: proibe-lhe que legisle sobre essas
matérias.Afiguram-se, pois, de toda a pertinência as dúvidas de constitucionalidade colocadas por Menezes Cordeird'm.
V — O NOVO JULGAMENTO AMPLIADO DA
REVISTA OU DO AGRAVO
1.Traços gerais do regime legal
Com a reforma de 1995-96, o Código de Processo Civil português
passou a regular a uniformização da jurisprudência a propósito do julga
mento ampliado da revista, nos artigos 732®-A e 732®-B. Mas também ao
julgamentodo agravointerpostona2®instânciasão aplicáveisaquelesdois
preceitos (cf.n.3 do artigo 762®), pelo que faz todo o sentido falarigual
mente num julgamento ampliado do agravo'*'*.
O Código de Processo Civil não prevê, pelo menos numa primeira
leitura, um autônomo recurso para uniformização da jurisprudência: con
trariamente, pois, ao que na redacção anteriorsucedia com o referido re
curso para o tribunalpleno.Com efeito,a uniformização da jurisprudência
aparece regulada a propósitode uma fase(ado julgamento) da tramitação
de certosrecursos pendentes (a revistae o agravointerpostona 2* instân
cia),o que inculcaa idéiade que não é admissívelinterporum recursocujo4
0
1
(40) M. Teixeirade Sousa("Sobre a constitucionalidade . op.cit.,págs. 712-714) considera que.
como o valor hierárquico dos assentos não era condicionado pela hierarquia da norma interpreta
da, nem pelo conteúdo desta, o Governo podia alterar o seu valorcomo lonte de direito, sem ter
que atender ao respectivo conteúdo: portanto, a inconstitucionalidade orgânica apontada por
Menezes Cordeironão é detensávet. Mas, embora o valorhierárquico do assento fosse sempre o
mesmo, qualquer que fosse a fonte interpretada e o conteúdo desta, aquiloque parece relevante
é o seguinte:tendo também o próprio assento u m conteúdo, como parece ser óbvio, e coincidindo
esse conteúdo com matéria da competência da Assembléia da Bepública, seria possível alteraro
respectivo valor hierárquico sem legislar simultaneamente sobre o seu conteúdo?
(41)0 CódigodeProcessodo Trabalho,aprovado pelo Decreto-Lei n. 480/99, de 9 de Novembro,
determina no seu artigo87', ns, 1 e 2, que ao julgamento dos recursos são aplicáveis as disposi
ções do Código de Processo Civilque regulam o julgamento do recurso de agravo, quer interposto
na 1* instância, quer na 2‘instância,conforme os casos, tendo o Supremo Tribunalde Justiça os
poderes estabelecidos no Código de Processo Civil, quando funcionar como tribunal de revista.
Isto significa que, e m processo do trabalho, também é admissível julgamento ampliado do recur
so. para efeitos de uniformização da jurisprudência, nos mesmos termos que e m processo civil.
Por outro lado, as regras constantes do artigo 678° do Código de Processo Civil(casos e m que os
recursos ordinários são admissíveis), entre as quais se conta a regra de que é sempre admissfvel
recurso de decisão contrária à jurisprudência uniformizada pelo Supremo Tribunalde Justiça, sâo
também aplicáveis aos recursos laborais (artigo 79' do Código de Processo do Trabalho). Final
mente, determina o artigo 186' deste Código que o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
proferido nas acções respeitantes à anulação e interpretação de cláusulas de convenções colectivas de trabalho“tem o valor ampliado da revista e m processo civile é publicado na 1* Série-A do
jornal oficiale no BoletimdoTrabalhoe Emprego".
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fundamento seja a contradição de julgados e com o fim de resolvero con
flito.Adiante se verá se o enquadramento sistemáticodo institutoda unifor
mização da jurisprudência pode importartalconclusão.
O julgamento ampliado da revista{ou do agravo interposto na 2ains
tância) recebe taldesignação em virtude de o julgamento do recurso ser
realizado pelo plenário das secções cíveis do Supremo Tribunalde Justiça
(n. 1 do arligo 732®-A do Código de Processo Civil e alínea c do n. 1 do
artigo 35® da Lei n.3/99, de 13 de Janeiro'421)e não, como sucede com a
generalidade dos recursos que este tribunal julga, por uma secção cível
(artigos726® e 709® do Código de Processo Civile 34®, 36®, alínea a e 37®
da Lei n.3/99, de 13 de Janeiro).
O julgamentoampliado(ouseja,aintervençãodo plenáriodassecções
cíveisdo Supremo Tribunal de Justiça)tem lugarpor determinação do pre
sidentedo Supremo Tribunalde Justiça,atéà protaçãodo acórdão a profe
rirno recurso,"quando talse revele necessário ou conveniente para asse
gurara uniformidade da jurisprudência”(n.1do artigo732«-Ado Código de
Processo Civil).
Mas também as partese o MinistérioPúblico (atravésde requerimen
to),o relator,os juízes adjuntose os presidentesdas secções cíveis (atra
vés de sugestão) podem (no primeiro caso) ou devem (no segundo caso)
provocar a intervenção do plenário das secções cíveis,para efeitosdo jul
gamento ampliado da revista(oudo agravo),"designadamente quando ve
rifiquem a possibilidade de vencimento de solução jurídica que esteja em
oposiçãocom jurisprudênciaanteriormentefirmada, no domínio da mesma
legislaçãoe sobre a mesma questão fundamental de direito”(n.2 do artigo
732®-A do Código de Processo Civil)'4
23*.
Quando seja determinado, pelo presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, que o julgamento se realize com intervenção do plenário das
secções cíveis deste tribunal, são as seguintes as principais especialida
des do julgamento, de acordocom o artigo 732®-B do Código de Processo
Civil: “o processo vai com vista ao Ministério Público, por 10 dias, para
emissão de parecer sobre a questão que origina a necessidade de unifor
mização da jurisprudência" (n. 1);“o julgamento só se realiza com a pre(42) Trata-se da Lei de Organização e Funcionamento dos TribunaisJudiciais.
(43) Refere J.A. Barreio Nunes ("Debate e avaliação da reforma de processo civile m matéria de
recursos", Revista do Ministério Público,ano 20’.n. 79. Julho-Setembro 1999. pâg. 113) que"(...)
com a presente reforma, o Ministério Público passou a tercompetência para requerer julgamento
ampliado de revista ou agravo para unitormizaçâo de jurisprudência, ao abrigo do disposto no
artigo 732'-A, pelo que, de imediato, se suscitou a questão do momento a atender para lhe ser
dado conhecimento atempado do recurso. E a conclusão a que se chegou foia de ter"vista"inicial
no recurso; “vista" que (...) deixou de ser "da mâ-té" para passar a ser. designadamente, uma
"vista tendo e m vista a uniformização da jurisprudência", passe o pleonasmo. C o m o pertinente
mente refere A. BaltazarCoelho ("Algumas notas...",op. cit.,pág. 28).'(...)a justificaçâo/demonstraçáo da necessidade do julgamento ampliado há-de ser produzida quando for requerida ou
sugerida, requerimento ou sugestão que poderão ser propostos até à prolação do acórdão no
julgamento simples, já que éaté este momento que o presidente pode determinar que se passe
daquela forma de julgamento simples para a de julgamento ampliado*.
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sença de, pelo menos, três quartos dos juízes em exercício nas secções
cíveis"(n.3);e “o acórdãoproferidopelassecções reunidassobreo objecto
da revistaé publicado na Iasérie-Ado jornaloficial"(n.4)<44>.
O artigo 732®-A não exige, como decorre dos preceitos acabados de
reíerir, que o julgamento ampliado da revista só tenha lugar quando se
verifique a possibilidade de proíerimento de um acórdão oposto a outro
qug haja transitado em julgado: contrariamente, pois, ao que dantes se
exigia no âmbito do recurso para o tribunalpleno,4S>.
Por outro lado, permite-se que esse julgamento ampliado tenha lugar
mesmo quando o Supremo Tribunalde Justiçatenha anteriormenteproferido
um acórdão de uniformização de jurisprudência sobre a mesma questão de
direitoe no domínioda mesma legislação:é significativa,quantoa esteaspec
to,a referência,contida no n.2 do artigo732e-A,à possibilidadede contradi
ção com “jurisprudência anteriormente firmada”,como fundamento daquele
julgamentoampliado.Essajurisprudênciaanteriormentefirmadanão é neces
sariamente a jurisprudência contida nos antigos assentos ou nos novos
acórdãosde uniformizaçãodajurisprudência(podendo,porexemplo,consistir
na jurisprudênciaconstantedos antigos"quase-assentos",a que se referiao
arligo728a,n.3,do Código de Processo Civil,e,em geral, na jurisprudência
ordinária),mas é lógicoque a abarque.Além disso,a jurisprudênciaconstitu
cionalsobre os assentos vinha insistindona necessidade de estes poderem
serrevogados peloprópriotribunalemitentee sujeitosàcontraditadaspartes,
pelo que qualquer interpretação do artigo 732®-A, n.2, que concluísse em
sentidocontrário,colocariao velhoproblema da invasãodo terrenolegislativo
pelos tribunais, que os assentos suscitaram. Assim sendo, o actual sistema
admite (aoinvésdo anterior)a revogaçãode anterioresacórdãosde uniformi
zaçãode jurisprudência,exigindoapenasque essa revogação se realizeatra
vés do mecanismo do julgamentoampliadodo recurso.4
5
(44) O julgamento ampliado, previsto na redacção actual do Código de Processo Civil, possui
algumas semelhanças com a figura da revistaampliada,constante do Anteprojecto do Código de
Processo Civil,apresentado pela Comissão presidida por Antunes Varela('Código de Processo
Civil*(Anteproiecio),Ministério da Justiça, Lisboa. 1993). Os traços gerais daquela revista a m 
pliada (artigos 599" a 603° do Anteprojecto) eram os seguintes: 1) A intervenção de todos os
juízes da jurisdição cível podiaser determinada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça
ou pelo presidente da secção; 2) As partes, o Ministério Público, ou qualquer dos juizes, podiam
sugerir essa intervenção;3) As secções reunidas da jurisdiçãocível proferiam assento — excepto
quando a questão versada na revista tosse diferenteda solucionada no acórdão anterior— ,esta
belecendo o assentojurisprudência obrigatória para quaisquer tribunais;4) O acórdão das secções
era publicado na 1• série do jornaloliciale no Boletim do Ministérioda Justiça,5) O assento podia
ser revogado e m novo julgamento ampliado, também ordenado pelo presidente do Supremo Tri
bunal de Justiça ou pelo presidente da secção.
(45) fíelereH.C.CostaTomás ("EmTorno do Regime dos Assentos e m Processo Civil",Associa
ção Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1990, pág. 98), embora a propósito do já
citado Anteprojecto da Comissão presididapor Antunes Varela,que também não exigia o trânsito
e m julgado da decisão constante de acórdão anterior, para efeitosda revistaampliada, que: -Quanto
ao trânsitoe m julgado da decisão-fundamento (...)tem por finalidadeevitarque no recurso para o
Pleno se apresente u m conflito de jurisprudência que e m definitivo não existe por revogação da
decisão com a qual o acórdão recorrido se encontre e m oposição. Ora, esta imposição só tem
algum sentido num regime e m que a Iniciativa de Interposição do recurso caiba âs partes (e,
mesmo assim, com algumas reservas (.,.)),não num regime que. como o do anteprojecto, a trans
fere para o Presidente do Supremo".
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2. A necessidade e a conveniência da uniformização da
jurisprudência
Uma das muitas dúvidasque o artigo732*-A,apesarda sua aparente
simplicidade, suscita146',é a de saberqual o sentidoda referência (no n.1)
à possibilidade (dever?) de o presidente do Supremo Tribunal de Justiça
determinar o julgamento ampliado da revista, quando talse revele neces
sárioou conveniente para assegurar a uniformidade da jurisprudência.
O anterior artigo 728®, n. 3, referia apenas que o presidente podia
determinaro julgamento por todos os jufzesda secção cível,ou portodas
as secções cíveis, quando o considerasse necessário para assegurar a
uniformidadeda jurisprudência.Essa necessidadeverificava-sesempre que
uma questão se apresentasse como controvertida para os própriosjuízes
do SupremoTribunalde Justiçae,conseqüentemente, houvesse a possibi
lidade de proferimento de decisões contraditóriaspor este tribunal.O pre
ceitonão exigiaque se verificassea possibilidadede proferimentode deci
são contraditóriacom outrajáanleríormente proferida,dado que a sua ra
zão de ser não era, naturalmente, a de evitartalcircunstância, pela mera
intervençãode uma maioriaalargada dejufzes.Portanto,a lógicado meca
nismo era, antes, a de evitarque, no futuro,duas ou mais decisões contra
ditóriasse proferissem. Era istoque tornava necessário o mecanismo.
Vem agora o artigo732®-A, n.1,usara dicotomia necessária ou con
veniente.A agravar as dificuldadesde interpretação, o artigo 732°-B, n. 1,
que contempla uma das especialidadesdo julgamento ampliadoda revista,
certamente por lapso de redacção, usa apenas a expressão “necessidade
de uniformização da jurisprudência”,nada referindo quanto à respectiva
conveniência.Quando é que é necessárioe quando é que é conveniente a
intervençãodo plenáriodas secções cíveis, tendo em vista o objectivo de
assegurar a uniformidade da jurisprudência?
Provavelmente na mente do legislador não se registou qualquer in
tenção especial ao estabelecer tal dicotomia. Mas propõe-se a seguinte
interpretação: julga-se que é necessário assegurar essa uniformidade e,
portanto, necessário o julgamento ampliado do recurso, não só quando,
sendo o julgamento realizadoapenas pelasecção cívela que estáafectoo
recurso, haja o perigo de contradição com acórdão de uniformização da
jurisprudência anteriormente proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça,
como também quando, nessa secção, possa fazervencimento orientação
coincidente com a do acórdão, mas se verifiquea possibilidade de o pró
prio plenário alteraresse mesmo acórdão.
No primeiro caso, o julgamento ampliado destina-se a evitar o
proferimento, por uma secção do Supremo Tribunal de Justiça, de um4
6
(46) A. Lopes-Cardoso ('Manual dos Recursos e m Processo Civile Laborai*, Lisboa, 1998, pâg.
67) chama a atenção para essas dificuldades interpretativas:'expressões vagas como 'necessá
rio", 'convenienie'. 'possibilidade de vencimento", utilizadas neste preceito, sâo infelizes e ape
nas contribuirão para agravar as dificuldades que se apresentam aos interessados e m entendêlasou criticá-las'.
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acórdão que contrarie um anterior acórdão de uniformização da jurispru
dência (independentementede,depoisem plenário,sertiradonovo acórdão
de uniformização da jurisprudência, de sentido contrário ao do primeiro);
no segundo caso, o julgamento ampliado destina-sea possibilitara altera
ção do antigo acórdão de uniformização da jurisprudência (alterabilidade
essa que, como se disse, é requisito de conformidade constitucional das
próprias normas que regulam a figura).
E quando a secção cívela que está afectoo recursoesteja simples
mente em vias de contrariarum acórdão anteriorproferido pelo Supremo
Tribunalde Justiça— que não seja um acórdão de uniformização da juris
prudência — ,sobre a mesma questão de direitoe no domínio da mesma
legislação?Também neste caso (de riscode contradiçãocom jurisprudên
cia ordinária)se poderá dizerque é necessário o julgamento ampliado?
Pensa-se que há que distinguirduas hipóteses:ou o novo acórdão a
proferir é conforme com jurisprudência entretanto uniformizada, ou não
existejurisprudência entretanto uniformizada. Na primeira hipótese, aquilo
que deve relevar, para efeitos de determinação do julgamento ampliado,
não é a possibilidadede contradiçãocom anteriorjurisprudênciaordinária,
mas a possibilidadede, através da intervençãodo plenário,se obternovo
acórdão de uniformização da jurisprudência (situação a que já se aludiu).
Na segunda hipótese, a generalidadeda doutrinaentende que a mera pos
sibilidadede contradição de acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça não
justificaa intervençãodo plenário:orientaçãode certomodo alicerçada na
abolição do próprio recursopara o tribunalpleno, que pressupunha contra
diçãode acórdãos.Julga-seque a respostadeve sertambém negativa,isto
ó, que não é necessária a intervenção do plenário (e que. consequente
mente, como se verá de seguida melhor,o presidentedo Supremo Tribunal
de Justiça não tem o dever de a determinar). Por quê? Porque o regime
previsto nos artigos 732®-A e 732®-B visa “assegurar a uniformidade da
jurisprudência":quer istodizerque não tem como finalidaderesolverconfli
tos pontuaisde jurisprudência, ou resolver irreflectidamenteesses conflitos
(porse tratarde matéria nova ou pouco estudada ainda,ou porsermatéria
sobre a qual não existe um consenso mínimo), pois que, nestes casos, ou
não há verdadeiramente nada a uniformizar, ou a uniformização mais con
tribuiriapara agravaro conflito.Não tendoessa finalidade,não pode considerar-se necessário o julgamento ampliado, quando o conflitose resuma a
uma possibilidade de contradição de acórdãos. Pelo contrário,a finalidade
do regime instituídonos artigos 732®-A e 732®-B aponta, antes,para que a
mera possibilidadede contradiçãode acórdãos sejadevidamentepondera
da pelo presidentedo Supremo Tribunalde Justiça,como uma circunstân
cia capaz de justificar,ou não, o julgamento ampliado: fundando, pois, um
juízo de conveniência.
Diga-se, todavia, que esta solução merece reparos. Com efeito, de
poisdo julgamentoda revista(oudo agravo interpostoem 2* instância),já
não é possível à parte reagir contra acórdãos contraditórios do Supremo
TribunaldeJustiça,uma vezque,depoisde proferidoo acórdãopelasecção,
nãofuncionao mecanismo de uniformizaçãodajurisprudênciaprevistonos
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artigos 732®-A e 732*-B.Ora, tará sentidoque, respeitadosembora certos
requisitos,às partessejapermitido recorrercom o fundamento na contradi
ção de acórdãos entre Relações (artigo678®, n.4)— recursoque, aliás,é
obrigatoriamente julgado nos termos dos artigos 732®-A e 732®-B — e já
não lhes seja possível reagira acórdãos contraditórios do Supremo Tribu
nal de Justiça? Como a leinão prevê qualquer meio de reacção depois de
proferido o acórdão contraditório, seriajustoconfigurarcomo necessário o
julgamento ampliado do recurso, com fundamento na mera oposição de
acórdãos, pelo menos naquelescasos em que alguma das parteso reque
resse. Não foiesse, porém, o caminho seguido peto legislador.
E quando é que é convenienteassegurara uniformidade da jurispru
dência? Para ládos casos em que hajaacórdãoanteriorsusceptívelde ser
contrariado e o presidenteverifiqueque, nem o conflitoé meramente pon
tual,nem seria prematuro estara resolvero conflito,entende-se que existe
também talconveniência quando, não havendo embora acórdão anterior
susceptível de ser contrariado, se verifiquea possibilidade de o Supremo
Tribunal de Justiça, no futuro,proferiracórdãos contraditórios e a questão
possa serjáresolvida.Esta conveniênciacoincide,pois,com a necessida
de a que aludiao anteriorartigo728®,n.3.o que se compreende, dado que
o mecanismo actual visa não apenas prevenir conflitos, mas também
colmatá-los ou, ainda, resolvê-los em sentido diverso (aqui compreendida
a revogação dos acórdãos de uniformização da jurisprudência).
Proposta esta interpretação para a dicotomia necessidade/conveniência constante do n. 1 do artigo 732®-A do Código de Processo Civil—
que, aliás,é objecto de grandes divergências doutrinárias1471— ,tentar-se-á4
7
(47) Sobre os pressupostos do novo regime da revista ampliada. A. Ribeiro Mendes ("Os Recur
sos no Código de Processo Civil Revisto". Lisboa. 1998. págs. 104-105) relereque a "(...)(acuida
de conlerida ao presidente do Supremo pode ser exercida, a lituloprevenlivo, para evitar even
tuais conflitos jurisprudenciais que sejam previsíveis, ou a «luto resolulivo. isto é. para resolver
conflitosjurisprudenciais acluais. (...)O legislador quis alaslar-se deliberadamente da rigidez do
recurso para o tribunalpleno, quer no que tocava aos presssupostos legais, quer no que resultava
da elaboração jurisprudencial, tanto mais que a intervenção do plenário das secçóes eiveis bá-de
ser determinada antes do Julgamento de revista, não podando transpor-se para essa vicissitude
da fase do julgamento as soluções do velho recurso para tribunal pleno que pressupunham duas
decisões já proferidas, de sentido contrário (mas recorde-se o disposto no n. 4 do art.678')".A. S.
Abranles Geraldes (“Valor...", op. cit.,pág. 13), propõe uma interpretação diversa da que se fez,
quanto aos requisitos da necessidade e da conveniência do julgamento ampliado. Segundo o
autor, a conveniência do julgamento ampliado da revista verificar-se-ia quando: t) tenham sido
proferidas decisões contraditórias pelas relações ou pelo Supremo Tribunal de Justiça"e se veri
fique uma tendência para a persistência do conlronto jurídico,ou seja, quando não seja previsível
a prevalência de uma das teses antagónicas"; 2) 'quando se esteja perante uma determinada
questão ainda não apreciada pelo Supremo, mas que se revele de resolução controversa, deste
modo saindo do mais alto tribunal uma decisão clarificadora". Já a necessidade do julgamento
ampliado ocorreriaquando “seja previsível que venha a seradoptada pelos juizes-conselhelros a
quem cabe o julgamento solução diversa daquela que antes tenha feito vencimento no âmbito de
u m julgamento feito pelo Plenário das Secções Cíveis, como orientação unilormizadora, deste
modo facultando ao Supremo a reafirmação da anterior solução ou a sua revisão". J,A. Barreio
Nunes ("Debate...", op. cit, pág. 119), por seu turno, elogia a solução legal; segundo o autor, o
artigo 732’-A"ê muito mais exigente no preenchimento dos requisitosconducentes à uniformiza
ção, do que o era o revogado artigo 763a.O simples facto de haver agora u m acórdão em oposição
com outro no domínio da mesma legislação e relativamenfe à mesma questão fundamental
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agora interpretaruma questãoconexa:a referência,no n.2 do artigo732®-A,
à admissibilidade do julgamento ampliado da revista designadamente
quando se verifique a possibilidade de vencimento de solução jurídica
que esteja em oposição com jurisprudência anteriormente firmada, no
domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de
direito.
Afigura-se liminarmente de rejeitar a possibilidade de este preceito
viabilizara intervençãodo plenário,mesmo que a questão fundamental de
direitonão seja a mesma ou haja a possibilidadede contrariarjurisprudên
cia firmada à luz de outra legislação: a uniformização da jurisprudência,
como ó evidente, só se justificaquando a questão de direitoem referência
sejaa mesma e quando possa serresolvidade modo contraditóriono domí
nioda mesma legislação'48».
Rejeitada talpossibilidade, outra hipótese será entender que se ad
mitea intervençãodo plenáriodas secçõescíveis,mesmo quandonão haja
jurisprudência anteriormente firmada sobre a questão em causa, enten
dendo-se como “jurisprudênciafirmada”,tanto um acórdão de uniformiza
ção da jurisprudência, como um conjunto de acórdãos susceptível de ma
terializaruma correntejurisprudencial estável'49».Assim, admitir-se-iaa inde direito nâo é. por regra, requisito suficiente para ser uniformizada jurisprudência, exceptuadas
as situações previstas no artigo 678*, n. 4 (...).Parece-nos, porém, que o legislador loiextrema
mente sensato ao abordar e tratar esta questão. C o m efeito,para nós. qualquer grande questão
de direitoconllituante. antes de ser uniformemente decidida, deve passar previamente pela retlexão profunda dos doutrinadores e peio crivo freqüenle da jurisprudência'. M. Teixeirade Sousa
("Estudos sobre o Novo Processo Civil",2* ed., Lisboa, 1997. pág. 558) apresenta, reialivamente
aos requisitos da necessidade e da conveniência, a seguinte interpretação, com a qual no essen
cial se concorda: "No caso de perigo de contradição c o m anteriorjurisprudência uniformizada, o
presidente do Supremo deve ordenar o julgamento ampliado, se considerar provável o vencimento
no recurso pendente de uma orientação contrária a essa jurisprudência: é a solução que o art.
732»-A. n.I.prevê como necessária para assegurar a uniformidade da jurisprudência. Na hipótese
e m que apenas se verifica o risco de contradição com a jurisprudência ordinária do Supremo, a
escolha do presidente deste tribunal tem maior amplitude, pois que lhe incumbe verificar se a
questão e m apreciação está suficientemente trabalhada na jurisprudência e na doutrina para ser
submetida à uniformização jurisprudencial: nesta hipótese, o art. 732*-A. n. t. manda pautar a
opção do presidente por u m jufzo de conveniência". Não resulta, porém, inteiramente claro se,
para U. TeixeiradeSousa,o perigo de contradição com jurisprudência uniformizada é aferido lace
ao julgamento e m secção, ou e m plenário (isto é, quando seja possível o vencimento, e m plená
rio.de solução oposta à de anterior acórdão de uniformização da jurisprudência, é necessária a
sua intervenção?). Já A. BaltazarCoelho ("Algumas notas...', op. cit.,pág. 30, nota 34) refere,
exemplificando, que:'o julgamento ampliado da revista ou do agravo é necessário quando a deci
são recorrida tenha sido proferida contra jurisprudência uniformizada; o julgamento ampliado da
revista ou do agravo apresentar-se-á como conveniente, quando se peça a alteração de decisão
proferida conforme a jurisprudência uniformizada ou. ainda, quando o Supremo Tribunal de Justi
ça seja chamado a pronunciar-se sobre questão de direito ainda nele não apreciada e que se
anteveja de resolução controversa".
(48) A propósito deste último requisito, relere H.C.Costa Tomás("Em Torno...".op.dt.. pág. 99)
que "{...) a exigência de identidade de legislação é. ela própria, pressuposta da oposição de
soluções da questão abstracta e m causa".
(49) No artigo 678a.n. 4, o Código de Processo Civilusa a expressão "jurisprudência fixada"e. no
n. 6 deste mesmo artigo, "jurisprudência uniformizada". Jã no artigo 754», n.2. se usa a expressão
"jurisprudência fixada pelo Supremo, nos termos dos artigos 732“-A e 732“-B".Julga-se que as
duas primeiras expressões são sinónimas, abarcando quer os novos acórdãos de uniformização
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tervenção do plenário,desde que existaum qualqueracórdão anteriorcuja
orientação seja susceptível de, agora, ser infirmada pela secção a que o
recurso está afecto.
Julga-seque esta últimahipótese é de admitir,embora,como se viu,a
intervençãodo plenáriose revele meramente conveniente (ou inconvenien
te!).e não necessária, para assegurar a uniformidade da jurisprudência.
Ao invés, não parece possível interpretaro artigo7329-A, n.2,como
permitindoàs partesdespoletara uniformizaçãoda jurisprudência,quando
sobre a questãoem análiseo Supremo Tribunalde Justiçanunca haja pro
feridoum únicoacórdão, prevendo-se apenas que, no futuro,possa proferir
acórdãos de sinal contrário.A razão não está tanto na circunstância de a
oposição que se exigeneste preceitoseruma oposiçãocom jurisprudência
anterior(e não uma oposição entrejurisprudência futura), pois que o pre
ceito é exemplificativo, mas mais no facto de não se vislumbrarqualquer
interessedas partes na uniformização.Já quantoàs outraspessoas referi
das no artigo 732*-A, n.2. não se vê qualquer obstáculo a que sugiram o
julgamento ampliado, quando haja risco de oposição entrejurisprudência
futura, pois que talbem pode estarainda compreendido nos seus deveres
funcionais.
E a possibilidade de vencimento da solução jurídica oposta, a que
alude o preceito, é referida à secção a que está afecto o recurso, ou ao
plenáriodas secções cíveis?Julga-seque há que distinguir.Se há um an
terioracórdão de uniformização da jurisprudência, justifica-sea interven
ção do plenário,tantoquando na secção, mas não no plenário,sejapossí
velobtervencimento soluçãojurídicaopostaà daqueleacórdão (justamen
te,para que a orientação daquele acórdão possa prevalecer), como viceversa (para que a orientaçãodaquele acórdão possa seralterada).Portan
to,quandoa soluçãodaquestãofundamentalde direitoem discussãoconste
de acórdão de uniformização da jurisprudência, a possibilidade de venci
mento de solução jurídica oposta é referida, tanto à secção, como ao
plenário.
Se há uma anteriorcorrentejurisprudênciaI estável (uma “jurispru
dência firmada”não uniformizada),julga-se que, se houvera possibilidade
de a secção contrariar essa jurisprudência, a parte pode fazer intervir o
plenário**
50*.Aliás,julga-seque, neste caso,essa intervençãoé também ne
cessária, pois não se compreenderia que a uniformização da jurisprudên
cia apenas fosse necessária quando estivesse em causa a revogação ou
da jurisprudência, quer os amigos assentos (que, como se viu, têm o valor dos novos acórdãos).
A terceira é mais restrita, na medida e m que não abarca os assentos (justificar-se-á esta restri
ção?): estes, naturalmente, não foram proferidos ao abrigo dos novos artigos 732“-A e 732a-B do
Código de Processo Civil.Já a expressão “jurisprudência firmada”,usada no artigo 732a-A, n. 2,
parece mais ampla do que a de “jurisprudência fixada”ou de 'jurisprudência uniformizada”,abran
gendo acórdãos do Supremo Tribunalde Justiçaque não tenham resolvidoqualquer oposição de
julgados.
(50) C o m o refere A. Lopes-Cardoso (“Manual...", op. cli, pág. 67, nota 25). "ao interpor recurso
deve o recorrente indicar qual a “jurisprudência firmada". Não baBta a simples contradição entre
dois acórdãos para a justificar".
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confirmação cfe anterior acórdão de uniformização da jurisprudência (ou
seja,que nunca fossenecessária para,pelaprimeiravez, resolverum con
flitojurisprudência! sobre uma dada questãojurídica).
E se houver a possibilidade de a secção reiteraressa jurisprudência
constante e de o plenáriose opora essajurisprudência? Nestecaso,julgase que também nada impede a partede requerera intervençãodo plenário,
embora essa intervenção dependa da conveniênciaque o juiz lhe atribuir:
porexemplo, a de evitarconflitosjurisprudenciais futuros.Mas não parece
poderser reconhecidoà parteo direitode requerera intervençãodo plená
rio pela mera circunstância de lhe ser mais favorável a decisão por este
proferida,do que a decisão proferida pela secção.
3. O poder do presidente de determinar o julgamento ampliado
Também não é totalmenteclarose o poder do presidentedo Supremo
Tribunal de Justiça de determinar o julgamento ampliado da revista é um
poderdiscricionárioou um poder-dever.A.RibeiroMendes!5,)dá a entender,
ao analisaro (acabadode referir)n.2 do artigo732®-A,que a intervençãodo
plenáriopressupõe o exercíciode um poder discricionáriodo presidente, na
medida que afirmao seguinte:“Há a evidentepreocupaçãode nãoespartilhar
os pressupostos de intervenção, sendo certo que a decisão final cabe ao
presidentedo STJ, no seu prudente arbítrio,sendotaldecisão insusceptível
de qualquer impugnação e não carecendo de qualquer fundamento".
Julga-se,porém, que não é de perfilhartalinterpretação.Desde logo,
o elemento literalaponta no sentidode o poder do presidenteconsistirnum
poder-dever, jáque o artigo732®-A, n. 1,estabelece que o presidente de
termina essejulgamento,e não que pode determinaresse julgamento.Tam
bém a comparação com o anteriorartigo728®,n.3 (relativoao acórdãodas
secções reunidas), bem como com o Anteprojecto apresentado pela Co
missão presidida por Antunes Vare/a152'aponta nesse sentido: al dizia-se,
de facto,que o presidentedo Supremo podiadeterminaro julgamento alar
gado. Igualmente parece contraditório atribuir ao presidente do Supremo
Tribunal de Justiça um poderdiscricionárioe,simultaneamente, conferiràs
partese ao MinistérioPúblicoa possibilidadede requererema intervenção
do plenárioe, ao relator,juízes-adjuntose presidentesdas secções cíveis,
impor um dever de sugestão dessa intervenção do plenário: a coerência
levaria,facea um talpoder discricionárioou prudente arbítriodo presiden
te, a atribuira qualquer uma dessas pessoas um mero poder de sugesfão(53,.Poroutrolado,a possibilidadede,atravésde iniciativadas partes,o5
1
2
3
(51) A. Ribeiro Mendes, “O s Recursos...’, op. dl.,pág. 105.
(52) Código de Processo Civil{Anteprojecto),op. cil.,arligo 599’.n. 1.
(53)Tal como se fazia, aliás, no Anteprojecto apresentado pela Comissão presidida por Antunes
Vareta,e m que no n. 3 do artigo 599" se determinava (tace a u m poder discricionáriodo presidente
do Supremo Tribunal de Justiça, claramente previsto no n. 1 desse mesmo preceito) que: "O uso
da faculdade reconhecida ao presidente do tribunal,ou ao presidente da secçáo. pode ser suge
rido pelas partes, pelo Ministério Público, ou por qualquer dos juizes, nas intervenções que te
nham no recurso' (itáliconosso).
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Supremo Tribunal de Justiça reverjurisprudência uniformizada— circuns
tânciada qualdependia, aliás,segundo o próprioTribunalConstitucional, a
conformidade constitucional dos assentos — ,esvaziar-se-ia de conteúdo
se o único mecanismo previsto na leipara concretizartaldesiderato ficas
se afinaldependente do critériodo presidente.
Mas já não parece que sobre o presidente do Supremo Tribunal de
Justiça impenda o dever de determinar o julgamento ampliado da revista,
naquelescasos em que essa intervençãosejameramente convenientepara
assegurar a uniformidade da jurisprudência. Disse-se atrás que essa con
veniência existiaquando se estivesse perante o perigo de mera oposição
de julgados (sem se afrontar, todavia, qualquer corrente jurisprudencial
estável)ou fossede presumirque, no futuro,o SupremoTribunalde Justiça
pudesse proferiracórdãos contraditórios.Ora, sendo o próprio presidente
a aferirdessa conveniência, não se vê como pode impender sobre sium
dever (susceptível de ser sindicado, através da argüição da nulidade do
julgamento feitosem intervenção do plenário das secções eiveis, nos ter
mos gerais do artigo201®, n. 1,do Código de Processo Civil).
É claroque se pode perguntar:no fundo, que interesse tem conside
rarque o poder-dever do presidentedo Supremo Tribunal de Justiça é,em
certoscasos, um poder-dever,quando a leinão prevê qualquermecanismo
de controle da decisão, por siproferida, no sentido da realização (ou não
realização) do julgamento ampliado da revistaou do agravo?
Julga-se, todavia, que a questão deve seroutra.A partirdo momento
em que se constata que o poderdo presidentede determinaro julgamento
ampliado da revista ou do agravo é um poder-dever, não é admissível a
inexistência de qualquer mecanismo de controle.Se a leinão o prevê, há
que encontrarno sistema esse mecanismo, recorrendoa normas que regu
lam casos análogos. A. BaltazarCoelh&uK depois de salientarque a deci
são do presidentedeve serfundamentada, ao abrigoda regraconstantedo
artigo 158®, n. 1,do Código de Processo Civil<55),refere ainda outrosargu
mentos no sentido da sindicabilidade da decisão do presidente: 1) sendo
os tribunaissuperiores,em princípio,órgãoscolegiais,não se compreende
que "oentendimentodo presidentedo Supremo Tribunalde Justiçase pos
sa impor, sem mais, não só às partes, mas também aos seus colegas das
secções cíveis, quando, a estes, não é e, àqueles, pode não ser, como é
óbvio, indiferenteque o julgamento seja feitona forma simples ou amplia
da”;2)"quandoo presidentedeterminaque o julgamentosejafeitona forma
ampliada está, bem vistas as coisas, a "deferir”,nesta parte, aos termos
do respectivo recurso, assumindo funções que, por bem poderem caber
nas ais. b e ou fdo n. 1, do art.700®, sendo próprias do relator, são, nos
termos do n.3 daquele normativo, susceptíveisde reclamação para a con
ferência”;3) o melindre da questão, que justificaque na sua resolução in
tervenha mais do que um juiz;4)o presidentedo Supremo Tribunalde Jus-5
4
(54) A. BaltazarCoelho,“Algumas notas...", op. cil.,págs. 28-29.
(55) Determina este preceito que "as decisOes proferidas sobre qualquer pedido controvertido ou
sobre alguma dúvida suscitada no processo são sempre fundamentadas".
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tiçanão dirigeo trabalhodas secções e das subsecções, peloque não vive
as correntes jurisprudenciais que nelas vão surgindo e,como tal,não é a
pessoa mais indicada para providenciar no sentido da unificação dessas
correntes;5) pelo menos naquelescasos em que a determinaçãodo julga
mento ampliado seja feita oficiosamente pelo presidente, o respeito pelo
princípiodo contraditórioe a proibiçãode decisões surpresa (artigo3®,n.3
do Código de Processo Civil),impõem a sindicabilidade da decisão.
Quanto ã legitimidade para “requerer a apreciação do acerto da
determinação do presidente no senlidode o julgamento serfeitona forma
ampliada",o referidoautoraplicao dispostono n.3 do artigo700®do Código
de Processo Civil1***— considerando que, ao decidir sobre o julgamento
ampliadodo recurso,o presidenteexercefunçõesidênticasàs do relalor—
e,como tal,“só a parteque se considere prejudicada pelo respectivodes
pacho pode requerer que, sobre ele, depois de ouvida a parte contrária,
recaia um acórdão".
A conferência que há-de decidira reclamação da parte sobre o des
pacho do presidente há-de ser a conferência ampliada, ou seja, a confe
rênciacujaintervençãoa leirequerpara ojulgamento ampliadodo recurso,
ou a conferênciasimples, istoé, a conferênciados juízes a quem incumbi
ria o julgamento do recurso na secção'*'1? O artigo 732®-B do Código de
ProcessoCivil,ao regularas especialidadesdo julgamento ampliado,nada
dispõe sobre a intervenção da conferência aí prevista (a conferência am
pliada), no julgamento da própria reclamação do despacho do presidente
que admita (ou não admita) o julgamento ampliado do recurso. Por outro
lado, o artigo 700® prevê a intervenção da conferência simples, mas ape
nas para as reclamações dos despachos do relator. Qualquer das duas
soluções, aliás,apresenta algo de anômalo: a da intervençãoda conferên
ciasimples,porque se tratade decidirda legalidadede um acto do próprio
presidente do Supremo Tribunalde Justiça;a da intervençãoda conferên
cia ampliada, porque, além das desvantagens ao nívelda celeridade pro
cessual que acarreta,a questãoa decidirpode serdemasiado simplespara
demandar talsolenidade.
A. Baltazar Coelhd581invoca quatro argumentos no sentido de talre
clamação dever serapreciada pela conferênciaampliada:1)embora ainda
não estejadeterminado o julgamentoampliado,jáse encontradesencadea
do o procedimento a eleconducente;2)é à conferênciaampliadaque cabe,
em última Instância, decidir da necessidade ou conveniência da uniformi
zação da jurisprudência;3)no antigorecursoparao tribunalpleno,“a exis-5
6
7
8
(56) O n. 3 <Jo artigo 700* (sistematicamente inserido nas disposições relativas ao recurso de
apelação, mas também aplicável aos restantes recursos ordinários (artigos 726*. 749' e 762*.
n. 1) prevê a possibilidade de reclamaçáo. para a conferência, dos despachos do relator.
(57)O artigo37', n. 1. da Lein. 3/99. de 13 de Janeiro, determina que "lorados casos previstos na
lei de processo e nas alíneas /e ;do artigo anterior, o julgamento nas secções é efectuado por
trêsjuizes, cabendo a u m juiz as lunções de relator e aos outros as de adjuntos*.O artigo 728*,
n.2, do Código de Processo Civil(julgamento do recurso de revista)exige, por vezes, a intervenção
de cinco juizes.
(58) A. BaltazarCoelho,"Algumas notas...*, op. Cit.pág. 29.
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lência de oposição de julgados, necessária à prolação do assento, erajul
gada, em termos preliminares, por toda a secção e, definitivamente, pelo
plenário do tribunal”;4) trata-seda solução que se harmoniza com o ensi
namento da doutrinae com a prática do Supremo Tribunal de Justiça.
Destes argumentos, parece que os únicos que podem ser decisivos
são o primeiroe o segundo. Mas o segundo deparalogocom uma dificulda
de, a que se aludiráseguidamente; é que o artigo7329-B não prevê que a
conferência ampliada possa deixar de conhecer do objecto do recurso,
mesmo queconcluanãoexistirqualquerconflitojurisprudencial.Assim sen
do, pode legitimamente duvidar-se de que à conferência ampliada
efectivamente caiba a última palavra quanto à necessidade ou à conveni
ência do julgamento ampliado. De qualquer modo, não tendo as secções
(mas apenas o pleno das secções) competênciafuncionalpara procederà
uniformização da jurisprudência (artigo35®, n.1,alínea c),da Lei n.3/99,
de 13 de Janeiro), parece que nunca pode ser a conferência simples a
pronunciar-sesobreuma reclamaçãodeduzidano âmbitodo procedimento
de uniformização de jurisprudência, de que o requerimento do julgamento
ampliado (ou a determinação do presidente, quando esse julgamentoseja
oficiosamente determinado) constituio primeiro acto (e aqui retoma-se o
primeiro argumento de A. BaltazarCoelho).Pois bem: não podendo ser a
conferênciasimples a julgarfalreclamação, há que considerarcompreen
didonacompetênciafuncionaldaconferênciaampliadataljulgamento.Sem
prejuízode,como se verá de seguida, inexistindoreclamação, a conferên
ciaampliadavercerceadaa sua“competênciaparaapreciara própriacom
petência" (funcional).
4.Termos em que julga a conferência ampliada
Com efeito,uma outraquestão que os artigos732®-A e 732®-Bsusci
tam é precisamente a de saberse o plenáriodas secções cíveisdo Supre
mo Tribunal de Justiça, quando o julgamento ampliado da revista (ou do
agravo) seja determinado, pode proferir acórdão de uniformização da
jurisprudência, mesmo que verifique não existirqualquer conflitode juris
prudência.
O n.3 do artigo 768Bdo Código de Processo Civil,antes da reforma
de 1995-96, resolvia esta questão de modo claro;no recurso para o tribu
nalpleno,o assento só eralavradodesde que existisseconflitode jurispru
dência.
Actualmente, o artigo732®-B, n.4,determina apenas que ó publicado
na 1 asérie-Ado jornaloficialo acórdão proferidosobre o objectoda revis
ta.Uma vez que este preceitotambém é aplicável ao agravo interposto na
2ainstância(artigo762®, n.3 do Código de Processo Civil),verifica-seque
o acórdão proferidosobre o objectodo agravodeve igualmenteserpublicado
na 1asérie-Ado Diárioda República.Esta regranão interfereminimamente
com o disposto no artigo 762a,n. 3, relativo ao agravo interposto na 2a
instância. De acordo com este preceito,“se a Relação, por qualquer mo
tivo,tiverdeixado de conhecer do objectodo recurso, o Supremo revogará
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a decisão no caso de entenderque o motivo não procede e mandará que
a Relação, pelos mesmos juízes, conheça do referido objecto”.Assim,
uma vez que no agravointerpostona 2?instânciavigorauma regrade cas
sação quando a relação, sem motivo, se tenha abstido de conhecer do
objectodo recurso, também quando existajulgamento ampliado deve fun
cionar essa regra, limitando-se o Supremo Tribunal de Justiça a conhecer
do objectodo agravo (nos termos do referidoartigo732®-B, n.4, subsidiariamenteaplicável)e,no caso de darrazão ao agravante,a revogaro acór
dão da Relação e mandá-la conhecer do objecto do recurso perante ela
interposto.
Como refere A. Ribeiro MendedS9),a leinão exige que seja “emitida
qualquerregrainterpretativaou integrativade uma norma legalno acórdão
que julga a revista', mas “a prática mostra, porém, que os acórdãos de
uniformização dejurisprudênciaterminam com a formulaçãode uma regra
interpretativa'.
Do artigo732®-B,n.4,decorre que, se o plenáriodas secções cíveis
decidirque não pode conhecer do objecto da revista, por faltarqualquer
dospressupostosdorecurso,nãoproferequalquer“acórdãosobreo objecto
da revista”(e, muito menos, qualquer acórdão de uniformização da juris
prudênciaou regrainterpretativa),susceptívelde serpublicado nos termos
daquele preceito.
Mas também parece decorrer que, mesmo que o plenário entenda
reiterarjurisprudência anterior, profere novo acórdão sobre o objecto da
revista, ao qual é dada aquela publicidade especial: note-se, aliás, que a
situação é perfeitamente possível, dado que o julgamento ampliado pode
ser determinado na mera previsibilidadede vencimento de solução oposta
à de acórdãoanterior.Constituiráesteacórdão um novo acórdãode unifor
mização da jurisprudência? Não fazsentido.Todavia,se bem que nele não
sejaformulada qualquerregrainterpretativa,goza de publicidadeespecial,
pelo mero factode tersidoproferido em julgamento ampliado.
O problemacoloca-secom maisacuidade quando, tendo sidoa inter
venção do plenáriodeterminadacom base na previsibilidadede vencimento
de solução oposta à de jurisprudência anterior, o plenário entenda que a
questão de direitoó outra, ou é outra a legislação aplicável:neste caso,
justificar-se-á a prolação de acórdão de uniformização da jurisprudência,
quando nada há a uniformizar? O teorliteraldo artigo732®-B, n.4, aponta
no sentido de que, mesmo nesses casos, o Supremo Tribunal de Justiça
deve conhecer do objecto da revista (o que, aliás, se pode justificar por
razões de economia processual), sendo a talacórdão atribuída a inerente
publicidadeespecial. Mesmo repugnando aceitarque a talacórdão possa
caber a função de uniformização da jurisprudência, a que aludem os arti
gos 732®-A e 732B-B,julga-seque, tendo em conta o número de juizesque
intervieram no julgamento da revista,se justificaque se lheatribua a força
especiala que alude o n.6 do artigo6789:a de permitirsempre recursode
{59)A. RibeiroMendes, "Os Recursos,..’, op. cit.,pág. 106.
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decisões que o contrariem.Afigura-se, portanto, que talacórdão, não me
recendo embora a designação de acórdão de uniformização da jurispru
dência, deve beneficiardo regime deste último preceito.
5. A contradição com acórdão anterior como fundamento
autônomo de recurso
Apesar de os artigos 732®-A e 732®-B do Código de Processo Civil
regularem a uniformização da jurisprudência a propósito do julgamento
da revista(e,porremissãodo artigo762®,n.3,a propósitodo julgamentodo
agravo interpostona 29instância)— o que significaque o mecanismo nes
ses preceitos contidonão se traduz num autônomo recursopara uniformi
zação da jurisprudência,distintodo própriorecursode revistaou de agravo
interposto na 2ainstância— ,casos há em que o recurso tem como funda
mento especificoa oposição de julgados,assemelhando-se, nesseaspecto,
ao antigo recurso para o tribunalpleno, previsto no anteriorartigo764* do
Código de Processo Civil:são os casos previstos nos artigos 6789,n.4 e
754«, n.2.
Mas também a própriaoposiçãocomjurisprudênciauniformizadapode
constituir fundamento autônomo de recurso: é o caso previsto no artigo
678a,n.6,do Código de Processo Civil.
De acordo com o artigo 6783,n. 4,“é sempre admissível recurso, a
processar nos termos dos artigos7329-Ae 732®-B,do acórdão da Relação
que esteja em contradição com outro,dessa ou de diferente Relação, so
bre a mesma questão fundamentai de direitoe do qual não caiba recurso
ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, salvo se a orientação
nele perfilhada estiver de acordo com a jurisprudência já anteriormente
fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça*.
Portanto, quando se verifique a situação prevista neste preceito, o
julgamento ampliado é obrigatório (naluralmente, se tiversido interposto
recurso do acórdão, e se este tiver sido admitido), não dependendo de
qualquerrequerimento da parte,nem de qualquer determinaçãodo Supre
mo Tribunalde Justiça(consista ela num poder-dever ou num poderdiscri
cionário).Como salienta A. RibeiroMendes*™, não parece que o disposto
no art.6749,n.4,com a referênciade que 0 recursointerpostoseráproces
sado nos termos dos arts.7329-A e 732®-B, implique necessariamente a
qualificaçãodo recursocomo revista.É queo regimecontidonos arts.732*A e 7329-B é também aplicávelao julgamento do agravo interpostoem se
gunda instância (art.762®, n.3).Deve, pois,concluir-seque caberá revista
ou agravo em segunda instância, no caso previsto no n. 4 do art. 678®,
consoante se verifiquem os pressupostos estabelecidos nos arts.721* e
722*, ou não".
Sendo o fundamento específicodeste recursoa contradiçãodejulga
dos, deverá o plenáriodas secções cíveis,no julgamento ampliado,julgar6
0
(60) A. Ribeiro Mendes, "Os Recursos...', op. dl.,pág. 36.
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o objecto do recurso (istoé, solucionaro conflitode jurisprudência), caso
entenda não existirconflito? Julga-se que a resposta deve ser negativa:
nos casos em que a contradiçãode julgadosé requisitode admissibilidade
do próprio recurso, não pode conhecer-se do objectodeste se o requisito
faltar(artigos660®, n. 1,687®, n.4, e 689®, n.2).Trata-se,está bem de ver,
de uma situação diferente da acima analisada, em que o que estava em
causa não era a admissibilidade do recurso, mas a utilidade/necessidade
de intervenção do plenáriodas secções cíveisno julgamento do recurso.
E vigorará algum sistema de cassação (mandando o Supremo Tribu
nalde Justiçaque a relaçãojulguenovamente o recurso, de acordo com a
orientaçãoporsiperfilhada),se no julgamentoampliadose derprovimento
ao recurso? Quanto a este aspecto, só há que aplicaras regras geraisde
julgamento:como a leinão prevê a cassação quando o fundamento espe
cificodo recursosejaa contradiçãode julgados, o processo só deve voltar
à relação se, por qualquer outro motivo legalmente previsto, o Supremo
Tribunalde Justiça não possa substituir-seàquela.
Porsua vez,o artigo7549,n.2,a propósitodo agravo interpostona 2*
instância, determina que “não é admitido recurso do acórdão da Relação
sobre decisão da 1*instância,salvose o acórdão estiverem oposiçãocom
outro,proferido no domínio da mesma legislaçãopelo Supremo Tribunal de
Justiça ou por qualquer Relação, e não houver sido fixada pelo Supremo,
nostermosdos artigos732®-Ae 732®-B,jurisprudênciacom eleconforme,’(6',.
Nestes casos em que é admissivel recurso, será o mesmo necessa
riamente processado nos termos dos artigos 732®-A e 732®-B? O arligo
754®, n. 2, nada refere a propósito, e a contraposição com o disposto no
artigo678®, n.4,sugere uma resposta negativa.
Mas, como se viu,o artigo678®,n.4,não se refereapenas ao recurso
de revista, não só porque se insere nas disposições gerais relativasà ad
missibilidadedos recursos,mas também porqueao agravointerpostona 2a
instância ó aplicável o regime contido nos artigos732®-A e 732®-B (artigo
762®, n, 3). Não parece, pois, justificar-se que aos casos previstos no
artigo754®,n.2,nuncasejaaplicávelo regimeprevistono arligo678®,n.4:
ou seja, que os agravos interpostos na 2* instância,em que o fundamento
específico do recurso fosse a contradição de julgados, nunca sejam obri
gatoriamente processados de acordo com os artigos 732®-A e 732®-B. A
razão da faltade referência, no n.2 do artigo754®, ao carácterobrigatório
do julgamento ampliado, naqueles casos em que o recurso é admissível
com o fundamento em contradição de julgados, parece antes prender-se6
1
(61) Se se reparar, no artigo 678', n. 4. omite-se a referência à circunstância de a oposição de
acórdãos se verificar no domínio da mesma legislação, e no artigo 7S4', n. 2, omite-se a referên
cia è circunstância de a oposição de acórdãos se verificarquanto á mesma questão de direito(ou
à mesma questão fundamental de direito).Já o várias vezes mencionado artigo 732'-A, n. 2. se
refere expressarrente às duas circunstâncias. Julga-se que esta desarmonia entre os três precei
tos não pode ter significado especial: com efeito, não faz sentido falar e m oposição de julgados,
justificativa de uniformização da jurisprudência, quando os acórdãos versaram sobre diferentes
questóes de direito,ou foram proferidosao abrigo de legislação diversa.
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com o seguinte:não é obrigatórioesse processamento, quando o acórdão
da relação estejaem contradição, não com outroacórdão de uma relação,
mas com um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Ora também este
últimocaso estáprevistono n.2 do artigo754®como fundamentode recur
so,como se viu.Como, nestecaso,a aplicaçãodo regimedos artigos732®A e 732®-B não é obrigatória(ousó será obrigatórianos termos estabeleci
dos no próprio artigo732®-A:conveniência ou necessidade do julgamento
ampliado), o n.2 do artigo754* não faz referência a esses preceitos.
Dispõe, finalmente,o artigo678B,n.6.que “é sempre admissível re
curso das decisões proferidascontrajurisprudência uniformizadapelo Su
premo Tribunal de Justiça"*“'.Esta admissibilidade do recurso não depen
de, portanto, do valor da causa e da sucumbência, a que alude o n. 1 do
artigo 678®. Da contraposição entre o n. 6 do artigo 678®, e o n.4 deste
mesmo artigo,decorre que, se uma relação proferirum acórdão contraju
risprudência uniformizada pelo Supremo Tribunal de Justiça,não é obriga
tório, por essa circunstância, o processamento da revista, ou do agravo
Interposto em 2Binstância,nos termos dos artigos732®-Ae 732®-B (julga
mento ampliado). Essa obrigatoriedade(necessidade,para usar a expres
são do artigo 732®-A, n. 1) só existiráse, também na secção do Supremo
Tribunal de Justiça a que o recurso está afecto,houver a possibilidade de
vencimento de orientaçãooposta à consagrada naquele acórdãode unifor
mização da jurisprudência.
“Recebido o recurso nos termos do indicado n.6 do artigo678®", es
creve A. BaltazarCoe/ho'6
2
63',“o seu objectoficacircunscritoà possibilidade
da decisão recorridasomente poder seralteradana exacta medida em que
a mesma tiverentendidoa leiaplicávelem sentidocontrárioao proclamado
najurisprudênciauniformizadapeloSupremoTribunaldeJustiça”.Não deve,
pois, conhecer-se do objectodo recurso se se concluir que a decisão re
corrida respeitou a jurisprudênciauniformizada.Mas istonão significaque
o tribunal ad quem, reconhecendo embora a contrariedade a jurisprudên
ciauniformizada(e,portanto, reconhecendo que pode conhecerdo objecto
do recurso), seja obrigado a alterar a decisão recorrida. Pode fazê-lo ou
não, mas, se a confirmar, a decisão do tribunalad quem admitirá,ela pró
pria, recurso nos termos do n.6 do artigo678®. É claro que se a decisão
(62) Segundo M. Teixeira de Sousa ("Estudos...", op. dl, págs. 558-559), "esta admissibilidade
abrange duas situações distintas: — aquele recurso é admissível quando o tribunal recorrido
aceita que o objecto da acção cabe no âmbito da jurisprudência uniformizada, mas entende não
dever seguir a sua orientação;— esse recurso é igualmente admissível quando aquele tribunal se
recusa a aplicar a jurisprudência uniformizada por considerar que o caso concreto nâo lhe é
subsumlvel". Salienta ainda A. RibeiroMendes ("Os Recursos...", op. dl.,pâg. 34. nota 49, e pág.
46, nota 76) que, embora o artigo 800* do Código de Processo Civil disponha que. no processo
sumarfssimo de declaração, "da sentença nâo há recurso,a nâo ser nos casos abrangidos pelo n.
2 do artigo 678', e m que cabe recurso de agravo, a interpor para a Relação", há que entender
que, também nessa forma de processo, cabe recurso de decisão que contrarie jurisprudência
uniformizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 678*. n. 6, pois que este
preceito foiintroduzido pelo Decreto-Lei n. 180/96, de 25 de Setembro, ou seja, depois da altera
ção da redacção àquele artigo 800*.
(63) A. BaltazarCoelho. "Algumas notas...", op. cif.,pág. 30.
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contrária à jurisprudência uniformizada provier do Supremo Tribunal de
Justiça, o n.6 do artigo 678anão é aplicável, poisque a conferência am
pliada a que se referem os artigos 732®-A e 732B-B não pode funcionar
como tribunalde recursodas decisões daquele tribunal.
Nos casos em que o fundamento específicodo recursosejaa oposi
ção de julgados,ou a contradiçãocom acórdão de uniformização da juris
prudência,é necessário indicaresse fundamento no próprio requerimento
de interposiçãodo recurso (artigo6879,n.1 do Código de Processo Civil).
No acórdãodo SupremoTribunalde Justiçade 26 de Maio de 1998iM>.lê-se
no respectivo sumário que “(...)Ill— Nos recursos interpostos ao abrigo
do dispostono n.6 do art.678®do Cód. Pfoc.Civil,na faltade indicaçãoda
jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça considerada
violada, deve o relatorconvidaro recorrente a indicá-la, sob pena de não
seconhecerdo recurso".Idênticaorientaçãodevevalerparaoscasosprevis
tosnos artigos678®, n.4,e 754®, n.2, em que o recursose funda na opo
siçãode julgados:na faltade indicaçãodo acórdão com o qual o acórdão
recorridoestejaem oposição,o recursonão deve seradmitido(artigo687®,
n.3, 1apartedo Código de Processo Civil)'6
45».
VI
— VALOR DOS NOVOS ACÓRDÃOS
DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
A reforma de 1995-96, apesar de ter instituído um novo regime da
uniformização da jurisprudência, nada dispõe sobre o valor dos acórdãos
que tenham essa função.Mas, curiosamente, o artigo 17®,n.2,do DecretoLei n. 329-A/95, de 12 de Dezembro, atribui aos assentos de pretérito o
valordos acórdãos proferidosao abrigodos novos artigos732®-A e 732®-B
do Código de Processo Civil,relativosao julgamento ampliado da revista.
Que valorserá esse?
Antes de respondera talquestão,cumpre salientarque o antigoarti
go 728®, n. 3, do Código de Processo Civil, que previa o julgamento da
revistapor todos os juízesda secção cívelou por todas as secções cíveis
do Supremo Tribunal de Justiça, e no qual o novo regime do julgamento
ampliado da revistase inspirou,também nada dispunha sobre o valordos
acórdãos nesses termos proferidos.E,na faltade disposiçãolegal,parecia
que talvalordevia ser meramente persuasivo, como játambém se disse.
No acórdão n.575/98, de 14 de Outubro, a que já se fez menção, o
Tribunal Constitucionalentendeu que “os acórdãosprevistos nos novos ar
tigos732®-A e 732®-B, que visam a uniformidade dajurisprudência,passa
ram a ser obrigatóriosapenas nos processos em que são tirados.Fora dos
(64) Publicado no Boletim do Ministério da Justiça, 477», pág. 400 [apudAbílioNeto. "Código de
Processo Civil Anotado", 15aed.. Setembro/1999. pág. 1057).
(65) J. A. Barreto Nunes (“Debate...", op.cit.,pág. 118). dá conta de que ‘Sâo inúmeros os agra
vos admitidos na Relação e que depois não são conhecidos no Supremo. A questão prende-se
com o preenchimento dos requisitosda oposição de julgados".
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respectivosprocessos, têm a autoridadee a forçapersuasivaque lhesad
vém do facto de serem decisões do Supremo Tribunal de Justiça, tiradas
num julgamentoampliado de revista,istoé,feitopeloplenáriodas secções
cíveis.Constituem, por isso, meros precedentesjudiciais qualificados".
Também para A. S. Abrantes Geraldesm ,os novos acórdãos de uni
formização da jurisprudência não possuem força obrigatória geral, r m
sequer vinculam os tribunais judiciais. Baseia-se para tal nos seguin.es
argumentos, em respostaa A. Pais de Sousa e J.O. Cardona Ferreira, de
fensores da teseda vinculaçãodos tribunaisjudiciais“6
6
7
8
*1:a) O legisladorfoi
mais longe do que o exigido peloTribunal Constitucional para a “constitucionalização"dos assentos, na medida em que revogou o artigo2®,que os
contemplava, em vez de adaptar a redacção deste artigoàquelas exigên
cias.istoé, em vez de consagrar a mera vinculação dos tribunaisjudiciais
aos assentos;b)”(...)a tarefade uniformizara jurisprudênciaprevistanos
arts.732®-A e 732®-B ou no art.7®,ai. e da Lei n.33/95, de 18 de Agosto
(autorização legislativa) e mantida iguaimente no art.35®, n. 1, al. c, da
aclual LOTJ (acerca da competência do plenário das Secções Cíveis do
Supremo) não se mostra necessariamente incompatível com a sua inser
ção num regime jurídico de efeitos não obrigatórios”;c) A revogação do
anterior artigo 728®, n. 3, que previa precedentes persuasivos, não pode
ser entendida como significando a pretensão de atribuir obrigatoriedade
aos novos acórdãosde uniformizaçãoda jurisprudência,poisque “(...)isso
não correspondeu a uma atitudeisolada,tendo sidoacompanhada da revo
gação de iodas as normas que anteriormente regulavam a matéria dos
Assentos, a par de uma totalremodelação do regime processual tendente
à uniformização de jurisprudência”;d) O artigo 445®, n. 3, do Código de
Processo Penal, afirma de forma clara a natureza não vinculativada deci
são uniformizadora(Ml;e) A publicação dos acórdãos uniformizadores da
(66) A.S.AbrantesGeraldes,"Valor.. ", op.dt..págs. 10-13.
(67) A.Paisde Sousae J.O.CardonaFerreira,‘Processo Civir, op.cif, págs 95 a 101. Também
no sentido da vinculação dos tribunais judiciais à jurisprudência constante dos acórdãos de uni
formização da jurisprudência, veja-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 4 de Março
de 1997 (Boletimdo Ministérioda Justiça,n. 465.1997, págs. Si 1 a 515), e m cujo sumário se
pode ler:'(...) II— Uniformizar ou lixarjurisprudência tem o mesmo signilicadona ordem judicial,
até revisão de cada assento ou nova uniformização de jurisprudênciapelo próprio Supremo Tribu
nal de Justiça (não vem ao caso alteração da leiinterpretada ou interpretanda). (...)".
(68) Todavia, devem ser fundamentadas as divergências e m relação ã jurisprudência que tenha
sido lixada. A*.SimasSantos(‘Recursos e m processo penar, Conferência:O ProcessoPenalem
Revisão.Universidade Autônoma de Lisboa, 1998, págs 73 e segs. (pág. 85)). critica esta solu
ção do Código de Processo Penal: segundo o aulor, a recente alteração do n. 3 do artigo 445*.
que retira o carácter obrigatórioà jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunalde Justiça para os
tribunais, parece-lhe‘desadequada para responder às especiais exigências do princípioda igual
dade e m matéria penal, além de desvirtuar (...)a função do Supremo Tribunal de Justiça como
tribunal de revista. Depois. (...)não faz muito sentido a obrigatoriedade de recurso para o Ministé
rioPúblico quando a jurisprudência não é obrigatória. (...)Por oulro lado, a necessidade de funda
mentar as divergências relativas à jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça não
tem (nem poderá ter) sanção especifica, pelo que não terá o alcance que se lhe quis atribuir,
sendo que a prática mostra que, muitas vezes, os nossos tribunais de instância se afastam da
jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal de Justiça, sem se datem ao esforçode fundamen
tar minimamente a sua posição'.
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jurisprudência na ISérie-A do Diário da República não lhes alribui força
obrigatóriapara os tribunaisjudiciais,pois que com ela apenas "quis o le
gisladorrodeara jurisprudênciauniíormizadorade uma especial publicida
de capaz de fomentar — embora sem obrigar— o seu respeito pelos res
tantestribunais”;f)A dignificaçãodas funções do SupremoTribunalde Jus
tiça“não exigenecessariamentea sacralizaçãodajurisprudênciaemitida e
a adopção da solução que imponha aos tribunais judiciais o obrigatório
acatamento da doutrina uniformizadora".
Concorda-secom A. S.Abrantes Geraldosnas críticasque fazà tese
do caráctervinculativo dos novos acórdãos de uniformização da jurispru
dência, sem prejuízo de, como este autor muito bem salienta165*,“a segu
rançajurídicadas decisõesjudiciais,a eficáciado sistema, o respeitopelo
princípio da igualdade e a imagem externa dos tribunaisficarão mais bem
salvaguardadas se forem respeitadasas correntesjurisprudenciaisque se
formarem sobre as questões que suscitam mais polêmica. E se estas cor
rentesjurisprudenciaisadquiriremtalpujançaque sejam“qualificadas"pelo
SupremoTribunalde Justiçacomo doutrinauniformizadora, mais se imporá
a adesão dos restantestribunais1'.
Mas um outroargumento que se pode invocarno sentidodo carácter
vinculativo desses acórdãos (e dos assentos de pretérito,já que estes, a
partirda entradaem vigordo Decreto-Lein.329-A/95,de 12 de Dezembro,
passaram a tero valordaqueles) é o de que a decisãojudicialque os con
trarieadmite sempre recurso, independentemente do valorda causa (arti
go 678®, n. 6 do Código de Processo Civil)«6
9
707
1
2
».Segundo A. BaltazarCoelho<r,>,estar-se-iaaqui,aliás,perante um impensável paradoxo:“(...)a par
tirda entrada em vigordaquele(...)n.6 do art.678®,uma decisãoproferida
na 1® ou na 2* instância em processo cujo valor não exceda a respectiva
alçada,é sempre recorrívelatéao Supremo Tribunalde Justiça se forcon
tráriaà jurisprudência uniformizada, mas — repare-se bem — já é irrecorrívelse tiversido inequivocamente proferidacontra disposições legais ex
pressas, mesmo que sejam da Lei Fundamentar172'.
Outro argumento ainda é o de que, quando a causa não admita recur
so ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, a regra é a de que.
mesmo assim, é sempre admissível recurso para o Supremo Tribunal de
Justiçade um acórdãoda Relaçãoque estejaem oposiçãocom outro,dessa
ou de diferente Relação, sobre a mesma questão fundamental de direito:
mas essa regra é afastada (ou seja, o recurso não é admissível) quando
aquele acórdão esteja de acordo com a jurisprudência já anteriormente
(69) A. S. Abrantes Geraldes. ■Valor...*. Op. tít.,pág. 15.
(70) Parece ser este o argumento central utilizado por J.A.Barreto Nunes, a lavor da vinculação
dos tribunais judiciais ('Debate...*, op. cit.pág. 119).
(71) A. BaltazarCoelho."Algumas notas...*, op. cit.pâg. 27.
(72) Este preceito foiintroduzido pelo ‘2* diploma da relorma* (o Decreto-Lei n. 180/96, de 25 de
Setembro), com uma breve justificação. que se M no respectivo preâmbulo: "No que respeita à
uniformização da jurisprudência pelo Supremo Tribunal de Justiça, e no sentido do seu reforço,
ampliou-se a possibilidade de recurso de decisões que a contrariem*.

56

fixada peloSupremo Tribunalde Justiça(artigo678®, n.4).De modo idênti
co, e nos termos do artigo 754®, n.2 do Código de Processo Civil(73),tam
bém jáanalisado,a regraé a de que só é admissívelo agravo interpostona
2® instância(ou seja,o recursode agravo para o SupremoTribunalde Jus
tiça),quando o acórdão da Relação sobre decisão da 13 instância esteja
em oposição com outro, proferido no domínio da mesma legislação, pelo
Supremo Tribunal de Justiça ou por qualquer Relação: mas essa regra é
afastada (ou seja,o recurso não é admissível) se houver sido fixada, nos
termos dos artigos732®-A e 732®-B do mesmo Código, jurisprudênciaque
seja conforme com aquele acórdão'"1<7S!.
Estas complexas regras acabadas de referirtransmitem duas idéias
centrais:a de que é sempre admissívelrecursode decisões que contrariem
jurisprudência uniformizada pelo Supremo Tribunal de Justiça e a de que,
em certoscasos, se restringe a possibilidadede recorrer,atendendo à cir
cunstânciade a decisão‘'potencialmenterecorrível"serconformecom essa
jurisprudência uniformizada.
Evidentemente, o que ficouditonão significaque admita recursouma
decisão do Supremo Tribunal de Justiça que sejacontrária a uma outrade
cisão por esse mesmo tribunal proferida: com efeito,actualmente o Có
digo de Processo Civil não prevê nenhum mecanismo para colmatar este
tipo de oposição de julgados, na medida em que foi suprimido o recurso
para o tribunalpleno.Ora o julgamento ampliadoda revista(oudo agravo)
funciona preventivamente, não servindo para, depois da prolação, pelo
Supremo Tribunalde Justiça,de um acórdãocontraditório,se recorrerpara
estetribunal.Poroutrolado,o que ficouditotambém não deve serentendido
no sentidode o Código de Processo Civil,actualmente,vedar recursos de
decisões que sejam conformes com jurisprudência uniformizada, já que
não existe qualquer regra geraldesse teor:sucede apenas que essa con
formidade serve,porvezes,pararestringiro alcancede uma regraespecial
ou excepcional que atribuio direitode recorrer.7
3
4
5
(73) Redacção Introduzida pelo Decreto-Lei n. 375-A/99, de 20 de Setembro. Nos termos do arti
go 8®, n. 2 deste diploma, o disposto neste artigo, na nova redacção, não se aplica aos processos
pendentes.
(74) A redacção do artigo 754®, n. 2. do Código de Processo Civil,emergente do Decreto-Lei n.
329-A/95, de 12 de Dezembro, que introduziua reforma, era diferente. Dizia-se, no textosafdo da
reforma, que: “Não é admitido recurso do acórdão da Relação que confirme, ainda que por diver
so fundamento, sem voto de vencido, a decisão proferida na 1* Instância, salvo se o acórdão
estivere m oposição com outro, proferidono domínio da mesma legislaçãopelo Supremo Tribunal
de Justiça ou por qualquer Relação, e não houver sido fixada pelo Supremo, nos termos dos
artigos 732*-A e 732®-B, jurisprudência com ele conforme".
(75) Esta regra não prejudicauma outra, fnsita no n.3 do artigo754® do Código de Processo Civil:
a de que 6 sempre admissível recurso, nos termos gerais estabelecidos nos ns. 2 e 3 do artigo
676®, Isto 6, quando esse recurso tenha por fundamento a violação das regras de competência
internacional, e m razão da matéria ou da hierarquia, ou a ofensa de caso julgado, ou quando esse
recurso seja interposto de decisão respeitante ao valor da causa, de incidente, ou de procedi
mento cautelar, com o fundamento de que o seu valor excede a alçada do tribunal de que se
recorre. Aquela regra limitadora dos recursos para o Supremo Tribunal de Justiça também não é
aplicável, nos termos do mesmo n. 3 do artigo 754®, aos agravos referidos na aifnea a do n. 1 do
artigo 734®, ou seja, aos agravos das decisóes que ponham termo ao processo.
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Interferindo a contrariedade ou conformidade com os acórdãos de
uniformização da jurisprudência nas regras sobre admissibilidade dos re
cursos, será correcto atribuir-lhes um valor meramente persuasivo, à se
melhança dosanterioresacórdãosproferidospor todososjuizesda secção
cível a que fora afectoo recurso, ou por todas as secções cíveis, previsto
no já várias vezes referido antigo artigo 728®, n. 3? E que a violação da
jurisprudência constante destes acórdãos (ou a conformidade com ela),
não tinhaquaisquer reflexosao níveldo direitode recorrer:istoé, não era
possível, com base nessas circunstâncias, interpor (ou não interpor) um
recurso que não fosseadmissível(ouque fosse admissível)de acordo com
as regras de recorribilidade.
Verifica-se,até,que o valordos novos acórdãosde uniformização da
jurisprudência pode, em termos práticos, sair reforçado face aos antigos
assentos.Como jáacima se disse, estes, pese embora a sua força obriga
tória geral (ou talvez porcausa dela),não interferiam nas regrassobre ad
missibilidadedos recursos.O que significaque,se porexemplo um tribunal
não aplicasse a doutrinado assento e a causa não admitisse recurso ordi
nário, o assento ficava “a sangrar”(na perturbadora expressão de Alberto
dos Reism ),ou seja, nada havia a fazer e a decisão ilegal manter-se-ia,
uma vez que a violaçãode um assento não constituía fundamento especi
fico de admissibilidade dos recursos. Mas actualmente, se um tribunal
desaplicarum acórdão de uniformizaçãoda jurisprudência(ouum assento,
já que estes passaram a tero valordaqueles), é possível, como se disse
atrás,recorrercom esse fundamento, seja qualforo valorda causa (artigo
678®, n.6 do Código de Processo Civil).
A istoacresce uma outra especial relevânciados acórdãos de unifor
mização da jurisprudência que, a par das referidasregras sobre recursos,
também é salientada por A. S. Abrantes Gera!desan:"Interposto recurso
para a Relação ou para o Supremo Tribunal de Justiça,pode serdecidido
de forma sumária quando incidirsobrequestão que tenha sidodecidida de
modo uniforme ou reiterado,nos termos dos artigos 705® e 726®'.
Salienta A. Ribeiro Mendes1781que não é possívelextrairda regra que
permite sempre o recurso de decisões proferidas contra jurisprudência
uniformizada (artigo678®, n.6,do Código de Processo Civil),qualquer ar
gumento no sentidodo caráctervinculativodos acórdãos de uniformização
da jurisprudência.Com efeito,talsolução visariaapenas “evitarque os tri
bunais possam afastar-se dessa jurisprudência sem que o Supremo Tribu
nal de Justiça tenha a possibilidade de a alterar, nos termos do disposto
nos arls.732®-A e 732®-B".
Segundo se julga, a possibilidade de se recorrercom o fundamento
em violação da jurisprudência uniformizada não só não afirma, mas tam
bém infirma,o caráctervinculativodos acórdãosde uniformização da juris-7
6
8
(76) Alberto dos Reis. ■Código...", op. dt., pág. 266
(77) A. S. Abrantes Geraldes, ■Valor...', op. dt..pág. 14.
(78) A. Ribeiro Mendes. “Os Recursos...", op. dt.. págs. 107-108.
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prudência (sem prejuízo de incrementar a respectiva eficácia prática). É
precisamente porque os tribunaisse podem desviardesses acórdãos que
se prevê um recursocom esse fundamento específico.Se o não pudessem
fazer (ou seja, se fossem obrigados a seguira jurisprudência uniformiza*
da),as decisõesque fossem contráriasa esses acórdãos deveriam terum
tratamento idênticoao de qualquerdecisão ilegal.A contrariedadea esses
acórdãos constituiriaum mal. que se diluiriaporém no mal geral da viola
ção da lei.
Do mesmo modo, a restriçãodo direitode recorrercom o fundamento
em conformidade com jurisprudência uniformizada só se compreende se
esta jurisprudência não tiver carácter vinculativo, isto é, se os tribunais
puderem desrespeitá-la.Estando os tribunaisobrigados a segui-la,a lógi
ca apontariaa que também se restringisseo direitode recorrercom o fun
damento em aplicaçãode lei.O que, naturalmente, inquinariao sistema de
recursos.
VII — PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDADE DO NOVO
REGIME DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
Na última década, a matéria da uniformização da jurisprudência foi
alvo,como se viu,de constante“perseguição constitucional”.Sossegada a
problemática da conformidade constitucional dos assentos (com a sua ra
dical abolição), bem como a das normas que vedaram temporariamente
recursos para uniformização da jurisprudência ou que atribuiram novo va
lor aos antigos assentos, surgem agora dúvidas quanto ao novo regime
consagrado nos artigos732®-A e 7329-B do Código de Processo Civil,fun
damentalmente porcausa da instabilidadejurisprudencialque propicia (ou
que não combate).
A. Menezes Corcfe/ro'79',depois de salientarque “os assentos eram
verdadeiras leis em sentido material; não obstante, eram constitucionais
por radicarem num costume, com claraincidênciaconstitucional
refe
reque "o institutodos assentos, no quotidianodos tribunaise da vidajurí
dica, era uma garantia, bem sentida e apreciada por todos os práticos do
Direito,e facilmenteexplicável a todos os cidadãos, de que as suas causas
teriam ainda uma possibilidade de reapreciação sempre que, para elas,
fosse encontrada uma soluçãoconcretaao que seria de esperar,perante a
jurisprudência anterior. Era, em suma, a última guarda da confiança na
unidadedo sistema e na estabilidadedas decisõesjurisdicionais,particular
mente oportuna perante o naturalindividualismodos juristasportugueses.”
Essa garantia não se encontra no novo regime de uniformizaçãoda ju
risprudênciaque,como se viu,não pretenderesolveroposição de julgados.
Poroutrolado— e esteparece sero aspectocentralda novapolêmica
— •,o novo regime não produzjurisprudênciauniformizadaestável,atentaà
(79) A. MenezesCordeiro, “AnotaçSo”,op. cil.
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generosa possibilidade de alteração dos acórdãos que tenham essa fun
ção.SegundoAbílioAfeto'®01,“lendoos assentospassado a sermodificáveis,
pode questionar-se se a alteraçãoda respectiva doutrina viola o princípio
constitucionalda confiança,consagrado no art.2ada CRP". Estasobserva
ções justificam-se,sobretudo,tendoem contaum caso recente,em que no
curto espaço de dois anos o Supremo Tribunal de Justiça proferiu dois
acórdãos de uniformização da jurisprudência sobre a mesma questão (a
do conceitode terceiros,para efeitosdo dispostono artigo5ado Código de
Registo Predial1®"),de sinalcontrário:o acórdão n.15/97,de 20 de Maio de
1997 (com 14 votos a favore 11 votosde vencido)1®*1,e o acórdão n.3/99,
de 18 de Maio de 1999 (com 19votosa favore 12votosde vencido)1®3».Esta
rápidaviragem jurisprudencial. ainda por cima em relação a uma questão
de grande relevânciaprática,porcertoterá motivado a pronta intervenção
do legislador(de resto, quase coincidentecom a orientaçãodo últimodos
referidos acórdãos de uniformização da jurisprudência1®4»).
O TribunalConstitucionalainda não se pronunciou sobreesteproblema
de constitucionalidade, que começa agora a ser avivado pela doutrina,
e também não se irátentarresolvê-lo agora.De qualquer modo, não deixa
de ser curioso que, tendo a inconstitucionalidade (parcial) dos assentos
sidodeclarada (também) porcausa do seu carácterimutável, surjaagoraa
dúvida da conformidade constitucionaldos novos acórdãos de uniformiza
ção da jurisprudência, precisamente em atenção ao seu carácter mutável.*
8
2
3
4

(B0) Abílio Neto. op.dl, pág. 1057.
(Si) Determina o artigo 5*. n. 1. do Código de Registo Predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.224/
84, de 6 de Julho, que "os tactos sujeitos a registo só produzem efeitos contra terceiros depois da
data do respectivo registo*.
(82) Publicado no Diário da República, l* Série-A, do 4 de Julho de 1997.
(83) Publicado no Diário da República, 1* Série-A, de 10 de Julho de 1999.
(84) O Decreto-Lei n. 533/99, de 11 de Dezembro, aditou u m n. 4 ao artigo 5* do Código de
Registo Predial, nos termos do qual Terceiros, para efeitos de registo, sâo aqueles que tenham
adquirido de u m autor comum direitos incompatíveis entre si*.
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E S T U D O MULTIDISCIPLINAR

O DIREITO A D Q U I R I D O E A
REPUBLICIZAÇAO D O ESTADO

T ER EZ A APARECIDA ASTA GEMIGNANI0

“Ah, t e m u m a repetição, q u e s e m p r e outras coisas e m m i n h a
vida acontece. E u atravesso a s coisas — e n o m e l o d a tra
vessia n ã o vejo! — s ó estava era entretido n a Idéia d o s luga
res d e saída e d e chegada...Dlgo: o real n ã o está n a saída
n e m n a chegada; ele s e dispõe para a gente é n o m e l o da
travessia” (Guimarães R o s a — " Grande sertão, veredas”)

I — INTRODUÇÃO
As recentes e profundas alterações ocorridas em nossa Lei Maior,
bem como em relação ao ordenamento infraconstitucional,vém revelando
crescente multiplicidade de nossa vidainstitucional,0 que tornaobsoletaa
feitura das questões sob um prisma unívoco. Em épocas de turbulência,
como a que estamos vivendo,é necessário muita reflexãopara sechegarà
lucidez e à correta interpretação das novas normas. Para isso, primeira
mente é precisoajustaros espelhos retrovisores,de forma que o ocorrido
no passado nos forneça importante sinalização, para entendermos 0 mo
mento atual e avançar na estradado futuro.
II — RETROSPECTIVA
Entreos mais significativoslegadosque a antiguidadeclássicagrecoromana deixou para a civilizaçãoocidental,doisconceitosse revestem de
importância fundamental para o mundo do Direito.O primeiro,de cidada
nia,construído pelosgregos, considerava honra e privilégioa participação
do cidadão nas decisões que envolviam interesses públicos, foiaperfei
çoado pelos romanos que acabaram por construir um verdadeiro sistema
jurídicocom 0 juscivile,introduzindoo segundoconceitode valorizaçãodo
indivíduoe preservação de sua esleraprivadade ação, lançando o germe
(’) Juíza do Trabalho e m Campinas. Doutoranda e m Direitodo Trabalho — USP-SP.
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para a construção da idéia de pessoa, que posteriormente receberia forte
contribuição do cristianismo para a sua derradeira configuração e repre
sentou uma característicapeculiardo ocidenteque, só parcialmente e de
pois de muito tempo, foientendida pelos conquistadores bárbaros e não
chegou a serapreendida pelo oriente,cujaestrutura socialse apoiava pri
mordialmente na idéia do coletivismo e, portanto, revelava grande dificul
dade de enxergaro indivíduode persi,só lhereconhecendo valorenquan
topeça de um todo.
Após o período medieval, em que talconceito adotou um viés mais
teocêntrico, o iluminismo retoma com força o perfil antropocêntrico, que
veioterexpressão jurídicana Declaração dos Direitosdo Homem e do ci
dadão, proclamadaem decorrênciada Revolução Francesa, reconhecendo
ao homem um valorem simesmo, independentemente da coletividade em
que estava inserido,das idéias que defendesse ou da crença que profes
sasse. A construção dos Estados nacionais e os movimentos constitucionalistas de intensa edificação de inúmeras codificações contribuíram para
solidificartal conceito, por considerá-lo garantia democrática do próprio
sistemarepublicano,que passariaa serinstituídocomo modelo políticopor
excelênciadesde o finaldo século XIX.
Assim, quanto mais republicano o perfil político de uma sociedade,
maiora sua conscientização quanto à necessidade de preservação de um
espaço juridicamente garantido para a ação individual do homem, como
sujeito de direitos e obrigações, ao mesmo tempo em que reconhecia a
importânciade protegero interessepúblico,como balizae limitepara essa
atuação, configurando taisconceiloscomo as duas faces de uma mesma
moeda.
Não é por acaso, portanto,que, quando a organização políticado Es
tado passa a serrefém de minorias organizadas, com fortepoder de pres
são pelo domínio do espaço político, a resvai deixando de ser pública e
perde seu perfildemocrático, acabando dominada por movimentos corporativistasque, sorrateiramente, não só dominam o espaço público em be
nefício de seus interesses particulares e exclusivos, como também inva
dem o espaço individual de cada homem, obrigando-o a inserir-se num
grupo,numa coletividadepara serouvido,para poderexercerseus direitos,
de modo que,paulatinamente,o homem vaideixandode sersujeitoe trans
ferindo essa titularidade para a coletividade. A res se torna privilégio de
grupos, deixa de ser pública e, mais do que isso, impede o acesso do
homem de persi,que deixa de serconsiderado pessoa e tem a sua atua
ção permitidaapenas atravésdesses grupos, o que abala a própria estru
turado modelo republicano,fundada na garantiado interessepúblico inde
pendentemente dos diversosgrupos que o integram, bem como na preser
vação da liberdadee igualdade individualcomo bem jurídico, independen
tementede qualquer ente coletivoque, eventualmente, por sua vontade o
homem possa integrar,ou não.
Depois tervencido lutas sangrentas contra totalitarismosde esquer
da e de direita,que pretendiam reduzi-loa res nullacomo indivíduo, o ho
mem contemporâneo, ao procurar seu perfilindividualsó o encontra como
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adjetivode um entecoletivo.Talfenômeno tem consequênciasimportantes
no mundo políticoejurídico,porseu efeitodesagregadornafigurado sujei
to,que cada vez é menos respeitadocomo pessoa, passando a valerape
nas quando inseridonum corporiscoletivo,que passa a monopolizaro es
paço políticoque deveria ser mantido como respublica. Destarte, a redemocratização e a republicização do Estado passa, necessariamente,
pelavalorizaçãodo homem como indivíduo,como sujeitode direitose obri
gações, porque é impossível a construção de uma sociedade justa e de
bem-estar, sem a garantia de reconhecimento dos direitosindividuais.
Tal questionamento assume grande importância quando se discute a
questãodosdireitosadquiridos,albergadocomo direitoindividualfundamental
peloartigo5®,XXXVI da ConstituiçãoFederalcujaanálise,todavia,nãopode
levarao extremo oposto de desconsiderarque o conflitoindividualtambém
tem repercussão pública e, portanto, a discussão acerca dos direitose ga
rantiasIndividuais, mesmo os fundamentais, não pode ocorrersem uma vi
são holísticado todo em que está inserido,ou seja ,sem uma visãoda res
publica,que traça sua fronteirana delimitaçãodo sum cuique tribuere.
III — A EVOLUÇÃO BRASILEIRA
No Brasil, a proclamação da República resullou de uma aliança da
eliledas forças políticasde diferentes ideologias, formando uma coalizão
que se apresentava ao povo como sistema alternativode governo e se pro
punha a abrir-lheespaço para a atuação política,que se revelava impossí
velna monarquia, cujabase de sustentação eraincompatívelcom um regi
me que baseava a soberania nacionalnavontadepopulare garantiao exer
cícioda cidadania.
À época, eram trêsas forças políticasprincipais:
A primeira, sofreu grande influência do modêlo norte-americano
(Jefferson,Madison, George Washington) segundo o qual era a soma dos
interessesindividuaisque formava o interessepúblico,cabendo ao Estado
administrá-losharmonicamente para preservarvaloresentãoconsiderados
fundamentais como a livrecompetição, o exercícioda liberdade individual,
separação dos poderes. Era defendida pelo setor cafeeiro paulista e pre
tendia uma república federativa de viés descentralizador, que possibili
tasse aos Estados grande dose de autonomia na administração pública.
A segunda, defendida porsetoresda população urbana, eracompos
ta por pequenos comerciantes varejistas, funcionários públicos (que havi
am aumentado consideravelmente com a vindada corteportuguesa parao
Brasil)e,também, integrada pelossetores mais intelectualizados(jornalis
tas, profissionais liberais) que propagavam a implantação das idéias da
Revolução Francesa, trazidas pela cabeça dos bacharéis que as famílias
enviavam para estudar na Europa. Embora imbuído de nobres ideais,este
segmento não apresentava propostas concretas quanto à implementação
de liberdadespúblicase participaçãopopularna administraçãoe,porisso,
não conseguiu teratuação conclusiva.
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Um terceiro movimento baseava-se nas idéias de Augusto Comte,
pugnando pela implantação de uma república positivista, defendendo o
ideáriode que o progressodeviaserbuscado e alcançadodentroda ordem,
exigindo um governo forte e centralizado. Encontrou recepção favorável
nos meios militares,pautadospelosvaloresda disciplinae da obediência a
serviçoda pátria,conformeensinamentosdifundidosporBenjamimConstant
para a oficialidadeda Praia Vermelha, segundo os quais cabia ao Estado
estabelecer os limitesdo exercíciodos direitosde cidadania,a fimde pos
sibilitaro progresso comum.
Todos sabemos que "vinda de surpresa, a República não encontrou
preparada para elaa nação’’01e a participaçãopolíticado povo não chegou
a ocorrer,sendo que esta últimaposição prevaleceu nos primeirosmomen
tos do governo republicano exercido por Deodoro e Floriano, mas perdeu
espaço político para a oligarquia cafeeira com a eleição de Prudente de
Morais em 1894, e posteriorimplantação da políticado café com leite,até
que a expansão demográfica intensificada pela imigração européia, e o
aumento dos grupos sociais urbanos decorrentes das novas exigênciasin
dustriaisda primeiraguerra, ensejaram o aparecimento da classe média e
do operariado, o que veio exigira rearliculação políticasob outras bases,
desencadeando novas crises,posteriormente superadas com a Revolução
de 1930 e ascensão de Getúlioque, durantetodo o período em que esteve
no poder, revelou extraordinária habilidade para harmonizar os diversos
interesses defendidos por essas três forças principais, exercendo-a atra
vés de forteintervençãoestatalna fixaçãodos limitesda respublica.
A participaçãodo Brasilna 2aGuerra Mundial reveloua insólitasitua
çãodecombater-seo totalitarismofascistaitaliano,enquantoaquieraman
tidoum regime políticosemelhantecom Vargas,o que contribuiupara ama
durecer a discussão quanto à necessidade de redemocratização do país.
Apesar da sua voltaao poder no curto período de 1951 a 1954, a mentali
dade nacionalcomeçou a mudar desde 1945,com os sucessivosgovernos
adotando cada vez mais um regime de viésliberale populista,findocom a
eclosãoda Revoluçãode 1964,que implantou regimemilitaratéa abertura
políticae eleiçãodeTancredo em 1985.
A partirdaí a nação procurou fixar os delineamentos de uma nova
identidade, por sentirque não mais lhe servia nenhum dos modelos ante
riores.Ademais, as forçaspolíticashaviam mudado, e muito.As alterações
tecnológicas, que com incrível rapidez alteraram a face mundial nos últi
mos quinze anos, evidenlemente também atingirama vidapolíticae social
do país,exigindoa busca de um novo perfilpara suas instituiçõesjurídicas
e um redesenho político do poder, para que a res pudesse retomar seu
sentido originárioatribuído por Aristóteles(Política III,5, 1279b), ou seja,
como coisado povo e parao povo,em interessedo povo,ao mesmo tempo
em que cresciaa necessidade de reconhecer um espaço vitalpara o exer
cícioda individualidade pelo homem de persi,como sujeitode direito, in
dependentementedos eventuaiscustoseconômicosque issopudesse acar
(1)

Viana,Oliveira."Evolução d o
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p o v o brasileiro*, pág. 295.

retar, sob pena de inversão de valores ao priorizar-seo condicionado em
detrimentodo homem, valorfundanteque deve sero condicionantede todo
este processo de mudança.
Poroutrolado,não se pode esquecerque a vidaem sociedade repre
senta uma limitação ao exercício desta individualidade e, não é possível
subsistiruma comunidade baseada na desigualdadee disparidade,em que
uns detêm vastasoma de benefícios,enquanto para outrossão sonegados
direitos imprescindíveis à própria sobrevivência.
A questãocentral,portanto,consisteem reequacionaro velhodilema
que sempre nos desafiou:como compatibilizaros eternosvaloresda liber
dade individuale da igualdadenuma sociedade cada vezmais complexa e
plural?
Pretendemos contribuir para o debate tecendo algumas considera
ções a respeitodesse questionamento, e direcionando-opara a análiseda
aplicaçãoda leino tempo e o direitoadquirido,tema que vem despertando
crescente interesse, notadamente na área trabalhista, ante as alterações
legais que vêm modificando estruturalmenteo nosso edifíciojurídico.
Como compatibilizaras normas que propugnam pormaiorigualdade,
com a preservação de um espaço para o exercícioda liberdade individual
representada pelo direitoadquirido?
IV — DESENVOLVIMENTO DO TEMA
A nação portuguesa, pioneira no mundo europeu quanto à organiza
ção do Estado Absolutista, desde as Ordenações Afonsinasjáconsagrava
a regra do efeitoimediato e geral e a irretroatividadeda leicomo princípio
que, todavia, podia serderrogado com fundamento na ordem pública, nes
tesentidoinfluenciandoa primeiraConstituiçãobrasiieriade 1824 que, no
artigo 179, IIIagasalhou expressamente taisconceitos.
Embora a primeira Constituição republicana de 1891, em seu artigo
113 tenha repetidoo textode 1824,estudos posteriormentedesenvolvidos
por Rui Barbosa, Teixeirade Freitase Cândido Mendes, entre outros, am
pliaram a discussão trazendo à colação a questão dos direitosadquiridos,
o que levou a sua inserção na Lei de Introdução ao Código Civile menção
expressa nas Constituições Federais de 1934, 1967 (E. n. 1969) e 1988,
com exceção apenas da Carta outorgada em 1937,período no qual a juris
prudência manteve o mesmo entendimento, de modo que não se pode dei
xarde concluirque a adoção do princípioda irretroatividadeda leie respei
toao direitoadquiridofaz parte de nossa culturajurídicadesde o início.
O Decreto n.4.657/42 (Leide Introduçãoao Código Civil)sofreuine
quívoca influência da doutrina francesa ao acolher a teoriadas situações
jurídicasnos termospreconizadosporPaulRoubier,inovandoos 700 anos
de predomínio da doutrina do jus quesitum. Todavia, com as alterações
trazidas pela Lei n. 3.238/57, em decorrência da diretriz expressamente
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adotada pela Constituição de 1946, confirmou-se a inexistência de qual
quer incompatibilidade entrea idéiado efeitoimediato e geral e a doutrina
do direito adquirido, retomando-se o fioda posição clássica traçada pela
doutrina italiana, fundamentada nas idéias de Gabba, entre nós defendida
pelosprincipaisjuristascomo Franzen deUma, Washingtonde BarrosMon
teiro,SilvioRodriguese Caio Márioda SilvaPereira.Talprincipiofoirecep
cionado pela Constituição de 1988, ao expressamente assegurar o direito
adquirido, atendendo a necessidade de segurança jurídica, estabilidade
patrimonial e solidez dos contratos, como valores indispensáveis para ga
rantiro equilíbrio,a paz e a sobrevivência da própria sociedade.
A "vexala quaestio", portanto, consiste em compatibilizar o instituto
do direito adquirido, indispensável para garantira segurança jurídica e
preservar a liberdade individual do sujeito de direitos, com as normas
de ordem pública, pautadas pelo principio da igualdade e do interesse
público.
V — O DIREITO ADQUIRIDO E A EXPECTATIVA DE DIREITO
Nesta esteirade raciocíniose revela importantea distinçãoentre ex
pectativade direitoe direitoadquirido,poissóesteúltimoimpedea retroação
legal.De conformidade com a orientação da Gabba “denomina-se adquiri
do o direitoque é conseqüência de um fatoidôneo a produzi-lo em virtude
da leido tempo em que o mesmo fatose completou, embora a ocasião de
fazê-lovalernão se hajaapresentado antesda atuação de uma nova norma
em torno do mesmo, e que, segundo a leicujo império ocorreu o fato do
qualse originou,entrouimediatamente a fazerpartedo patrimôniode quem
o granjeou"121.
Assim, constituiqualidade intrínseca do conceitodo direitoadquirido
proporcionar utilidade ao seu titular,como elemento integrativoda perso
nalidade de quem o detém, valorimprescindívelpara garantira harmonia e
a paz social constituindo-se, portanto, elepróprio numa norma de ordem
pública.
Para tanto, é preciso destacar dois elementos indispensáveis à sua
configuração:
1) ter sido produzido por um ato idôneo e de conformidade com o
direitoobjetivo em vigor (acepção que não se restringe apenas à lei. ou
seja, a consonância deve ser aferida em relação ao sistema jurídico em
vigor,considerado na sua totalidade)
2) terse incorporado definitivamenteao património do titularatra
vés de um ato ou fato, que transforma esta prerrogativa objetiva em
subjetiva.2
(2) Gabba, CarloFrancesca'Teoria della reiroattivítà delle leggf. I, pâg. 19.
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Ao estabelecercomo direitoindividualfundamentalque “a leinão pre
judicaráo direitoadquirido”(artigo5a,XXXVI) nossa LeiMaior recepcionou
a diretrizesposada pela Lei n.3.238/57, que alteroua redação originaldo
Decreto-lei n.4.657/42 para adequá-lo à Carta de 1946, estipulando:
“Art6® A leiem vigorteráefeitoimediatoe geral,respeitadoso
atojurídicoperfeito,o direitoadquiridoe a coisajulgada.
§ 2® Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu
titular,ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo
de exercício tenha termo prefixoou condição preestabelecida inalte
rável,a arbítriode outrem."
Entre nossos doutrinadores, Rubens Limongi França estudou com
profundidade a questão, ressaltando a importância de distinguirdireitoad
quirido de expectativa de direitoe destacando que “a diferença entre ex
pectativa de direito e direito adquirido está na existência, em relação a
este, de fato aquisitivoespecifico,já configuradopor completo". Assim, o
deslindedacontrovérsiadependeda análisedo caso concretoe do acurado
exame dos reaisinteresses em conflito,a fim de se evitaros extremos de
doisperigosfundamentais, quais sejam: 1)o desmando e o arbítrioque se
escondem sob o escudo da pseudodefesa de um “interesse público”;2) o
aniquilamento da feiçãosocialdo Estado,em benefíciode alguns segmen
tos que efetuam a apropriação privada da coisa pública,em detrimentoda
maioria que passa a suportar integralmente o ônus.
Vf — A QUESTÃO DA ORDEM PÚBLICA
Ao enfrentaro problema Gabba questionou,com percuciência:“Quem
poderá, na verdade, traçar uma linha divisória entre a ordem privada e a
ordem pública?"e Simoncellienriqueceu o debate ao ponderarque "certos
fatosou institutosou normas jurídicasassumem em determinado Estado a
categoria de ordem pública enquanto interessam nele, mais do que em
outros, a vida da comunidade". Todavia, “no mesmo Estado, em diversos
tempos, muda o critério da ordem pública, como oscila, crescendo ou
diminuindo,afunção integradora do Estado'3’.
No Brasil,a colocação doutrináriada questão ocorreu antes mesmo
da promulgação do Código Civil em 1916 e suscitou acirrados debates,
tendo ClóvisBevilacqua ressaltadoque “as leisrelativasao estado e capa
cidade das pessoas são de ordem públicae,poressa razão, o direitoante
riorlhescede o passo, desde que elascomeçam a imperar”'4’.
Todavia,desde o princípioos doutrinadoresalertaramparao riscoda
adoção deste critériosob um viés ampliativo, pois não se pode deixar de
(3) e (4) França. Rubens Limongi. "A irretroalividade da leie o direito adquirido", págs. 265/266.
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considerar que, no fundo, todas as leis são inspiradas em princípios de
ordem pública. Além disso, sempre se entendeu que o efeito retroativo é
atoque gera efeitoscontráriosao fimdo Direito,cujoescopo é a realização
da harmonia e do progresso social, benefícios que não podem serobtidos
sem estabilidade, sem que se tenha certeza das consequências jurídicas
dos atosde cada um. As relações humanas só se desenvolvem solidamen
te quando há estabilidade e segurança. A incerteza gerada pela possibili
dade do legisladordizere desdizer acarretaria anarquia e paralisiasocial,
e é por isso que os franceses (Grenier) classificam tal garantia como a
“própria moral da legislação”,de modo que a instituiçãodo “direitoadquiri
do"também se constituinuma norma de ordem pública,porque assegura a
qualquercidadão o direitode exigira observância da lei,nos termos vigorantes ao tempo da prática do ato e celebração de contrato, para regular
seus conseqüentes efeitos. Consiste, portanto, em garantir ao cidadão a
segurança e a certeza de que um direito, incorporado ao seu patrimônio,
não poderá sereliminado,violadoou modificadopor leiposterior,de modo
que todos os fatos consumados durante a vigência da leianterior, assim
como todasas conseqüânciasdelesdecorrentes, devemserporestaregi
dos, sob pena das partesficarem expostas à surpresa, que causa insegu
rança e instabilidade,afrontando os objetivos da Ciência do Direito.
Ao analisar a questão referente ao direitoadquirido ante uma deter
minação de ordem pública,JoséAfonsodaSilva,in"Cursode DireitoCons
titucional Positivo"pondera à pág.414:
"Não é raraa afirmativade que não há direitoadquiridoem face
da leide ordem pública ou de direitopúblico.A generalização não é
correta nesses termos.O que se dizcom boa razão é que não corre
direito adquirido contra o Interesse coletivo, porque aquele é mani
festação de interesse particularque não pode prevalecersobre o in
teresse geral.”
A doutrinaé fartae caminha paraas maisdiversasposições.Todavia,
alguns pontos principaissurgem do consenso majoritário,entreos quais é
preciso destacar os seguintes:
1)o efeitoordinárioda leié o imediato (tempus regitactum)e para o
futuro (lexprospicit,non respicit),excetoquando expressamenteestipular
de modo diverso;
2) se a relaçãoem conflitoreferir-sea um interesseparticular,preva
lece o critériode respeito aos direitosadquiridos;
3) se a relaçãoem conflitoreferir-seà aplicação de uma norma, que
se reportaa razões de ordem pública,a decisão deverá atender prioritária
mente aos interessesdo bem comum. Todavia, aindaque se tratede maté
riareferenteao mais relevanteinteressepúblico,não pode ocorrerretroati
vidade se a leinova não contiver determinação expressa e inequívoca a
esse respeito,poisnosso ordenamento jurídiconão admitea retroatividade
implícita,faceà gravidade de seus efeitos.Importantefrisartambém que a
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retroatividade não pode ser estabelecida em regulamento, porque a
Irretroalividadepromana da lei,e o regulamento é hierarquicamente infe
rior,não podendo conternorma com esta colidente.
Não é por acaso, portanto,que o principioda irretroatividadeganhou
mais forçana doutrinae na legislaçãomundial nas épocas em que os direi
tos humanos foram reconhecidos como direitos naturais e fundamentais
(Bacon, Grotius),estando nosso sistema jurídicoentre as legislaçõesmais
avançadas que, na esteirada doutrinade Savigny,Lassalee Gabba consa
gram a Irretroatividadeda feie estabelecem o direitoadquiridocomo limite
à retroação, fundando-se em mais de 700 anos da doutrina lusitana, e em
século e meio do pensamento brasileiroque moldou a consciência nacio
nal,de modo que a garantiaconsagrada pelaConstituiçãoestáfundada na
raizde nossa consciênciajurídicae atende a significativosanseios popula
res.Entre o viésobjetivoesposado por fíoubiere o enfoque subjetivosus
tentado por Gabba, nosso ordenamento optou pela diretriz italiana priori
zando, portanto, a figurado sujeitoe a proteção ao seu patrimônioconsti
tuído,erigindo o direito adquiridocomo pedra fundamental para a solução
das principais questões de direitointertemporal.
Por isso, é importante buscar a correta conceituação da norma de
ordem pública, como a que preserva o bem comum, evitando confundi-la
com aquela que, embora aparentemente se refiraao interesse público, na
verdadevisa garantirsegmentos corporativose interessessetorizadosque,
após uma análisemais apurada, viade regrase revelam em flagrantecon
flitoe em desacordocom os reaisinteressespúblicos.Neste sentido,opor
tuno trazerà colação texto de E.Kant, transcritopor Norberto Bobbio em
“Liberalismo e Democracia”(pág.23) ao ressaltar:
"Um governo fundado sobre o princípio da benevolência para
com o povo, como um governo de um pai sobre os filhos,istoé,um
governopaternalista(imperiumpaternale)noqualos súditos,talcomo
filhos menores, incapazes de distinguir o útil do prejudicial, estão
obrigadosa se comportar apenas passsivamente, para esperarque o
chefe do Estado julgue de que modo eles devem ser felizes e para
aguardar apenas de sua bondade que ele o queira, um governo as
sim é o pior despotismo que se possa imaginar.”
Destarte, não se pode mais confundir ordem pública com interesse
corporativo. É preciso tersempre em mente os interessesdo bem comum
como critérionorteador, e evitarque estesejausado apenas como pretex
topara conceder benefíciosa uns poucos, contrao realinteressepúblicoe
com violação dos direitosindividuais, acarretando instabilidade e compro
metimento da própriaordem pública.Registre-seque neste sentidofoicon
signada a questão no célebreAlvará de 1757, promulgado em Lisboa para
resolvera crisede habitaçãoprovocada pelo terremotoque abalou a cidade
em 1755, ao ressaltar que “o fundamento da ordem pública, para desco
nhecero direitoadquirido,não pode irao ponto de atingiros casos em que
esse desconhecimento geraria o desequilíbrio social e jurídico”.Assim,
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quando o caso concreto se revestirde grande complexidade, e a aplicação
da leise mostrar insuficiente para o seu correto equacionamento, mister
lançarmão das outrasfontesde Direitocomo o costume, os princípiosge
rais, a doutrina e a jurisprudência, analisando-os sob os vetores funda
mentais da equidade e da razoabilidade, para poder aferircorretamente a
justa medida, a justiçado conteúdo, requisitoque se torna cada vez mais
indispensável para a configuração da legitimidade das decisões.
Neste sentido, não se pode perderde vistaque o cidadão precisater
segurança para praticaros atos de sua vida cotidiana, necessários à ma
nutenção de sua sobrevivência, e a preservação da validade desses atos
deve serassegurada. Pois,caso contrário,como agirsem tera garantiade
que as leisque hoje regem os efeitosdeste comportamento continuarão a
ser nestes termos consideradas quanto aos seus efeitos? Preservar o di
reitoadquiridosignifica resguardar o elemento axiológicoque fundamenta
o primado da segurança, estabilidade e certezado direito,que consiste na
previsibilidadedas conseqüênciasjurídicasdo comportamento do homem,
que tem o direitode sabercomo sãoqualificadassuasações e prevercomo
serão reguladas.
A segurança e estabilidade, que devem ser proporcionadas a cada
indivíduo de per si, estão na razão direta da harmonia e da paz social,
constituindo fatoresfundantes do próprio Estado de Direitoao estabelecer
limitesao exercícioarbitráriodo poder estatale,por isso,não é por acaso
que se tornam o primeiro alvo a ser atingido pelos regimes políticos de
exceção, de sorte que também constituem o pilarde sustentação da res
publica, como regime que abre espaço não só para a participaçãopopular
nas decisõesde poder mas, também, para o exercíciode direitose liberda
des pelo cidadão individualmente considerado, independentemente de
estar,ou não,vinculadoa qualquerórgãooucorporação.Nestepasso,pon
dera Humboldt, citadopor Norberto Bobbioirt“Liberalismoe Democracia",
págs. 23/24:
“o difícilé promulgarapenas as leisnecessárias e permanecer sem
pre fielao princípioverdadeiramente constitucional da sociedade, e
de se protegerdo furorde governar, a mais funesta doença dos go
vernantes modernos.”
Por outro lado,como deixarde considerarevidente interessepúblico
nas leisque regulamo exercíciode direitospolíticos,processuais,de orga
nizaçãojudiciáriae trabalhista,principalmentenopanorama atualdos acon
tecimentos, quando são enfrentados problemas decorrentes da globaliza
ção na economia e flexibilizaçãodo Direitodo Trabalho em que o capital,
cada vez mais arisco e fluido,vem conseguindo desvencilhar-sedas bali
zas normativas, sob o falaciosoargumento de que os interesses econômi
cos são preponderantes?
Talcolocação,apesarde repetidaà exaustão,sempre me trazà men
te a conhecida figura daquelas formigas que agem como se estivessem
dirigindoo troncode madeira, que segue naturalmente rioabaixo.Ora, é a
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organização político-jurídicaque sustenta a coesão da sociedade e condi
ciona a organização econômica, e não o contrário,equívoco que vem sen
do divulgado com insistência,talvez porque o esclarecimento não interes
sa aos que tiramproveito da confusão.
E isso ocorre porque o desenvolvimento social passa, inequivoca
mente, pela priorizaçãodo Direito,poisé esteque representa a salvaguar
da e garantiade tutelados bens da vida individuale também de todos os
bens culturais, que mantêm a unidade e revelam a identidade de uma
comunidade.
O Direito,como sistema, visa garantira realizaçãode todos e cada
um dos demais valores, em congregar, relacionar, sopesar e solidificar
aqueles que sustentam a vida em sociedade. Assim, “não entranha em si
mesmo a sua razão de ser,poisesta residena condição comum de reali
zação social possíveldos finshumanos,”em que “o sentidodo justo,soci
alpor excelência, realizao bem comum, que não é só o verdadeiro, nem
só o belo, nem exclusivamenle os bens materiais, mas. a síntese de
todos esses bens".Sua importânciase revelafundamental, porque“sendo
inelutável o conflito de valores, que reflete o contraste dos homens em
sua diversidadede pessoa”e serlivreque muda atravésdo tempo e,com
sua liberdaderepresentauma soma de contingências“o problema torna-se
de ordem dinâmica, porquanto se sublima sempre em uma questão es
sencial de Justiça" e, por conseguinte, é o Direitoque numa “composição
inteligente de estabilidade e movimento” vai possibilitar “o equilíbrio, a
harmonizaçãode forçase a integraçãode valores"tendocomo centroa pes
soa humana e o reconhecimentoda alteridade,do outrocomo valore,para
doxalmente, condição essencial para afirmação da própriapersona na sua
individualidade.“É o direitoque reconhece a relaçãoentreego e alter,entre
ambos instituindoum liamede caráternormativo”,de modo que não se elimi
na o alterimpunemente, sem causarconsequênciasnefastaspara o próprio
ego.
Daí a importânciafundamental do Direito,pois“tudo o que o homem
faz em sociedade está condicionado diretaou indiretamente pelo Direito”,
e istoé facilmente perceptível quando se descobre a totalimpossibilidade
de vislumbrarcomo seriaa vidasem o Direito.Ora, as regrasjurídicasnão
surgiram por acaso, nem como “vontade" do legislador. Representam “a
expressão lógicade uma realidade subjacente, a qual se ligamfenômenos
econômicos, geográficos, demográficos, artísticos, éticos, religiosos"que
“têm como finalidade a realizaçãodo valordo justo”.É “pelodireitoque se
torna possível a coexistência pacífica e ordenada de indivíduos e grupos,
distintos segundo sua livre razão comum de ser”,processo em que as
regrasjurídicas representam um “momento integrante e sintético"de uma
tensão dialética“em que os pólosdo valore do fatose tocam, fechando o
circuitodajuridicidade”,como ensina MiguelRealecom a lucidezque lheé
peculiar«'.
(S) Reate, Miguel. "Horizontes do Oireitoe da História'.
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Ignoraressa liçãoque a Históriatenta,pacientemente, nos ensinaré
submeter-se a novo aprendizado, que pode serespecialmente doloroso e
provocarconseqüências que hoje não temos condições de aquilatar,pelas
proporções que podem atingir.
Daía importânciade serpreservadoum núcleo patrimonialindividual
em benefíciodo cidadãomas, também, a necessidade de se atentarparao
equilíbriona fixaçãodestenúcleo,poisnão se pode ignorarque a proteção
dos interessespúblicosé cada vez mais imperiosa, como cordão de resis
tênciaaos ataquesdo capitalsem pátria,o que desloca a discussãopara a
análise do novo papel a ser desempenhado pelo Estado e a necessidade
urgente de sua “republicização”,especialmente no momento atual em que
a hipertrofiade um dos poderesvem se manifestandocomo fatorde dese
quilíbriodo sistema democrático.
VII — CONCLUSÃO
Embora a alteraçãodas normas legaisseja necessária para atender
às rapidas mudanças que vêm ocorrendo em nossa realidade fálica, não
se pode admitir que a aplicação imediata da leinova faça tabula rasa de
toda uma estruturajurídica,jáconsolidada sob a égide da leianteriore já
integradaao patrimôniode seu titular,como se a vidae as relaçõessociais
tivessem terminado, e iniciado novamente quando entrou em vigora nova
leimodificadora.
A vida não é assim.
E o compromisso maior do Direitoé,acima de tudo,com a realidade
da vida.
A crescente complexidade de nossa vida institucional não permite
mais a leituradas questões apenas sob um prisma linear, unívoco, positi
vista.É precisouma visãomultifacetada, para aferira realidade social em
toda sua peculiaridadee contingência, a fim de atender a necessidade de
harmonizaçãodedoisvaloresigualmenteimportantes,ambosjuridicamente
protegidos: a segurança jurídica e a evolução jurídica, com a necessária
busca da aderênciacada vez maiorda norma ao fatoque visa regular,pois
de ambos depende a subsistência da vidaem sociedade. São dois pratos
da mesma balança,de sorteque a valorizaçãode um dos lados,em prejuí
zo de outro, fatalmente levará ao desequilíbrio e perecimento de ambos,
porque o Direito“é experiência socialconcreta, processo vitale não fruto
arbitrário de construções legislativas”como ensina mais uma vez Miguel
Reale.
Estamos vivendo um momento especial, que se exterioriza num
contratualismo cada vez mais acentuado, inclusive no plano político-insti
tucional, em que as vontades individuaisnão se aniquilam nem se sobre
põem umas às outras, mas se somam para a formação de uma vontade
comum, com a oportunidade de resgataro que foiperdido no movimento
72

de 1889. Para tanto,mister se torna considerara importânciado “terceiro
setor" integrar esse contratualismo, abrindo espaços para a participação
popularcomo co-autorana construção da respublica,a fimde acabarcom
a desproporção, hoje perigosamente crescente, entreo número de deman
das da sociedade civil e a capacidade de resposta do sistema político, o
que torna imperativoo reconhecimento do valor individual do cidadão e o
fortalecimentodas instituições,com o alijamentodo corporativismo, que já
atrasouexcessivamenleo desenvolvimentode nossavidademocráticapois,
enquanto a Itáliademorou 30 anos para extirpá-lo,nossa lutajá passa de
meio século.
Relembrando mais uma vez Migue!Reate“não se tecea Justiça sem
o liodo tempo" e a deusa Têmis não pode prescindir dos bons ofíciosde
Clio,que jásinalizouo caminho.
Nossos filhose netos merecem um país melhor.
E nós,merecemos a oportunidadede ajudara construí-lo,para que a
res se liberte das amarras do corporativismo e da apropriação privada,
repristinando o verdadeiro sentido da respublica.
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O DIREITO A D Q U I R I D O
E O DIREITO A D M I N I S T R A T I V O

C E L S O A N T Ô N I O B A N D E I R A D E M E L L O 1'1

1.Todo o problema da aplicação da leino tempo gira em torno da
necessidade de harmonizar duas idéias que.parecem antagonizar-se. De
um lado, ocorre a impostergável exigência de estabilidade nas relações
jurídicas. Este reclamo, advindo do valor“segurança",que é conatural ao
Direito, postula a imutabilidade das situações constituídas.Daí sua prote
ção contra alterações que poderiam advirde leissupervenientes, se a es
tasfosse reconhecido o condão de interferircom os vínculosregularmente
constituídos no passado.
De outrolado,militaa convicção de que as regras novas porforça se
hão de presumir mais satisfatóriaspara regera vidasociale por isso mes
mo não podem ser detidas pelos eventos regulados no passado. Ocorre,
ademais, que a alteraçãolegislativaé condiçãodo progresso social,donde
a conveniência de reconhecer-lheoperatividade ampla desde sua entrada
em vigor.
2.Na verdade, a antinomiaentreas duas ordensde valoresprezáveis
é muito mais aparente que real.As normas positivase as soluções doutri
nárias, a finalacolhidas nas ordenações jurídicas, consistem justamente
em demonstração de que é perfeitamentepossíveldirigir-sea uma solução
equilibrada, capaz de confortar as duas ordens de interesses, sem com
prometimento dos valores nucleares que os animam.
3. Antes de rememorar a gênese do direito adquirido, é útil, para
dissipar dificuldades geradas simplesmente por problemas taxinômicos,
bordar considerações sobre o possível campo de conflitos no direito
intertemporal.
O tempo, esquematicamente, pode serconsiderado em sua óbviadi
visãocompreensiva do passado, presente e futuro.Donde, quaisquer rela
ções ou situaçõesjurídicasforçosamente se alocam ou se alocarãoem um
dentre estes trêssegmentos.(
•
)
(•)Titular da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Sâo Paulo.
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4. Há certos acontecimentos que sucederam no pretérito e nele se
encerraram, Istoé:algumas relaçõesjurídicasnascem, medram e fenecem
dentro do império de uma única lei,sob cuja égide se extinguem integral
mente seus efeitos.O advento de leiposteriorobviamente não pode afetálas, salvo retroagindo, istoé,volvendo para o passado. E a retroação, se
gundo expôs Paul Roubier,"...ó a aplicação da leia uma data anteriora
sua promulgação, ou, como se disse, uma ficçãoda preexistência da lei'">■
Vale dizer, a retroatividade ocorre quando a leinova. ainda conforme ex
pressões do mesmo jurista “remonta em seus efeitosaquém do dia de sua
promulgação, invade o domínio naturalda leiantiga'™.
5.A retroação,evidentemente, não ésituaçãonormal, mas, pelocon
trárioinvulgar,anômala, alheiaà índolecorrente das regrasjurídicas.Com
efeito,as leis existem para disciplinaro que está perante elas e não para
regredir no tempo e desacomodar os acontecimentos socialmente venci
dos e soterrados na poeira do tempo. Para obstara retroaçãodas leis não
há que invocara teoriado direitoadquirido,cuja finalidade e ambição são
outros, como ao diante se verá.
O obstáculo à perturbação destas situações decorre pura e simples
mente do principio da irretroatividade das leisporque, para alcançá-las, a
lei nova teria que retroceder, desvelar a cortina do tempo transado, em
suma, retroagir.
Portanto,a superveníêndade regrasdistintasdas anterioresem nada
interferecom os factapraeterita,ou seja,com as relações superadas.
6.Cumpre esclarecer,todavia, que uma situaçãojurídicapode consi
derar-se pretérita em mais de um sentido.Vale dizer: pode-se, restritiva
mente, reservartalqualificação a fatos passados em que tantoa situação
jurídicaquanto o gozo delajá estejam, ambos, cumpridos e,portanto, en
cerrados no pretérito.
Seria o caso, exempligratia, do transcurso do período de tempo de
trabalho necessário para que um funcionário goze férias e a efetivação
deste gozo.Se ambos sucedem no tempo pregresso, tem-se um fato,uma
situação, absolutamente consumados. Normas sucessivas, à obviedade,
não interfeririamcom eles, inobstanteviessem a regulardiferentemenle a
matéria,exigindo, verbigratia,lapso temporalde trabalhomaior para obter
as fériase período de gozo menor. Idem quanto à aquisição de vencimen
tos,gratificações, adicionais etc., uma vez efetivada a percepção deles.
A regrasuperveniente,que alterasseascondiçõespara se fazerjusa
eles ou o quantum do pagamento correspectivo, seria inoperante em rela
ção a estes acontecimentos jáclausurados na história.
7.Pode-se— e deve-se— outrossim, considerarpretéritauma situa
ção — já agora em termos mais amplos e tecnicamente mais exatos —
quando os requisitosde direitopara seu gozo já se perfizeramno passado,
embora o desfrute, propriamente dito,ainda não hajase efetuado.2
1
(1) T e s Conflits des lois dans de temps', 1929,1* ed... vol. I.pâg. 8.
(2) Opi07.,vol. cit.. pâg. 7.
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Vale dizer:cogita-se aqui da completa integralização de uma situa
ção jurídica reportada a seu próprio tempo (não ao futuro), cuja fruição,
todavia, ainda estáporse realizar,quando sobrevém novo regramento.
Seriao caso de perfazer-se o tempo necessário para o servidor pú
blico passar à aposentadoria, gozar férias,sem que, entretanto, haja pro
cedido ao desfrute destes direitos. Idem, com relação ao pagamento de
vencimentos, gratificações, adicionais que, por qualquer razão (que não
vem ao ponto), ainda não tenha recebido.
Percebe-se, ainda, nesta segunda sériede exemplos, que a situação
jurídica completou-se totalmente em tempo pregresso, faltando apenas a
efetivaimplementação da fruiçãode algoa que jáse haviafeitojuse que,
desde então,podia-sefazervaler.Com efeito:os fatoresconstitutivosdes
tas situaçõesjurídicas não são a efetivaaposentação, o gozo das férias,
nem a recepçãodas importânciasa haver.Pelocontrário,todoselessó seri
am juridicamenteexigíveisporquejáestavaintegrado,aperfeiçoadoe dispo
nívelo correspondentedireito.Logo,leinova não poderia,sem desconstituir
a situaçãojurídicapassada, interferircom as relaçõesanteriores.
A noção de irretroatividadedas teis,considerada em seus justoster
mos, consentâneoscom a própriaíndoledo Direito,seriaplenamente sufi
ciente para a proteção destas situações. Entretanto, para defender-lhes a
estabilidade e imunizá-lascontraa possível pretensão de invocar-se a lei
nova, fala-se, às vezes, em “ato ou fatojurídicoperfeito"ou mesmo em
“direitoadquirido".
Não há inconveniente em tais invocações, entretanto, repita-se, a
noção de direitoadquiridoseria desnecessária para a proteção de taissi
tuações,conquanto não se negue que sejaprestantepara defendê-las.Em
outras palavras; mesmo que inexistisse proteção constitucional ao direito
adquirido, as situações descritas persistiriam resguardadas contra o im
pacto das leisnovas, sejaporforçade uma noçãocompreensiva de irretro
atividade,sejapor necessidade de respeitar-se o "atojurídicoperfeito",ou
o "fatojurídicoperfeito".
8.Ao lado dos acontecimentos que se cumpriram no passado e nele
se venceram, quais os referidos, outros há em que, ao sobrevir leinova,
encontram-se em curso.Transitandono presente.São os negotiapendentia.
É dizer:nasceram no passado (em relação à leisuperveniente) mas atra
vessam o presentee projetam-se no futuro.Iniciaram-se ao tempo do pre
ceitoantigo,mas não estãojuridicamenteencerrados e porissoingressam
no tempo de impérioda leinova, de talsorteque esta, sem retroaglre sem
negar aquilo que já haja transcorrido, irá alcançá-los sob o foco de suas
disposições, salvo se houver sobrevivência da leiantiga para a regência
destas relações.
9.Em nome da segurança e estabilidadejurídicas,valoresaitamente
prezáveisno Direito,e a fim de evitara áleaque colocariaem permanente
sobressalto as partes de um vinculo jurídico, concebe-se que em certos
casos a forçada leiantigaprojete-seno futuroinvolucrando relaçõescons
tituídas— nas não encerradas— sob sua égide.
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É a teoria do direito adquirido que se presta exceientemente para
agasalhar o propósito de colocar a salvo da incidência da nova leicertas
relações, que assim percorrem o tempo encasuladas no abrigo protetor
das regras velhas. Estas sobrevivem para além de seu próprio tempo, com
o fitoespecífico de acobertar direitosque seriam muito frágeis e inconsis
tentes se não existiraeste expediente jurídico.
10. A teoria do direito adquirido e seu reconhecimento pela legisla
ção dos povos cultos veio a se constituir na fórmula mais perfeita para a
salvaguarda da tranqüilidade jurídicae para os interesses dos indivíduos.
Atravésdelaconstruiu-seum mecanismo de defesacontramudanças brus
cas, oriundas de alterações legais que teriam o condão de subverter as
composições de interesses lisamente constituídos, porque previstos ou
autorizados no sistema normativo vigente ao tempo de sua instauração.
Sem o amparo do direitoadquirido irromperia a álea nas relações sociais,
a imprevisibilidade, o sobressalto, noções antitéticas àquelas que são os
objetivoscentraisdo próprio Direito:a previsibilidade e segurança.
À sua míngua, a própria certeza das situações jurídicas e portanto
dos interesses individuais, ficaria gravemente comprometida, por exposta
ao sabordo imprevisto.Daíque odireitoadquiridoé erigidoem valorprezável
e, entre nós, constitucionalmente defendido no capítulo dos “direitose ga
rantiasindividuais",com o que se ressaltaseu caráterde proteçãoao cida
dão, seja em suas relações com terceiros, seja em seus vínculos com o
Estado (art.5e,XXXVI).
11.Desde tempos recuados os doulrinadores e as próprias normas
jurídicas revelaram a preocupação de não perturbarvínculos constituídos
no passado.
Os primeirosesforços significativosem tema de direitointertemporal
vão ser encontrados no direito romano. É celebre o texto de Cícero, nas
“Verrinas", com o qual, em sua segunda oração contra Verres, o pretor,
censura acrimoniosamente o retorno das leisao passado. Citando as leis
Voconia,Atínia e Furia,argumentaque o editode Verresagrediaa tradição
do juscivllepor intentarque suas regrasalcançassem e afaslassem dispo
sição testamentária manifestada antes do edito.
Limongi França, doutor da máxima suposição na matéria, expondo a
questão, advoga a tese de que os pontos de vista de Cícero não eram
criaçãooriginaldeste famigerado tribuno,mas apenas refletiamo "Irutoda
ciênciaacumulada de muitas gerações dejuristas".Entende que as raízes
desta tese remontam há trésséculos, pois atribuisua origem aos escritos
dos “Veteres"(Publius Muclus Scaevola, Junius Brutus e M. Manilius) —
"quifundaveruntjus civile",no dizerde Pomponlo'3'.
12.No direitoclássico iriasurgira noção de “causae finitae",isto é,
as questões encerradasporjulgamento,poracordodo vontades e porpres
crição,conforme fragmentosde Pauloe de Ulpiano.De acordocom Roubier,
(3)'Direito Intertemporal e m matéria civil", Ed. Rev. dos Tribunais, 1967, pâg. 38.
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as leisnovas poderiam alcançaras causaependentessendo-lhes intangí
veis tão-só as causae finitaé41.Limongi França, pelo contrário, considera
que os textos citados não impõem conclusão oclusiva do entendimento
de que as causae pendentes também estariama salvo.
Lembrando a pobreza do período clássico na matéria, aduz que os
textos em pauta devem ser entendidos em coordenação com o período
anteriore com as leisprecedentes.Traz à colação as leisAtíniae Pompéia,
recolhidas em guisa de exemplo, e que, segundo a inteligência que lhes
deram Aulus Gelliuse Plínio,o moço, só dispunham para o futuro'51.
13. Os subsequentes marcos de grande relevo para o direito intertemporal foram a 1*e a 2aRegraTeodosianas, ambas reveladoras da ten
dência ampliativa na proteção às situaçõesnascidas no passado.
De acordocom a 1aRegra, as normas apenas dispõem parao futuro:
“omnia constituía non praeteritis caluniam faciunt, sed futuris regulam
ponunt".Sempre conforme Limongi França, autorilustrede quem recolhe
mos todas estas eruditas lições, a 2a Regra, mais conhecida, dispõe: “£
norma assentada a de que as leise constituições dão torma aos negócios
futuros e de que não atingem os tatospassados, a não ser que tenham
feitoreferênciaexpressa, querao passado, quer aos negócios pendentes"
(traduçãodo autor)'61.
Gabba, em sua refulgenteTeoria delia Retroalivitádelle Leggi”,es
clarece que esta regra estabeleceu a defesa dos “(atiiconsomati, o total
mente ‘praeterita’e ifattinon compiuti, ‘negotia pendentia', cioà fatti
comminciattisottouna leggeanteriore, o inaltritermini, leulterioríconseguenze difattipostiinessere sotto1'imperodiuna legge anteriore"m.
14. No direilojustinianeu registram-se várias passagens em que há
reprovação à retroatividade e defesa dos efeitosoriundos de fatos e atos
produzidos no passado.
Só na Idade Média, entretanto, surgiriaa idéiado jusquaesitum, isto
é, do direito adquirido, cuja noção, todavia, em nenhum texto se encontra
esclarecidacom precisão.A indicaçãode seuconteúdovem a serelucidada
apenas nos tempos modernos.
Cumpre reiterarque o problema do direitoadquiridode modo algum
se confunde com a questão dos fatos realizadose exauridos no passado.
Justamente, a utilidadedessa teoria,o ponto que lheservede apanágio, é
o de se propora resolverquestõesderivadasdos factapendentia.Em suma:
seu préstimo revela-se, sobremodo, na solução que apresenta para sal
vaguarda dos efeitosde situaçõestransactas. Istoé, propõe-se a determi-4
5
6
7
(4) "Les Conflits des lois...",cil.,vol.Cil.,pâg. 67.
(5)“Direito Intertemporal",cil.,pâgs. 47 e 51.
(6) Op.dt,pâg. 56.
(7)Teoria della Retroativitâ delle Leggr, 3‘ed..vol. 1,1981, pâg. 47.
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nar a lei aplicável às situações em curso. Os fatos consumados, facta
praoterita,já se encontram plenamente acobertados pela teoriada irretro
atividade das leis.
Deveras, não há confundir os factapraeterita, ocorridos e vencidos
ante diem legis, com os facta futura, sucedidos ex die legis, nem com os
factapendentia, surgidos ante diem legis, mas cujos efeitosse perlongam
e se processam durante o império da lei superveniente. É precisamente
com relaçãoa estes últimosque se põem as questões delicadasde direito
intemporal.
Daf que o grande mérito da teoriado direitoadquirido não reside na
proposta de salvaguardar o que jáse venceu, mas justamente em oferecer
solução para os problemas suscitados pelos facta pendentia, ao indicar
quando a leinova tem que respeitaro que ainda não está clausurado pela
cortinado tempo transado.
15.Em síntese:As leisnovas, em princípio,são expedidas para ime
diata aplicação. É consequência disto, então, que, de um lado, passem a
reger todas as relações jurídicas surgidas após sua vigência e, de outro
lado, que apanham também as relações em curso, vale dizer, ainda não
exauridas. Com efeito, nesta segunda hipótese não se pode dizerque se
jam retroativas,pois respeitam os efeitosque precederam a seu advento,
alcançando tão-sóaqueles efeitosque se estão propagando ainda e que,
porissomesmo, sedesenrolamjáà épocada vigênciada leinova.Retroagir
é agirem relaçãoao passado. Se uma leiapanha relaçõesque existem no
presente,não está se reclinandosobreo pretérito;pelocontrário,está inci
dindo sobre aquiloque se processa na atualidade.
Segue-se que as relações que nasceram e que taticamenteou ape
nas juridicamente se completaram no passado obviamente não têm por
que serem afetadas por leisuperveniente.Para que fossem atingidasseria
necessário que a leiretroagisse.A simples noção da irretroatividadeda lei
6 suficiente para protegô-las.
16.Diversamente, as relações nascidas no passado, mas que estão
intercorrendo no presente e se projetando para o futuro, em principio, po
deriam e podem seralcançadas pela leinova, sem que, por força disto,se
possa dizer ocorrenteo fenômeno da retroação.
Sucede, entretanto, que, como foidito,mesmo sem haver retroação,
esta imediata aplicação da lei— que interferiria com as relações já em
curso — pode aparecer como fonte de perturbação, de insegurança, de
instabilidade,gravosa aos objetivosconsagrados na leivelha, istoó, na lei
do tempo transadoque serviude calçojurídicopara os direitossuscetíveis
de serem afetados pela nova lei.
17.É precisamente paraatendera taissituaçõesque surgiua noção de
direitoadquirido.Sua função, portanto,não é a de impedira retroatividadeda
lei.Sua função é diversa,qual seja:é a de assegurar a sobrevivência da lei
antiga para reger estas situações. O que a teoria do direitoadquirido veio
cumprir— como instrumentode proteçãocontraa incidênciada leinova— foi
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precisamente a garantiade incolumidade,peranteos ulterioresregramentos,
a direitosque, nascidos em dada época e cujafruiçãose protrairá,ingressa
rãoeventalmente no tempo de novas leis.O que se quer é que permaneçam
indenes,valedizer,acobertados pelasdisposiçõesda leivelha.
Em suma: o direitoadquirido é uma blindagem. É o encasuiamento
de um direitoque segue e seguirásempre involucradopelaleido tempo de
sua constituição, de talsorteque estará, a qualquer época, protegido por
aquela mesma leie por isso infenso a novas disposições legais que pode
riam afetá-lo.
18. Esta é a função do direito adquirido e não alguma outra. E isto
aparece com clareza ao se considerar, precisamente,que a leinova não é
retroativa quando se aplica às situações em curso. Se o fora, poder-se-ia
pensar que o direitoadquirido é instrumentode defesa contra a retroativi
dade. Não é.Contra a retroatividadebastaa noçãosingelade que a leivige
para seu tempo e não para o tempo pretérito.A noção de direitoadquiri
do não é uma superfetação, mas, o meio jurídicoconcebido para alber
gar no manto da lei velha certas situações que, nascidas no passado,
querem-se por ela sempre reguladas, inobstante atravessando o tempo
das leissupervenientes. De resto, é por isto mesmo que sua ocorrência
não pode ser interpretadacom visão acanhada e desatenta a seus ver
dadeiros propósitos.
Em rigor,como muitobem o disse PaulRoubier,o direitoadquiridoé
um problema de sobrevivênciada leiantiga,em relaçãoa certassituações
que nela se hospedavam.
19.Daf se concluique cabe invocardireitoadquirido(uma vezpresen
tesseus caracteres,que serãoa brevetrechoreferidos)exatae precisamen
teparaa defesade situaçõesque seriamnormalmentealcançadaspelonovo
regramento, caso não houvesse direitoadquirido. É importante frisarque o
apelo a esta noção tem lugarexata e precisamente naquelas situaçõesque
seriam lisae normalmente atingidas pela ieinova — como sucede, a cotio,
nas mudanças de regimes concernentes a servidorespúblicos— não forao
óbicedodireitoadquirido.E a invocaçãoem telatem porobjetoespecifico—
pois istoé inerênciado direitoadquirido— assegurar que o direitoquestio
nado continuea ser regidona conformidade da leivencida.
20.É óbvioque não sãoabrigadospeloquadroda leivelhaquaisquer
direitosnascidos no passado e aindatranseuntesquando do adventoda lei
nova. Este abrigo imunizador só alcança certas situações específicas, ou
seja, certos direitos que apresentam, em sua constituição, algo que os
peculiariza, autorizando concluir que se trata do chamado “direitoadquiri
do".Cumpre saber,então,quando se considera adquiridoum direito.É dis
to que nos ocuparemos a seguir.
21.Segundo Gabba, é adquiridotodo direitoque:
“a) é consequência de fatoidôneo a produzi-lo, em virtude da leido
tempo em que foicumprido, ainda que a ocasião de fazê-lo valernão se
apresente antes da atuação de uma leinova referenteao mesmo;
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b) ao termoda leisobcujoimpérioocorreuo fatodo qualseoriginou,
entrouimediatamentea fazerpartedopatrimôniode quem o adquiriu""1'.
Donde, o atocapaz de investiro indivíduo em dada situaçãojurídica,
confere-lhe ipsofacto,o gozo de todos os efeitosprocedentes daquela si
tuação pessoal, inobstante devam ser diferidos no tempo. Uma vez que
integram o conteúdo da relaçãoformada, incorporam-se ao patrimônio do
sujeito.Porisso Gabbaaverbou:"...adquiridoum direitoqualquer,todasas

faculdadesque nascemdelesão, também elas,direitosadquiridos,porque
e enquantosepossam absorverno conceitogeraldaquele direito"w.
22.
Valedizer:direitoadquirido, por definição,não é apenas o direito
em sua expressão momentânea, fugaz, mas abrange todos os desdobra
mentos que nele se contêm. Sendo evidente que nas relaçõesjurídicasos
direitosse conectam, ora como coexistentes ora como conseqüentes uns
dos outros, de maneira a formar uma totalidade,cuja identidade se perfaz
em sua globalidade,é de misterconcluir,ainda com Gabba, que, em linha
de princípio:Vis consequênciasde um direitoadquiridodevem serhavidas

também como direitosadquiridosjuntocom elee em virtudedele,quando
se possa considerá-las como desenvolvimento do conceito do direitoem
causa ou com sua transformação",,°l.
23.
Mas, em rigor,a questão medular é a de reconhecer quando um
direitodeverá serconsiderado “integradono patrimônio"de alguém e, por
isso,intangível.O problema, num primeirosúbitode vista,pode parecerde
difícildesate. Entretanto, pelo menos no âmbito do direitoadministrativo,
sua resolução, nos casos concretos, geralmente á muito simples.
Com efetio,dado que os direitosnascem da Constituição, de uma lei
(ou de atona formadelapraticado) tudo se resume em verificar,a partirda
dicçãoda norma — de seu espírito— se o conteúdodo dispositivogerador
do direitocumpreou não a funçãológicadeconsolidaruma situaçãoque é,
de per si,como soem ser as relações de direito público, basicamente
mutável.
24.
Tomem-se alguns exemplos para aclarar.Paradigmático é o caso
da estabilidade.Se a Constituiçãoconfere estabilidade a quem preencher
dados requisitos,é da mais acacianaobviedade que o sentidológicodesta
norma é — e só pode ser— o de estratificartalsituação, posto que estabi
lizarsignificaprecisamente “garantircontinuidade". Se não fora para elidir
o atributodeprecariedade,cristalizandoum estado,atéentãomutável,seria
um sem-sentido atribuirestabilidade.
Do mesmo modo, evidencia-seestaconsolidaçãoquando a leidecla
ra incorporadosaos vencimentos de alguém dadas vantagens, benefícios
etc.Com efeito, não fariasentido algum proceder a esta incorporação se
não fora para colocá-los a salvo de mutações futuras. Pois é óbvio que8
9
1
0
(8)Op dt.,vo),cit.,pág.191.
(9)op.« vol.dls.,pág.276.
(10)Op e vol.cits.,pág.279.
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enquanto persistisse a mesma situação (normativa e fática) em vista da
qual o servidoros vinhafruindo,continuaria a frui-lossem necessidade de
leialguma que os incorporasse. É claríssimo, pois, que a função lógica
da leique declara ou reconhece algo como incorporado só pode sera de
prevenird a d a situaçãocontra os eventos cambiantes do futuro.Em suma:
seu alcance é consolidar uma situação, incorporando-a ao patrimônio de
alguém, a fim de que fiquea salvode mutações ulteriores.
É evidente, pois,que uma vez preenchidosos requisitospara supos
tos para sua aquisição, como exempligratiao da estabilidade, o servidor
ganha um status consolidado, defendido contra quaisquer alterações
normativas posteriores.
Só uma nova Constituiçãopoderia infirmar-lhetalgarantia,substan
ciada no direitoadquirido. E poderia fazê-lo unicamente porque uma nova
Constituição representa ruptura cabal com a ordem jurídica precedente,
constituindo-se,pordefinição,na derrocadadelacom a instauraçãodeoutra
ordem, emergente, e sem vínculoscom a anterior.
Nenhuma outra regra de direito,fosse qual fosse, poderia aspirarà
derrubada de direitosadquiridosporque,em sua origem,tainorma estaria
sempre atreladaà própriaConstituição,ou seja,ao própriodocumento fun
damental que, no caso brasileiro, declara salvaguardados os direitosad
quiridos.
Outrossim, se a Constituiçãodeclara irredutíveisos vencimentos, é
de solarevidência que os pretende defendidos contraprovidênciasque os
reduzam. Em regime onde vigoreo princípioda legalidade,seriaevidente
mente despiciendo talatributoque a Constituiçãolhesconferese não fora
para interditar que normas ulteriores, provenientes de Casa ou Casas
Legislativas, afetassem a integralidade dos vencimentos a que cada qual
façajus.Segue-se que, nenhuma regrade direito,pelassupra-expendidas,
teriao poder de reduzi-los,salvo, evidentemente, uma nova Constituição,
conforme acima elucidado.
25.
As fórmulas pelas quais se expressam estas consolidações de
direito são variadas. A leiora se vale da expressão 'incorporados",ora
declara “assegurados"taisou quaisdireitos,ora os proclama “garantidos",
ora os reconhece "adquiridos"e assim por diante.
De todasorte,o que cumpreverificaré se a dicçãoda regrade direito
ou a que resulta de um conjunto delas implica definircomo intangível um
dado estado ou situação, isto é, como resguardado, sem embargo de se
tratarde vínculojurídicocujos efeitosdeverão se desdobrar no tempo. É,
pois,a garantiade estabilizaçãoparao futuro,de cristalizaçãodoqueexiste
em um dado tempo o que se contém nas regrasque indicam assegurados
os direitospreexistentes,salvaguardadosos direitosjáadquiridos,protegi
das as situações anteriores.
Se houverespaço para medrarem dúvidasconsistentesquantoa isto,
é recurso exegético recomendável indagar-se se a aplicação imediata do
regramento supervenientecausaráconturbação de monta, abalotraumático
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nas relaçõesjáconstituídas. Em sendo afirmativa a conclusão, tratar-se-á
de saber se na ordenação anterior existem elementos plausíveis indiciários do propósito de mantê-los, ainda que parcialmente, a bom recato,
portanto defendidos, mais ou menos amplamente, contra superveniências normativas.
Justifica-se esta zelosa perquirição de um possível direito adquirido
nos casos duvidosos porquanto esta garantia, como dito,inspira-se preci
samente no intentode evitartrânsitodemasiado oneroso paraa segurança
jurídicae tranquilidade dos que, fiados no regramento precedente, consti
tuíram vínculos de direito que se perlongariam no tempo. A cautela é so
bremodo recomendável perante relações que se encartam no desdobrar
de um longo lapso temporal.Com efeito,a comoção delasfrustrariaexpec
tativasque, se nutridaspordilatadoprazo ao abrigodas leisvigentes, tor
nariam particularmente traumáticos os agravamentos acaso trazidos por
regras novas.
26.
De par com as noções até agora expostas cumpre anotar que
também se reconhece a existência de direitoadquiridoperante certos lia
mes jurídicosque, porsua própriaíndole,são armados pelas partessobre
a inafastável pressuposição de que continuariam regidos na conformidade
das cláusulas ensejadas pela leido tempo em que são formados. Referimo-nos aos contratosem gerale,assim também, aos chamados contra
tos administrativos.
Aqui, não se tratade reconhecerque determinadas leisprofessam o
intento de imunizar dadas situações ante a superveniência de regras no
vas.Antes, trata-se de reconhecer que este instituto— o do contrato, ao
menos nos de tratosucessivo — traz,inerentemente, em sua compostura
medular, a idéiade estabilizaçãoe que o Direito,ao contemplá-lo, não po
deria,incoerentemente, negar-lheo que lhe é essencial.
Com efeito:perantecontratosseria ilógicoque os vínculosformados
corressem autonomamente sua sorte, regidos pela leido tempo de sua
formação, enquanto são alteradosde imediatoos efeitosjurídicossob cujo
patrocínioas partesbuscaram a composição do negócio.A álea assim ins
tauradaviriaa constituirresultadoliteralmenteantitéticoao pretendidopela
teoria do direitoadquirido.
É de lembrar que os contratos de trato sucessivo constituem-se por
excelência em atos de previsão. Por meio deste instituto a ordem jurídica
prestigia a autonomia da vontade ao ponto de propiclar-lhe o poder de
fazerajustescujaforçaespecíficaé atrairpara o presente eventos a serem
desenrolados em um futuro às vezes distante.
Porviadele,então, as partespropõem-se a garantir,desde já,aquilo
que deverá ubiquar-se no futuro.Donde, ao se comprometerem, o que os
contratantes estão visando é a eliminação da precariedade, porque a es
sênciado pacto ó {talcomo nashipótesesinicialmenteconsideradas)esta
bilizar,de logo,eventos que deverão suceder maisalém no tempo.O fulcro
do instituto,portanto, repousa na continuidadedos termos que presidem a
avença. Se a leinova pudesse subverter o quadro jurídicodentro no qual
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as partes avençaram, fazendo aplicarde imediato as regras supervenien
tes,estaria negando sentido à própria essência deste tipode vínculo, por
instaurarresultadooposto ao que se busca com o institutodo contrato.
27. É tão veemente a força desta idéia, que Paul Roubier, embora
avesso à teoria do direitoadquirido, não pode resistirà convicção de que
as situações contratuais reclamam tratamento específico capaz de salva
guardar o respeito à posição dos contratantes.
Como se sabe,o ilustradomestre francêsera partidárioda aplicação
imediata das leis, cuja incidência deveria, em seu entender, alcançar os
fatospendentes. De acordocom ele,censurável é a retroatividade.Portan
to,hão de ser respeitadosos factapraeteríta.Já os inconciusos são colhi
dos a partir da lei superveniente peias regras que dela promanem. Sem
embargo da laboriosaconstrução teóricaque erigiuem defesa deste ponto
de vista, encontrou-se na contingênciade abriruma exceção imensa à sua
tese para sufragara intangibilidadedos contratos.
Roubierreconhece que o respeitoà leidos contratosem curso é re
gra certa e considerado verdadeiro “artigo de fé".Reconhece, ainda, que
para a teoria do direito adquirido não há a menor dificuldade em explicar
esta intangibilidade(',).O mesmo, contudo,não se passa com sua doutrina,
a qual não fornece justificaçãoevidentepara a sobrevivência das normas
que presidem o contrato.
28. Sem embargo, o autor percebe a necessidade de preservar as
relações deste teor contra mutações imediatas advindas de regulação
normativa superveniente.Justifica,então,esta intangibilidadeapoiando-se
na idéiade que os contratossão atosde previsãoem que a escolha proce
dida peloscontratantes ao comporem consensualmente seus interesses é
decidida inteiramente em função das cláusulas ou da lei vigorante. Daí
apostilar:“É evidentequea escolhaseriainútilse uma leinova,modificando
as disposições do regime em vigorno dia em que o contrato foitravado,
viesse a trazeruma subversão em suas previsões’1’*1.
Com absolutaprocedência ressaltao carátermonolíticodo regimedo
contratoque,se constituipor "um blocode cláusulasquenãosepode apre
ciarsenão à luzda legislaçãosob a qual foirealizado’11*1.
Daíafirmara plena soberania do acordo, inobjetável mesmo em face
do advento de cláusulas imperativas que disponham em sentido diverso
dos termos anteriores. E conclui que em tema de contratos, ao invés de
aplicar-se o simples princípioda irretroatividade, aplica-se princípiomais
amplo, qual, o da sobrevivênciada leiantiga1141.1
2
3
4

(11) Op.Cll.,VOl. Clt.,pág. 587.
(12) Op. e vol. clts.,pág. 598.
(13) Op. 6 vol. clts., pág. 599.
(14) Op e vol. cita.,págs. 599 e 600.
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P R E V I D Ê N C I A , DIREITO
ADQUIRIDO E PRIVATIZAÇÃO

A N N Í B A L F E R N A N D E S 1’»

A resistência da sociedade e só ela, pode evitar a pretensão do
governo e das elitesnacionais, em realizara privatizaçãoperversa da pre
vidência. É a mesma privatizaçãoque enriqueceu no Chile e na Argentina.
Não melhorou em nada a situaçãosocial,e criouum problema muito maior
do que antes. Não é por acaso, que grupos econômicos que deram total
apoio à campanha eleitoral de FHC, têm interesses em atribuir linha de
atuação e participação na administração.
Desmoralizaram-se no que foipossível, os serviços da previdência.
Recusou-se qualquer reforma, mesmo acertada para a entrega do coman
do previdenciário, a empresários e trabalhadores.Trata-se de uma grande
armação. Qual o modelo aproximado da privatização? O Estado ficacom a
canga, istoé,pagarbenefíciosde 1 a 3 saláriosmínimos, aos mais pobres,
inclusive àqueles que nunca contribuíram.
Acimadessa plataforma,istoé,o filémignon de 3 mínimos paracima,
vão para as burras de seguradoras e bancos, que manejam sem peias.
Nem fiscalização haverá, poisseriauma intervençãocontráriaà liberdade
como base do sistema econômico.
Somente ficarão fora,os detentores do direitoadquirido.
Lapidar a definição de conhecido doutrinadore dicionarista:
“Direitos adquiridos (dir.civ.) aqueles que o seu titularou al
guém porele,possa exercer,como aquelescujocomeço de exercício
tenha por termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável ar
bítriode outrem”{Soibelman, Leib. ‘Enciclopédiado Advogado”,Rio,
Thex Editora, 5* ed.).
Ressaltem-se os pontos capitaisda excelente definiçãodo jurista:a) o
conceitoestá ligadoao DireitoCivil,obediente à origem históricapatrimonial
do direitoadquirido;b) é um direitointegrado,ou seja,que fazpartedo patrí(*)O autor é Doutor e m Direito e Professor aposentado.
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mônioda pessoa(físicaoujurídica);c)mesmo quepartenãofaça,é adquirido
o direitoquetenhatermo(como uma data,um fato)prefixado,previsto,ou uma
condição expressa;d) inalterávelo termo ou a condiçãoarbitrariamente.
Para o saudoso Limongi França, o direito adquirido "...é a conse
quência de uma lei,porviadiretaou porintermédiode fatoidôneo;conse
quência que, tendo passado a integraro patrimônio material ou moral do
sujeito,não se fezvalerantesda vigênciada leinova sobre o mesmo obje
to";contudo: o direitoadquirido"não se estende...às faculdades jurídicas
abstratas ou em vias de se concretizarem, cuja perfeição está na depen
dência de um requisitolegalou de um fatoaquisitivoespecífico"(ouseja,a
expectativa de direito ou o direito em formação) (“A Irretroatividade das
Leise o DireitoAdquirido", SP, RT, 3® ed., 1982, págs.283-4).
Entre a primeira (Soibelman)e a segunda (LimongiFrança) das defi
nições ofertadas pela doutrina há importante diferença. Para o primeiro,
abre-se o caminho de agasalhar sob o manto protetordo direitoadquirido,
o direitoem formação. Para o segundo, não.
Do ponto de vista dos tribunais— em tema decidido pacificamente
pelo STF — é direitoadquiridoaquele que integrao patrimônioda pessoa
mesmo “que não se fez valerantes da vigênciada leinova”(apudLimongi
França). O caso pioneiro, decidido pelo Egrégio STF, versou sobre a pre
tensãode um juizpaulistade aposentar-secom maisde 25 e menos de 30
anos trabalhados. Aquele tempo de serviço era requisito da Constituição
de 1967 e as trêsdécadas,da EC n.1/69.0 magistradoentendeu que tinha
adquirido o direito,com os 25 anos de serviços mesmo sem nada terre
querido ao tribunal, e se achava imune à nova regra (EC n. 1/69).O STF
deu-lhe razão: basta completarem-se os requisitos (como tempo de servi
ço), para assegurar-se o direitodo benefício. Dispensável tê-lorequerido.
D e ver-se q u e a linha decisória d o s Tribunais(chanceladaou no caso,
iniciada pelo STF) n ã o resolve a questão d a expectativade direito,melhor
designada n a legislação portuguesa s o b o n o m e de “
direitoem formação”.
Isto n ã o d e v e surpreender o u frustrar o s interessados — que, aliás, são
multidão. O s Tribunais t o m a m certo r u m o e o modificam conforme o espírito
d a época, n a dicção d o grande h e r m e n e u t a q u e foi Altpio Silveira, expli
c a n d o o s e n s i n amentos d e Clóvis Bevilacqua.
O motivo d o direito adquirido foi, inicialmente, o patrimônio da pes
soa, n o s limites d o direito civil — o contrato, a compra e venda, a proprie
d a d e e que-tais. O t e m a hoje, neste "final d e siécle” são os direitossociais,
o patrimônio d o s trabalhadores — o salário, a jornada, a estabilidade, a
aposentadoria e outros d a espécie. O direito vai refletiresses fatos— ex
facto oriturjus: d o s fatos n a s c e o direito. Noticia importante jornal que
Erasmo Martins Pedro,jurista d e nomeada, preparaparecerespecíficoso
bre o a c i m a exposto e segundo o jornalista, verbis:
“Afirma Erasmo Martins Pedro que a figuraclássica do direito
deferido (como manifestação de direito adquirido, pelo visto A. F.)
encontra-se exatamente no sistemade aposentadoria:uma parteas87

segura, a outrao seguro social(aposentadoria)se estacontribuirdu
rante30 ou 35 anos...”("Aposentadoria:direitoadquiridoe deferido”,
Lindolfo Machado, in“Tribuna da Imprensa", Rio de Janeiro, edição
22.2.95, pág. 8).
Por fim, observe-se que o direitoadquirido tem sede constitucional,
entreas cláusulas pétreas do artigo5®.Quem járeuniu os requisitos,está
em posiçãomais cômoda. Os demais, entram na multidãodos candidatosa
serem despojados dos direitosem formação, ou os fazervaler.Só o futuro
o dirá.Na passagem, remember Heráclito,“tudo é combate".
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A E C N. 19 — T E T O G E R A L — O DIREITO
A D Q U I R I D O E O PRINCÍPIO
D A IRREDUTIBILIDADE D E V E N C I M E N T O S

J O S É E M M A N U E L B U R L E F I L H O 1'1

1.0 artigo29, da Emenda Constitucionaln.19.de 4.6.98,dispõe:
“Os subsídios,vencimentos, remuneração,proventosda aposentadoriae
pensõese quaisqueroutrasespéciesremuneratóriasadequar-se-ão,a partirda
promulgação desta Emenda, aos limitesdecorrentesda ConstituiçãoFederal,
não se admitindoa percepçãode excessoa qualquertítulo’(grifamos).
Para os fins deste trabalho os “limites”decorrentes da Constituição
Federal, já com a redação dada peia EC n. 19, são basicamente aqueles
previstos pelo seu art.37, XI, ou seja, o chamado “tetogeral",correspon
dente ao "subsídio mensal, em espécie,dos Ministros dos Supremo Tribu
nal Federal".
2. Diante d e s s a moldura, s ã o inevitáveisas seguintes indagações: a)
c o m o ficam aqueles servidores, d a ativa ou aposentados, ou seus pensionis
tas, q u e estejam percebendo m e n s a l m e n t e valorsuperiorao do referido“teto
geral"?; e b) sua s remunerações, proventosou pensões, em facedo mencio
n a d o artigo 29, d a E C n. 19, deverão ser adequados ao “tetogeral"e assim
reduzidas, n ã o s e admitindo a percepção de qualquerquantiaqueo exceder?
3. A respeito d o tema, basicamente, duas correntes jurídicas já se
formaram. U m a e n t e n d e n d o q u e e m qualquerhipótesedeverá havera ade
q u a ç ã o a o "teto geral” e o excedente não poderá ser pago. Outra susten
tando que, c o m b a s e n o direito adquirido, o excesso deverá continuarsen
d o percebido até q u e a s futuras e sucessivas revisões anuais da remune
ração c u l m i n e m por a d e q u a r c a d a situação individual ao “teto geral”.
4.Parece-nos q u e a v o z mai s fortee favorávelà primeiracorrenteé a
d o douto PauloModesto, ex-assessor especialdo Ministérioda Administra
ç ã o e R e f o r m a d o Estado, professor da Faculdade de Direitoda Universi
d a d e Federal d a Bahia e promotor d e justiçanesse Estado.
(•) A d v o g a d o , ex-Procurador-Geral d e Justiça do Ministério Público de Sâo Paulo e Professor d e
Direito Administrativo.
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4.1. Sua posição está muito bem deduzida em magnifico trabalho
publicado na excelente Revista do Ministério Público do Estado da Bahia,
vol.6,págs. 172-178, sob o titulo:“Reforma Administrativae DireitoAdqui
ridoao Regime da Função Pública”.
Desse estudo, pelamaiorproximidade com o tema em exame, desta
camos a seguinte passagem, inverbis:
"O poder constituinte reformador está, é certo, impedido de suprimir
a garantia do direitoadquirido, ou alterá-ia,por força do § 4®, inciso IV,do
art. 60 da Constituição. É-ihe vedado suprimir ou modificar o dispositivo
gravado no incisoXXXVI do art.5Bda Constituição. Não detém competên
cia,ainda, para autorizaro legisladorinfraconstitucionala desconsiderar a
referida garantia, como modo obliquo ou indireto de esvaziamento desse
preceito constitucional. Nada obstante, a referida garantia não impede o
poder reformador de impor, por si,e diretamente, alterações em direitose
obrigações constitucionais e legais, pois a garantia visa a bloquear a ino
vação introduzidapelo legislador,não pelo Constituinte,originário ou deri
vado (no mesmo sentido, cf.José Eduardo Martins Cardoso, “Da Retroati
vidade da Lei”,São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais. 1995, págs. 313-4).”
Para reforçarsua posição, PauloModestotrazà bailaw. acórdãosdo
Colendo STF, dizendo que a “jurisprudência do Pretório Excelso é firme a
respeito: (...) Não há direito adquirido contra texto constitucional, resulte
ele do poder constituinteoriginárioou do poder constituintederivado. Pre
cedentes no STF" (STF, RE 94.414, Rei. Min. Moreira Alves, in RDA 160/
144-151); (...)”(grifosdo originai).
5.Data venia,no exame dessaquestão— assaztormentosa— paracenos que entendimentos do Pretório Excelso anteriores à Carta Magna de
1988 não têm a torçaque lhesquerem daros nobres defensoresda corren
te ora examinada. Com efeito nenhum desses julgados examinou quer a
chamada “cláusulapétrea"relativaao direitoadquirido quer— e principal
mente — o principio da irredutibilidade de vencimentos, dado que não in
seridos no ordenamento jurídicoà época das questões por eles examina
das.Ora, convenhamos, estes institutosalteraram radicalmenteo enfoque
da questão e consequentemente, parece-nos, a sua solução.Vejamos.
5.1.Na aplicação de norma constitucionalcomo a do art.37, XI,que,
no âmbito dos servidorespúblicos,objetivafixarum “tetogeral"como valor
politicamente ideal em termos de remuneração, de proventos e de pen
sões, haverá sempre uma postura voltada unicamente para aquele ideal,
como reflexo do mundo do “ser", inclusive, com colorido político, e outra
para o mundo do “dever-ser", ou seja, a devida observância dos manda
mentos constitucionais,aindaque istonão traduzamomentaneamente aque
leideal de política administrativa.
5.2. Preferimos, como se verá, ficarcom a segunda hipótese, única
cabível no Estado de Direito,mesmo porque, acreditamos, o sistema cons
titucional, instituído pela Carta de 1988, contém mecanismos que podem
levar àquele ideal, sem que, para tanto, seja necessário atentar contra a
própria Constituição.
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5.3. Perfilhando entendimento predominante entre os publicistas, o
Colendo Supremo Tribunal Federal01jáproclamou a possibilidadede emen
da constitucional sersubmetida ao controleconcentrado ou difusode constitucionalldade.Dessa formaqualquerEmenda Constitucionalpode serobjeto
decontroledeconstitucionalidade,no pertinenteàs limitaçõesimpostaspelo
poderconstituinteoriginárioe porissoinsertas na própria Carta Magna.
5.4.Em obraconsagrada, MichelTemerdizque essas limitaçõessão
de três espécies: a) procedimental: b) material (explicita e implícita); e
c) circunstancial*23
*.No caso,o exame do direitoadquiridoenvolve limitação
de natureza material explícita,uma vez que advém do art.60, § 4®,da CF.
Essa norma determina que nãoseràobjetode deliberaçãoa proposta
de emenda tendente a abolir,dentre outros, os direitose garantias indivi
duais. Como ensina o acatado constitucionalista José Afonso da Silva é
“claro que o texto não proíbe apenas emendas que expressamente decla
rem:‘ficaabolida a Federação ou a forma federativa de Estado','ficaaboli
do o votodireto(...)",‘passa a vigorara concentraçãode Poderes’,ou ainda
’ficaextintaa liberdade religiosa, ou de comunicação ....ou o habeas corpus,o mandado de segurança (...)’.A vedaçãoatingea pretensãode modi
ficarqualquerelemento conceituai (...)ou indiretamente restringir a liber
dade religiosa, ou de comunicação ou outro direito e garantia individual;
basta que a proposta de emenda se encaminhe, ainda que remotamente,
“tenda”(emendas tendentes, dizo texto)para sua abolição'31”.
É verdade, pois,que a vedação constante do art.60, § 4®,da Carta
Política,não se reduz às fórmulas de supressão ou de revogação das ma
tériasalimencionadas, alcançando igualmente as que, embora indiretaou
dissimuladamente, pralicamenteesvaziem ou anulem o seu conteúdo.
Nessa linha,o Legislativo,no exercíciode seu poderde reformacons
titucional,“está juridicamentesubordinado à decisão do poder constituinte
originário que identificou, em nosso sistema constitucional, um núcleo
temáticointangívele imune à ação revisora da instituiçãoparlamentar”(cf.
Ministro Celsode Mello, inRTJ 165/554).
Por isso,a respeitodas cláusulaspétreas,o Supremo Tribunal Fede
ral— na qualidade de maior guardião e intérpreteda Constituição — en
tende que as “limitaçõesconstitucionaisexplícitas,definidasno § 4® do art.
60 da Constituição da República, incidem diretamente sobre o poder de
reforma conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício
quanto às categoriastemáticasalireferidas".Reconheceu, igualmenle, em
sede de controle incidental,a possibilidade da fiscalizaçãojurisdicionalda
constitucionalidade de emenda à Constituição que disponha sobre matéria
excluída do poder reformador do Congresso Nacional.
(1) ADIn n. 829-3-DF. e m 14.4.93, relativa à E C n. 2/92. ADIn 939-7-DF. relerente à E C n. 3/93
(RTJ 150/68) e Ementário do STF 1.730-10 e ADIn n.1.805-DF. pertinente á E C n 16«7 (InformativoSTF n. 104).
(2) Cf.'Elementos de Direito Constitucional*. 14* ed., 1998, Malheiros Editores, pág. 35.
(3) Cf.'Direito Constitucional Positivo', 15* ed.. 1998. Malheiros Editores, pág. 69.
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Nessa linha, por força dessa cláusula pétrea, a garantia do direito
adquirido há de ser respeitadae preservada, mesmo pelo chamado poder
constituintederivado.Vale dizer,nenhuma pessoa e,portanto,nenhum ser
vidor,poderá terseu direitoadquiridoà percepção de um determinado va
lordesrespeitadoou afrontado,aindaque remotamente,por qualqueremen
da constitucional.
5.5.Não se afirma, aqui, que há direitoadquirido ao regime Jurídico,
atéporque a nossa Corte Suprema entende pela sua inexistência,mesmo
em facedo própriopoderoriginárioque se sustentaé o direitoadquiridode
ordem individual, istoé, os efeitosjurfdicosproduzidos no passado (lacta
praeterita)poratosjurídicosválidose jáincorporadosao patrimôniojurídico
do servidor, ativo e inativo, e de seus pensionistas. Portanto, os limites
remuneratóriosdecorrentes da EC n.19 aplicam-se ao presente,ou seja,a
partirda sua entrada em vigor, não podendo retroagirpara colher atos e
efeitosque ocorreram em momento anteriorao da sua promulgação. Res
salte-se que só quanto aos atos e efeitosJurídicosjá produzidos, não às
meras expectativas de direito,na medida em que estas não caracterizam
direitoadquirido,justamente porque, por serem expectativas,ainda não se
concretizaram e por não terem se concretizadoainda não produziram efei
tos nem se incorporaram ao patrimôniojurídicodo servidoranteriormente
à norma nova.
5.6. Aliás, comparando-se os conteúdos das normas do art. 17 do
ADCT, da Carta de 1988,e do art.29,da EC n.19,constata-seque não são
iguais.Convenhamos, não sendo iguais, não podem produzir os mesmos
efeitos.
De fato,enquanto o art.17 do ADCT determina que as remunerações
e os proventosde aposentadoriaque “estejam sendo percebidos em desa
cordo com a Constituiçãoserão imediatamente reduzidos aos limitesdela
decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direitoadquirido
ou percepçãode excesso a qualquer título",o art.29,da EC n.19,falaque
as remunerações, os proventose as pensões, “adequar-se-ão...aos limites
decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção de
excesso a qualquer título".
Nitidamente, pois,o conteúdo do segundo dispositivo tem menor al
cance. A nitidezé tamanha que não comporta contestação.
Com efeito, ao contrário da primeira norma, fruto do poder consti
tuinte originário, a segunda, ou seja, o art.29, da EC n. 19, — fruto do
poderderivado— não determina a imediatareduçãoaos novos limitesnem
(4) M S n. 23.087-5-SP, Rei. Ministro Celso do Mello (OJU de 3.8 98) e M S n. 20.257-DF. Rei.
Ministro Moreira Alves (RTJ 99/1.040).
(5) O STF, Pleno, entende pacificamente que nâo há direitoadquirido a determinado regime jurí
dico (RTJ 147/96 e 162/902. entre outros).
(6) N o entanto, náo há direito adquirido aos critérios legais de lixaçâo do valor da remuneraçáo,
pois o que importa é que náo haja diminuição do valor da remuneraçáo na sua totalidade. O
principio da irredutibilidade entende com a totalidade da remuneraçáo, náo com os seus compo
nentes (STF — Pleno — RTJ 147/96).
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afastaa invocaçãodo direitoadquirido.Portudo,deve-seconcluirque a EC
n. 19 não afastouo direitoadquirido e por issonão impôs a imediata redu
ção de remuneração, proventos ou pensões cujos valores sejam superio
res ao teto geral,por elalixado,na data da sua promulgação.
5.7. Poder-se-ia dizer que se assim fosse o art.29 da EC n. 19 não
teria qualquer significado e que o intérpretenão deve supor palavras inú
teisno textoconstitucional.No entanto, parece-nos que o realconteúdo e
alcance da norma do art.29, da EC n.19, resideno fatode obstar,impedir
ou afastarqualquerpretensãoembasada em entendimentodo STF exarado
frente à antiga redação do § 1sdo art.39,da CF/88, no sentidode que no
cálculo do limite máximo de remuneração devem ser excluídas as vanta
gens de caráterindividuale as relativasà naturezaou ao localde trabalho.
5.8. Comensurando o exposto, temos que o servidor, o inativo ou o
pensionista que perceba remuneração, proventos ou pensão superior ao
teto geral previsto pelo art. 37, XI. na redação dada pela EC n. 19, tem
direito adquirido e assim não poderá terredução desse valor.A diferença
entreesse valore o do tetogeraldeverá serabsorvida por alteraçõesfutu
rasdo subsídio, da remuneração, dos proventos ou da pensão.
6.
Há aindaa questãopertinenteà garantiada irredutibilidadede ven
cimentos prevista no art.37, XV, da Carta de 1988, na sua antiga e atual
redação.Essa garantiaconstitucionaltem recebidopouca atenção porpar
tedaqueles contrários ao reconhecimento do direitoadquirido e assim fa
voráveis à imediata adequação ao “tetogeral"e conseqüente redução de
remuneração, de proventos ou de pensão àquele patamar.
6.1.
É certo que a partefinal do art.37, XV, na redação nova dada
pela EC n. 19, ao garantir a irredutibilidade dos subsídios e dos venci
mentos, ressalva, dentre outros,o dispostono inciso XIdo mesmo artigo.
Essa ressalva levaráalguns, porcerto, a entenderem que não se poderá
invocara irredutibilidadepara manter remunerações que hoje superam o
teto geral.
Não nos pareceque talentendimentoestejacorreto.Vejamos.O mes
mo dispositivo,na redação anteriortambém assegurava a garantiada irre
dutibilidade, fazendo a mesma ressalva. Assim, a ressalva pertinente ao
incisoXI deve seraplicadacom observância do direitoadquiridoà irreduti
bilidadedaqueles que estavam percebendo, validamente,istoé,de acordo
com a ordem jurídica,valoressuperioresque hoje superam o referidoteto.
Acresce que, como visto, o art.29, da EC n. 19, não determina qualquer
redução de remuneração ao novo limite representado pelo “teto geral”e
não repeliu ou rejeitou, expressamente, a invocação do direito adquirido,
como o fezo art.17, do ADCT da Carta de 1988.
Poroutraspalavras,osvencimentos,osproventose aspensõesacha
vam-se, antes da EC n.19,ao abrigoda irredutibilidade.Depois dela, con
tinuam sob talproteção. Portanto, aqueles que porventura recebiam mais
do que o teto geral, agora previsto, estão sob talabrigo, situação que ca
racterizadireitoadquirido à irredutibilidadedo valorde seus ganhos.
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Reitere-se:o direitoadquirido acima referido não ó quanto ao regi
me jurídico.É em relação à irredutibilidadeda remuneração assegurada
pelo poder constituinte originário e mantida pelo derivado. Destarte, as
ressalvas contidas na parte finaldo inciso XV do art.37, na redação da
EC n. 19, valem para situações não albergadas pelo direito adquirido,
istoé. novas, obstando assim que, diante da obtenção de alguma vanta
gem de ordem pessoal que somada ao seu ganho ultrapasse o teto ge
ral,o servidor venha a invocara garantia da irredutibilidade para tentar
percebê-la.
6.2.Em v.acórdão relatadopelodouto MinistrolimarGalvão,o Colendo
STF examinou o direitoadquirido à imutabilidade da remuneração, tendo
negadoo direitoadquiridoporqueosfatosocorreram sobo impérioda Carta
anteriorà de 1988.Todavia, deve-se atentar, a Corte Suprema ressalvou,
expressamente, que outra seria a solução, se a causa fosse examinada à
luz desta última, ou seja, se os fatos tivessem ocorrido sob a égide da
Constituiçãoatual,pois, aí,incidiriaa garantia da irredutibilidade. Pela re
levância, pedimos licença para transcrever desse v. acórdão, a seguinte
passagem:
"(...)Com efeito,no regimeconstitucional anterior,quando ocorreram
osfatosdestacausa, os vencimentoseproventos não seachavam ao abrigo
da irredutibilidade, como ocorrepresentemente, razão pela qual se pacifi
cou, nesta Corte,o entendimentoconsagrado no RE 115.807,...de que
“{...)A situação jurídica, que se consolida com a inatividade, é a
relativa às condições necessárias à concessão da aposentadoria, sem
abranger a imutabilidadedo regime de remuneração...(inRTJ 160/987 —
grifamos).
No mesmo sentido, confira-se v.acórdão prolatado em Sessão Ple
náriado STF, no qual, em mandado de segurança sobre questão ocorrida
na vigênciada Constituiçãode 1988, à ordem foidenegada porque se en
tendeu que não haviadireitoadquiridoao regimejurídicoe também, e aqui
está o ponto relevantepara o presente estudo, porque na hipótese não se
vislumbrou nenhuma lesão à garantiaconstitucional da irredubitilidadedos
vencimentos (cf.RTJ 147/102).Vale dizer,sob a égide da Carta de 1988, a
alteração em determinado regime jurídicodo servidor público, do aposen
tado ou do pensionista não poderá acarretar redução do valorpor ele per
cebido, sob pena de ferira cláusula da irredutibilidade.Dessa forma, aplica-se o novo regime jurídico, mas sem a redução dos valores que estejam
sendo pagos.
6.3. Portanto, presentemente, em face do inciso XIV, do art.37, na
sua redação primitivae atual, aqueles que estejam percebendo acima do
teto geral têm direito adquirido à irredutibilidade dessa remuneração ou,
como disse o Supremo Tribunal Federal, acham-se ao abrigo da garantia
da irredutibilidade.
7.
A tudodeve-se aliaro princípioda segurança jurídica.Issoporque
a segurança jurídica caracteriza-se modernamente como uma das vigas
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mestras do Estadode Direito.Como ensina Almirodo Coutoe Silva,é “ela,
ao lado do principio da legalidade, um dos subprincípios integradores do
próprio conceitode Estado de Direito."í7>
8.É relevantedeixarpatente e ressalvadoque somente as situações
jurídicasconstituídasde conformidadecom a ordemjurídicaconstitucionale
legalentãovigenteé quetêm agarantiadodireitoadquiridoe estãoabrigadas
pelairredutibilidade.Em consequência,entendemos que remuneraçõescom
valoresnotóriae gritantementedesproporcionaisao limitemáximo constitu
cional — porque as vantagens pessoais, nelas incorporadas, foram excluí
das no cálculo desse limite— não guardam, quanto aos valoresque foram
computados para aquele cálculo, razoabilidade'7
8'e moralidade, não sendo,
assim,amparadas pelaConstituição.Tais remunerações, portanto,podem e
devem ser revistaspara o restabelecimento da observância desses princí
pios.Insista-se,o caminho está no exame da razoabilidade entre as vanta
gens pessoais (antesnão sujeitasao cálculodo teto)e os padrõesde venci
mento e valores sem a natureza de vantagem pessoal computados nesse
cálculo. Por outras palavras, só são constitucionais as remunerações que
guardam razoabilidadeentreas chamadas partefixae partevariável.Como
se vê, é possível alcançar o ideal sem ofensa às garantias individuaise à
garanliada irredutibilidadede vencimentos.Valedizer,pode-seperfeitamen
te atingiros objetivosperseguidos pela EC n. 19,sem o comprometimento
dos mandamentos constitucionaise do legítimodireitoadquirido.
9. Registre-se por derradeiro, que as colocações acima também se
aplicam por inteiroà EC n.20, que modifica o sistema de previdência so
cial,na medida em que ela não estabelece regra específica a respeito do
tetogeralpara os proventose as pensões, limitando-sea determinarque a
esses benefícios aplica-se o "limitefixado no art.37, XI”(cf.art.40, § 11,
da CF, com a redação dada pela referidaEC n.20).
10. Por tudo, as indagações formuladas anteriormente no item 2, po
d e m ser respondidas cumulativamente da seguinteforma:Os servidores,os
inativos e s e u s pensionistas que, de acordo com as normas constitucionais
anteriores à s E m e n d a s Constitucionais ns. 19 e 20, percebem, hoje. valor
total superior a o “teto geral” fixado no art.37, XI, da CF, na sua redação
atuai,e m face d o direito adquirido e da garantia da irredutibilidadede remu
neração, n ã o poderão terredução desse valore a diferençaentreessevalor
e o d o tetogeral deverá ser absorvida poreventuais aumentos do subsídio,
d a remuneração, d o s proventos ou da pensão. A única redução cabível é a
decorrente d e eventual reconhecimento de inconstitucionalidade desse va
lor, decorrente d e legislação que afronteos princípiosda razoabilidadee da
moralidade, ou n o contraste c o m outroprincípioou norma constitucional.
(7) R D A 204/24. A in da sobre o princípio da segurança jurídica,ver trabalho do mesmo Almirodo
Coutoe Silva,n a R D P 84/46.
(8) S e até lei p o d e ser declarada inconstitucional com fulcro no principioda razoabilidade,é claro
q u e a s leis q u e c o n c e d e r a m v a n ta ge ns pessoais não razoáveis e imorais, também podem ser
declaradas inconstitucionais, o q u e ensejaria uma redução de remuneração a níveis razoáveis e
morais. A respeito, ver a s A D I n ’s ns. 1.047-DF, 1.063-DF e 1.158-AM.
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G L O B A L I Z A Ç Ã O E EFICIÊNCIA JUDICIÁRIA:
U M A PERSPECTIVA E C O N Ô M I C A

OTAVIANO CANUTO°

O presente textoresume algumas das questões econômicas suscita
das pelo chamado "processo de globalização”.Depois de delinearas espe
cificidades históricas deste processo e o modo como vem condicionando
as políticaseconômicas nacionais, o artigoressaltaa importânciado apri
moramento das instituiçõescomo veículo promissor para taispolíticas.A
títulode ilustração,exemplos distosão dados a partirda eficiênciajudiciá
riae dos mecanismos de proteção a Investidores minoritários no Brasil.
O QUE É GLOBALIZAÇÃO
Ao longo das duas últimas décadas, elevou-se substancialmente a
integração entre as economias nacionais no mundo, em decorrência dos
aumentos sustentadosnos fluxosde comércio,investimentose capitalfinan
ceiroatravésdas fronteiras.A parcelade produtosimportadosnascestasde
consumo cresceu na maiorpartedospaíses.Em termos relativos,expandiuse a utilizaçãode tecnologias,equipamentose insumosimportados nos pro
cessos produtivos. Ampliou-se substancialmente o número de empresas
operando de modo transnacional.Cresceu assustadoramente o volume de
reservas e poupanças financeiras se deslocando internacionalmente.
Tornou-se mais frequente o foco internacional ou global nas estraté
giascompetitivasadotadas pelas empresas, no contextode suas decisões
quanto àocupação de mercados,formaçãode preços,aquisiçãodeinsumos,
processosde produçãoetc.Em nívelmacroeconômico,porsuavez,os desem
penhos das economias nacionaisestão agora mais interdependentes,com
cada economia afetando e sendo afetada peloque ocorre nas demais, por
mais assimétricos e diferenciados que sejam esses efeitos.Como conse
quência, as políticaspúblicasnacionaisestãohoje maiscondicionadaspor
seu contexto exterior.(
*
)
(*) Professor do Instituto de Economia da Unicamp. E-mail:ocanutoQeco.unicamp.br.
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É a tal processo d e crescente integração e interdependência econôm i c a internacional q u e s e reportam o s economistas, e m s u a maioria, q u a n d o
u s a m o t e r m o globalização. A rigor, o conceito é e m p r e g a d o d e m o d o a
destacar modificações qualitativas, n o funcionamento d a s e c o n o m i a s nacio
nais e mundial, q u e estariam s e n d o provocadas pelo q u e aparentemente
seria u m m e r o incremento quantitativo nas trocas e n o m ovimento d e capitais
através d a s fronteiras, a o longo d a s últimas décadas.
A diversidade d e uso s d o termo v e m a c o m p a n h a d a d e grande diver
gência quanto a o caráter "benigno” o u “maligno” d o processo, qualquer
q u e seja o p a d r ã o d e m e d i d a d e referência. S u a complexidade e diversi
d a d e — n o t e m p o e n o e s p a ç o — v e m permitindo a sobrevivência d e a m b a s
a s visões.
A visão "benigna” ressalta, por exemplo, o potencial d e difusão d e
tecnologias através d o comércio d e b e n s e serviços e d o s investimentos
produtivos. E c o n o m i a s integradas compartilhariam u m conjunto maior e mais
diversificado d e conhecimentos tecnológicos.
C o m m e r c a d o s c o m u n s maiores e c o m u m a maior exposição concor
rencial entre o s produtores nacionais, aumentaria a especialização, pelo
m e n o s e m relação àquilo q u e ocorreria c a s o a s economias se mantives
s e m fechadas. A l é m d e g a n h o s d e eficiência propiciadospela própriae s p e 
cialização, o s produtores sobreviventes e m cada ramo passariam a atender
m e r c a d o s maiores e, portanto, aobter economiasde escala.Adicionalmente,
c o n s u midores e produtores disporiam de uma oferta mais diversificada e
m a i s barata d e bens, serviços, insumos e equipamentos.
A integração financeira, porseu turno, permitiriao deslocamento de
recursos financeiros, m o v e n d o - s e de áreas onde estejam em abundância
vis-à-visa s oportunidades locais de aplicação, em direção a regiões que,

simetricamente, apresentem oportunidades produtivasrestringidaspor es
cassez localde financiamento disponível.
Quem atribui um caráter“maligno”— potencial ou já efetivo — ao
processo de globalização em curso aponta principalmente dois tipos de
argumentos segundo os quaisas benesses acima mencionadasdificilmente
se materializariam de modo abrangente.Ora esses aspectos problemáticos
são apresentados em termos geográficos, dizendo respeito a países ou
regiões, ora em termos de segmentos sociais.
O primeiro tipo de argumento crítico questiona o otimismo da visão
“benigna"quanto ao processo de reajustamento, readaptação e reintegração
de regiõese segmentos sociaisque serianecessáriopara a concretudedos
ganhos da globalização. O processo de integração comercial e produtiva,
com efeito,necessariamentealteraposições relativasdentrode cada região
e de cada regiãono conjunto.Nessas mudanças, a concretude dos ganhos
supõe a presençados doisladosda chamada "destruiçãocriadora":o deslo
camento de trabalhadoresparanovospostosem lugardaquelesdestruídos,
a emergência de novas atividades econômicas e capacidades produtivas
instaladasem substituiçãoàssucateadas etc.Na ausência de uma transição
plenada situaçãoinicialparaa “ótima”,o resultadose tornaa literal“exclu
são" ou marginalização de regiões e/ou segmentos sociais.
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Os descrentes no otimismo “benigno" geralmente apontam o papel
cumprido, no passado — nas economias desenvolvidas peio menos — por
políticaspúblicasde contrarrestaçãoaosprocessosde exclusãoque decorre
riam, como tendência, de não existirum automatismo para os dois ladosda
"destruição criadora". O problema agora eslaria no encolhimento das mar
gens de manobra para os eslados nacionaisenfrentarema questão, no pre
sentecontexto,sem a presençade instituiçõesequivalentesno planoglobal.
Um pessimismo críticosimilartambém é aplicado à integração finan
ceira.Sem os anteriores mecanismos nacionaisde regulamentação e con
troleestritodas finanças,cujodesmonte foiparteconstitutivada globaliza
ção, as economias nacionais estariam excessivamente vulneráveis diante
da volatilidade e dos movimentos volumosos de capital, com consequên
cias, em última instância, de restriçãoàs políticasmacroeconômicas e ao
crescimento das economias mais frágeis.
As crisesfinanceirasem economias emergentes na segunda metade
dos anos 90 (México, Ásia, Rússia,Brasil)são apontadas como exemplo.A
relativa rapidez com que foram superadas, por seu turno,é apontada pelo
lado “benigno" como demonstração de que apenas alterações não subs
tanciais na "arquitetura financeira global" são realmente necessárias.
O segundo tipo de argumento críticogiraem torno da idéiade que os
ganhos obtidoscom a globalizaçãotenderiama serapropriadosde formacon
centrada. Para quem coubesse a tarefa de especializar-se em atividades ou
segmentosprodutivoscom menor dinamismotecnológicoe de mercado,dentro
do conjuntoglobal,seriamenor a fatiacorrespondente no aumento do bolo.
A resposta usual do lado da visão “benigna” se reporta a como o
isolamento seria ainda pior,para esses com o encargo da especialização
menos nobre.Além disso, não existiriambarreiras impossíveis de superar,
ao longo do tempo, para uma melhora absoluta — e relativa — em sua
posição na divisão (social ou internacional) do trabalho.
Essa resposta não alcança as versões mais extremas de pessimismo
quantoà distribuiçãodos ganhos, segundo as quaistenderiaa ocorreruma
piora absoluta de situação, para alguns ou muitos, em comparação com o
isolamento. Esse pessimismo é reforçado, é claro, quando acompanhado
por aquele quanto à "inclusão"automática de regiões e/ou segmentos so
ciaisna economia global.
As origens desses argumentos críticossão diversas. Nas economias
avançadas, sindicatos e empresas dependentes da produção local em
segmentos nos quais a competitividade tende a ser maior nas economias
não desenvolvidas (como téxleis, vestuários, aços planos, agricultura, ali
mentos) exigem proteção,alegandoque o transladodesses setorespara a
periferiateriacomo resultadoum nivelamento porbaixo dos salários.Algu
mas organizações ambientalistas e/ou humanitárias conclamam o uso de
barreirascomerciais para que se imponham restrições,nas economias não
desenvolvidas, quanto ao manejo do meio ambiente, às superjornadas de
trabalho etc.Nas economias não desenvolvidas, por seu lado, ressalta-se
as dificuldadespeculiarmentecolocadasporseu pontode partidaquantoà
exclusão e/ou quanto à garantia de uma inserção dinâmica na economia
global.
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Há que seobservardoisaspectosfundamentaisnestecotejode tendên
cias "benignas” e "malignas”.Primeiro, os dois lados têm pontos de ade
rência com experiências concretas, porque estas têm sido diversas, tanto
do ponto de vistadas regiões na economia global,quanto dos segmentos
sociais que as integram. Na verdade, não parecem existir tendências
inexoráveis que venham apontando para um predomínio absoluto de um
dos lados, abrindo-se um leque amplo de trajetóriashistóricaspossíveis.
Segundo, a economia não tornou-setãoglobal a ponto de constituirse um “mundo sem fronteiras".O processode integraçãocomercial, produ
tivae financeiraalcançou estágio mais profundo, mas os traçose elos na
cionais continuam presentes.
Não houve desaparecimento do estado, das políticaspúblicas e das
Instituiçõeslocaisem cada região,ainda que o processo de integraçãoglo
bal tenha reconfigurado seus painéis de instrumentos e suas formas de
atuação.A rigor,o balançoentrefatores“benignos"e "malignos",em cada
região, dependerá crucialmente da qualidade dessa intervenção. Ilustrare
mos esses pontos nos itens a seguir.
DE ONDE VEM A GLOBALIZAÇÃO
A presente integração econômica internacional tem um candidato a
predecessorhistórico.O meio séculoanteriorà PrimeiraGuerra Mundialfoi
marcado porintensosfluxosde bens,de capitale de migraçõespopulacio
naisatravésde fronteirasnacionais.Como ocorreu na segunda metade do
século XX, diminuições de barreirascomerciaise quedas significativasnos
custosde transporte(ferroviase barcosa vapor)facilitarama conexãocomer
ciale produtiva.No ladofinanceiro,não haviaregulamentação estritacomo
a que vigorou na fase préviaà atual globalização.
No período entre as duas guerras mundiais, o mundo moveu-se em
geral rumo ao protecionismo comercial e a restrições apertadas sobre os
movimentos de capitais. Durante a Grande Depressão dos anos 30, nos
Estados Unidos, suas tarilasforam acentuadamente elevadas. Seguiramse respostas de retaliaçãona Europa e,com o encolhimento no volume do
comércio mundial, a Depressão se aprofundou em escala internacional.O
protecionismo generalizadorevelou-seum jogoem que não há vencedores
possíveis:as tentativas de diminuiro desemprego localmediante sua “ex
portação", restringindo compras e tentando forçarvendas para os parcei
ros, só piorou o problema para todos.
Os fluxos internacionais de capital literalmente secaram, à medida
em que os governos foram impondo controles de capital, tentando isolar
suas economias dos impactos externos. Como se sabe, tornou-se insus
tentávelo desequilíbrioentre,de um lado,as obrigaçõesfinanceirascobra
das da Alemanha a títulode reparação pela PrimeiraGuerra e,de outro,a
disponibilidade de liquidezinternacional que permitisse a rolagem da dívi
da, de forma a aliviara crise em que mergulhou sua economia.
Também é conhecido o processo cumulativo pelo qual se retro ali
mentaram os isolamentos econômicos nacionais e o caldo de cultura para
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as soluções nazista e fascita. Do outro lado do Atlântico, o New Deal de
Rooseveltconstituiuum outro exemplo, não maligno, de resposta domésti
ca isolada.
Depois da Segunda Guerra, os controles de capital foram mantidos,
em decorrência da opção por um regime de taxasfixasde câmbio, para as
economias avançadas, no Acordo de Bretton Woods. Em algum momento
após a recuperação européia e japonesa, suas moedas teriam de estabe
lecerplenaconversibilidadea uma taxafixaem relaçãoao dólar,enquanto
estemanteriauma paridadefixaem termosde ouro.É fundamental paraos
propósitosdestas notas entendermos porque os controlesde capital,tem
porariamente ou não, teriam de estarpresentes:
Os capitaisde curto prazo se movem seguindo eventuais diferenças
internacionais que se apresentem entre as taxas de juros vigentes para
aplicaçõessimilares(em termos de riscos).Nesta atividade— “arbitragem"
de taxas de juros— acrescentam apenas suas expectativasquanto ao que
vaiocorrercom as taxasde câmbio, porque alteraçõesnessas podem anu
larou aumentar o ganho com o deslocamento do dinheiro. O fato é que,
sem barreiras à sua mobilidade e com a oportunidade de ganhos fáceis
mediante talarbitragem, diferenças substanciaisentretaxas de rendimento
nacionais obtidas com aplicações em ativos semelhantes em termos de
risco provocam movimentos maciços de entrada e saída de capital e/ou
mudanças correspondentes nas taxasde câmbio. Como em BrettonWoods
a opção recaiu sobre a busca de rigidez nas taxas de câmbio, dada a me
móriaquanto às guerrascambiais do entre-guerras,os controlesde capital
tornaram-se necessários para darautonomia às políticasnacionaisquanto
às taxas de juros.
Cumpre notara presença também de regulamentaçãoe controlesnos
fluxosdomésticos de capital,pormaisdiferentesque tenham sidoos estilos
nacionais. No caso americano, a lembrança do modo como os diversos
segmentos financeiros se retroalimentaram e reforçaram a “bolha"especu
lativacom ações que estourouem 1929 — a qualarrastoua economia para
a Depressão — fez com que fossem estabelecidas “muralhas chinesas"
entreos setoresbancário,de seguros,bolsasde valoresetc.Cada um desses
segmentos passou a sofrervigilânciae políticasespecíficas, algoque seria
impossívelsem controlese restrições,porcausado poderconlestadorexer
cido pela arbitragem financeira. Estas "muralhas”foram flexibilizadas de
modo gradual a partirdos anos 60, mas formalmente só caíram em 1999.
Na Alemanha, no Japão, na França e outros, restriçõessignificativas
foram estabelecidas sobre os mercados de capitais, deixando seu espaço
para os bancos ocuparem, sob a tutelade seus bancos centrais.Em ritmos
distintos(Japão há mais tempo),esses controlesdomésticos foram apenas
gradativamente desativados.
No ladocomercial,o AcordoGeraldeTarifase Comércio— substituído
pelaOrganizaçãoMundialdo Comércio (OMC) em 1995— funcionou como
mecanismo pelo qual, através de negociações bilaterais e multilaterais, gra
dualmente foram reduzidas as tarifasde importação.Particularmente entre
as economiasavançadase na paulade seloresem que estastinhamcompe
titividadee interessena liberalização.Na América Latina, processos unila
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teraisde liberalização comercial tornaram-se a regra a partirdos anos 80
(com experiênciasanterioresno Cone Sule com o ápicedo processoalcan
çado na aberturacomercial na primeira melade dos anos 90).
Nas economias avançadas e em boa parceladas não desenvolvidas,
os“anos dourados"do pós-guerra constituíramum longo período de eleva
docrescimento econômico, com inflaçãorastejante,baixodesemprego, ex
pansão no comércio mundial e,adicionalmente, nos investimentos interna
cionais.A partirde finsdos anos 50, ocorre o fenômeno dos investimentos
de firmas norte-americanas na Europa, a resposta concorrencial de suas
congêneres locais,sua disputapormercados e os investimentosem tercei
ros (inclusiveo Brasila partirdo períodoJK) etc.
Um dos pilares dos “anos dourados”esteve no desenvolvimento ao
limitedo modelo americano da “produção industrial em massa”,bem como
sua difusão para as demais economias avançadas. A base tecnológica para
criaçãoou reinvençãode bens de consumo durável (eletrodomésticos, auto
móveis, habitação etc.), assim como para aumentos de produtividade me
diante automação fabrile produção de bens padronizados em grandes es
calas,jácomeçara a se materializarnos anos 20 (o“Fordismo"). Elevação
no conteúdo de automação eletromecànica nos processos fabris, substitui
ção de matérias-primas por materiais sintéticos mais adequados e baratos,
novos equipamentos e insumos (da petroquímica) para agricultura, novas
infra-estruturasde transportee energiaassociadosaosnovospadrõesdecon
sumo e de produção etc.Tudo issoestava embrionário antes do pós-guer
ra. Faltavam, porém, mercados em massa, bem maiores que as escalas
da produção para a elitesocial,que justificassem economicamente seu
desdobramento.
Essa base tecnológicasuportou e recebeu estímulos, num círculovir
tuoso, dos aumentos de salários diretos e indiretos do período. O Welfare
Statee a regulação dos mercados de trabalho asseguravam a estabilidade
salarialmínima necessáriapara a aquisiçãofinanciadade bens duráveis,de
altovalorunitário,A regulaçãoda concorrência,em setoresestratégicosdas
economias, promovia a respostaem termos de investimentosprodutivosem
relaçãoaos impulsos de expansãodos mercados. Políticasfiscaisexpansionistas ou, no mínimo, anticíclicas, em conjunto com políticas monetárias e
financeirasde cunho nunca restritivo,completavam a arquitetura na qual as
recessões eram breves e a expansão macroeconômica a regra.
Ainda hoje não são consensuais as explicações do fim desse longo
círculovirtuoso nos anos 70. Pode-se apontar, por outro lado, alguns dos
possíveiselementos presentes.
Terá sido o esgotamento das fronteiras tecnológicas que havia
viabilizado e fundamentado a expansão virtuosamente entrelaçada de em
pregos, salários, lucros e receitas governamentais? Neste caso, por que
não houve um trânsitomais rápidopara novas fronteirasque estendessem,
completassem ou substituíssem as anteriores (como viria a ocorrer nos
anos 8 0 e,principalmente, nos anos Ô0)?
O fatoé que arrefeceram,desde o finaldos anos 60, os aumentos de
produtividadee a criaçãode novosprodutos e processos,tantonos Estados
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Unidos como no conjunto de países que então alcançara a fronteira.Ao
mesmo tempo, declinaramas taxasde lucroanunciadaspelascorporações.
O primeirochoquedopreçodopetróleoem 1973foiapenas um estopim
sobre o processo no qual a escassez e elevação de preços nas bolsas de
matérias-primas, em conjuntocom respostas das empresas viaaumentos
de preços dos produtos diante das reivindicações salariais, anunciavam o
fim da expansão sem inflação.Adicionalmente,seriadesproporcional atribuir
grande peso à carga da transferênciade renda para os paísesexportadores
de petróleo,atéporque, mesmo com o segundo choque de preçosdo petró
leo no finalda década, revelou-se efêmero o poder de monopólio de seus
produtores.
Cumpre observarque os grandes déficitse o endividamentopúblico,
particularmente no caso americano, emergiram como resultado— e como
atenuadores— da crise.Caíram as arrecadações tributáriase aumentaram
os gastoscom os compromissosde proteçãosociale econômica.Ao mesmo
tempo, o rendimento dos títulos públicos veio a funcionar como ajuda à
preservação de taxas de rentabilidade privada.
Na verdade, pelo menos por dois caminhos distintosa longa expan
são dos "anos dourados”viriaa gerar as sementes de sua própria crise,
ambos como subprodutos da própria pujança da acumulação de capitale
de patrimônios:
Tanto no plano doméstico norte-americano,quanto nos circuitosinter
nacionaiscom base nos dólaresdetidoscomo reservaspelo restodo mun
do e pelas corporações multinacionais americanas, os controlesde capital
foram crescentemente contestados pelos mercados. Inovações financeiras
começaram a contornaras “muralhas"dentrodos EUA (commercialpapers
emitidospelosbancos etc.}.No mesmo sentido,apesardas restriçõesgover
namentais à saídade capitalamericano,seus própriosbancos e os do resto
do mundo juntaram-se formando um mercado de eurodólares,com cresci
mento veloz, fora do alcance do governo dos EUA e de seu banco central
(o Federal Reserve Board).
Tal emergência de circuitosinternacionais livresse deu na presença
de uma crescente insustentabilidadedo regimecambial de BrettonWoods.
Havia um descompasso cada vez maior entre as reservas oficiais norteamericanas em ouro e o montante de dólaresem circulação internacional.
Independentemente da profusão de dólares que acompanhava os déficits
externos norte-americanos de então, sabia-se que as necessidades de
reservas mundiais de moeda conduziriam inevitavelmentea uma acentua
ção daquele descompasso entredólarese estoques de ouro e, mais cedo
ou mais tarde, a alguma valorizaçãono preço do ouro em dólares.
A especulação contrao dólartornou-se inevitávele cada vez menos
resistível.Em 1971, o presidenteNixonanunciouo fimunilateralda conver
sibilidadeoficialdo dólar em ouro.A partirde 1973, o sistema de Bretton
Woods entrou em colapso definitivo e as principais moedas passaram a
flutuarentresi.
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D e s d e então, fora alguns m o m e n t o s d e c o o r d e n a ç ã o aberta e multilateral entre o s b a n c o s centrais n o tocante às taxas d e c â m b i o { c o m o n o s
acordos Plaza e d o Louvre, e m m e a d o s d o s a n o s 80), a l é m d e outras expe
riências tópicas ( E U A e J a p ã o e m 1998), tem-se a vigência d e u m regime d e
flutuações cambiais “sujas’1, o u seja, sujeitas a intervenções pelos bancos
centrais. A unificação monetária européia está substituindo o marco alemão c o m o
u m a d a s 3 m o e d a s d e alcance global, mantendo-se a flutuação entre elas.
N o q u e tange a o s controles d e capital transfronteiras, o s Estados
Unidos e a A l e m a n h a abdicaram deles já n o s a n o s 70, enquanto a Inglaterra
o s aboliu e m 1979, o J a p ã o (pouco a pouco) n o s a n o s 80, enqua n t o França
e Itália mantiveram controles estritos até o início d o s a n o s 90. A s m a r g e n s
d e m a n o b r a quanto à s políticas d e taxas d e juros n a s 3 m o e d a s (dólar,
euro e iene), diante d a arbitragem, m antêm-se a o custo d e provocarem corres
p ondentes oscilações n o v o l u m e e n a s taxas n o s m e r c a d o s cambiais.
U m a d a s interpretações d a crise d o s "anos dourados” e d a s dificul
d a d e s d e transição para u m nov o padrão — pelo m e n o s a o longo d o s ano s
7 0 — enfatiza o cenário d e desequilíbrios crescentes e d e d e s o r d e m institu
cional e financeira, n o plano internacional, q u e precedeu, derrubou e m a n 
teve s e m substituto o regime monetário e financeiro estruturado n o pósguerra n a s e c o n o m i a s avançadas. Neste cenário, n a d a seria mai s predizível
d o q u e baixas taxas d e investimento, baixa a l a v a n c a g e m financeira pelas
empresas, m a n u t e n ç ã o d a riqueza s o b formas monetárias e d e curto prazo
e, portanto, ausência d e transição para outro padrão d e crescimento.

O outrovetord e explicações para a exaustão d a "era d e ouro” parte
das próprias condições domésticas d a s principais economias. Sob formas
e graus distintos, a " e c o n o m i a regulada" d o pós-guerra começara, a partir
de certomomento, a comprimira rentabilidadenos setoresprodutivos.Ex
c e s s o d e demanda nos mercados de trabalho, demandas salariaisacima
docadenteritmodeaumentoda produtividade,pressõessociopolíticascres
centessobreo comando das empresas etc.,convidavam os capitaisa fugir
de sua reaplicaçãocontínua nos segmentos “regulados”.
Essa explicaçãoa partirda "compressão de lucros”é coerentecom o
sentidoempreendidopelosgovernosconservadoresde MargarethThatcher,
na Inglaterra, e de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Desregulamentação dos mercados de trabalhoe enfraquecimentodos sindicatos;desregulamentaçãoconcorrenciale/ou privatizaçãonossetorese mercados superregulados;desmonte parcialou totaldo sistema públicode proteção social;
desregulamentação e liberalizaçãofinanceira;etc.Enfim, restabelecer na
economia a concorrência plena e livreem todas as suas esferas.
Dessas reformas Reagan-Thatcher, a que se evidenciou imediata
mente mais difícilde resistir, no âmbito das economias avançadas, foia
desregulamentação e liberalização financeira.Uma vez plenamente esta
belecida na economia americana, seria uma questão de tempo até que as
pressões criadas pelas chances de arbitragem, inclusive para os próprios
capitaisde origemdas demaiseconomias,viessema vergareventuaisresis
tênciasde políticasnacionaisquanto a aderirao movimento.
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U m a ajuda para tanto foi propiciada pela política d e elevação brutal
d a s taxas d e juros norte-americanas n o inicio d o s a n o s 80, implementada
pelo Federal Reserve, c o m o fito d e atrair recursos d o resto d o m u n d o , valo
rizar o dólar e reverter a tendência d e s u a substituição parcial pelo m a r c o
a l e m ã o e pelo iene japonês, c o m o m o e d a internacional d e reserva, tendên
cia manifesta n a d é c a d a anterior. A l é m disso, o s altos patamares d e juros
contribuíram para romper, via recessão e via valorização d o dólar, o impasse
n o tocante à inflação, a qual, n o s a n o s 70, m e s m o diante d a s elevadas taxas
d e d e s e m p r e g o , m o s t r a v a aceleração diante d e qualquer tentativa d e
reaquecimento d a economia.Tornaram-se inviáveis quaisquer tentativas, pelas
d e m a i s e c o n o m i a s avançadas, d e reverter via controles o e n o r m e poder
centrípeto exercido sobre o capital financeiro pelos Estados Unidos.
D o ponto d e vista m a c r o e c o n ô m i c o norte-americano — n ã o n o q u e
tange à inclusão d e todos o s s eus s e g m e n t o s sociais e a u m a repartição
m e n o s desigual d e s u a renda — a reação iniciada por R e a g a n revelou-se
exitosa, n o longo prazo. S e u s cortes e m gastos sociais n ã o c o m p e n s a r a m ,
n a s contas públicas, a s reduções d e impostos e os a u m e n t o s c o m o s gastos
militares. Por outro lado, o s déficits públicos (e o s subsídios implícitos a o
setor produtivo local) foram financiados externamente d e m o d o relativa
m e n t e fácil, c o m a entrada d e recursos t a m b é m servindo para c o m p e n s a r
o s déficits comerciais d a economia. C o m a redução relativa d e gastos mili
tares e, principal mente, o crescimento d o P I B e a folga n a arrecadação d e
tributos, a partir d o s a n o s 80, o déficit público m u d o u recentemente para
u m superávit.

Mediante intenso processo de reestruturação nas empresas e nos
setores— c o m “reengenharia”,"downsizinçf etc.— na segunda metade da
década assistiu-se a uma recuperação da competitividade americana em
váriossetoresdinâmicos, nos quaissuas perdas de posições e a tendência
ao declíniopareciam inexoráveis.O que é mais importante:nos anos 90 se
desdobrou plenamente, em sua economia, um novo ciclode inovações tec
nológicas,de processo e produto,derivadasdas chamadas“Tecnologiasde
Informação(Tis)",envolvendoa informática,as telecomunicaçõese os ramos
porestascriadosou reestruturados.Em março de 2000, a economia deverá
completar 9 anos crescendo continuamente, batendo o recorde histórico
anteriorde 106 meses, estabelecidonos anos 60, ainda na “era de ouro”.
Um ponto— certamente polêmico— é o de que a ampla extraçãodas
potencialidadesde uso criativoe eficazdessasTisnão é possívelnum con
textode normas coletivasrígidas,hierarquizadas,padronizadase burocrati
zadas, como aqueleque foiparteessencialda “economia regulada"do pósguerra.Além disso,haverianecessidadedealinhar— em níveldos indivíduos
ou de pequenas equipes, assim como em níveldas empresas — os rendi
mentos obtidoscom os esforçose resultados no uso dessas tecnologias.A
reaproximação necessáriaentreas capacidadesde concepção e execução,
separadas no “Fordismo”para que esta segunda pudesse ser rotinizada,
estaria retransformando os trabalhadores/gerentes em espécies de arte
sãos modernos, munidos de novosinstrumentos,a sermanejados de modo
personalizado.
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A exacerbação da concorrência e a precariedade de posições em
relaçãoà estabilidadegarantida, resultantesda era Reagan, teriam repre
sentadoestímulosaqueas novastecnologiasadquirissemuma capilaridade
e plenousufrutoportodaa economia.Na mesma trilha,estariamas agres
sivasestratégiasde altosretornose riscoscaracterísticasde seus mercados
de capitais,as quaisdiretaou indiretamenteviabilizamo financiamentodas
inovações e difusões tecnológicas.
Depois da liberalizaçãoe integraçãofinanceira, a pressão por emu
lação, como modelo, dessa "nova economia" norte-americana, pelas
demais, tem se estendido às outrasáreas, ou seja,às regulamentações de
setores produtivos, os mercados de trabalho, a composição dos gastos
públicos, as leis e os sistemas judiciáriosetc. Este talvez seja o sentido
mais profundo do processo de globalização, enquanto fenômeno histórico
específicoe atual,transcendendo a mera integraçãocomercial,produtiva
e macroeconômica entreos países.Ainda está por se verhistoricamente
se as demais economias poderão revelar,com êxito,versões não-ameri
canas da "nova economia".
Vejamos a seguir como o atual grau de integração econômica e a
"nova economia", com base nas Tis,já vêm condicionando a gestão das
economias em nível nacional.
C O M O A GLOBALIZAÇÃO VEM CONDICIONANDO AS
OPÇÕES DE POLÍTICAS NACIONAIS
Tendo como referência o breve relatoanteriorquanto às característi
cas e origens específicas do corrente processo de globalização, gostaría
mos de firmaros seguintes pontos:
• diferentemente da integração econômica internacional anterior à
PrimeiraGuerra Mundial,a atualse dá sobre a herança da “economia regu
lada"do período após a Segunda Guerra Mundial.Exceto em várioscasos
(como na índia),a experiência do século passado correspondia à criação
de novosespaçoseconômicose à integraçãode recursosnaturaise humanos
previamenteausentes da economia de mercado. No presentecaso,abrem-se
as possibilidades do ajuste incompleto, da exclusão e de fortes efeitos
redistributivosna renda,acompanhando a “destruiçãocriadora”das arquite
turasconstruídas nos "anos dourados”:
•o grau de mobilidadeinternacionalde excedentesde mão-de-obraé
menor que no século passado, com exceção talvez de alguns segmentos
dealtaqualificação,nosquaisocorreatéuma “drenagemde cérebros"(bra/n
drain)rumo às economias dinâmicas;
•a proporçãomédia do comércio exteriornos Produtos InternosBrutos
(PIBs) dos países avançados é hoje comparável àquela da fase anterior,
com variações (Inglaterra e França um pouco mais abertas hoje, Japão
mais fechado).O peso dos investimentosdiretosno exteriorpela Inglaterra,
o paíscentroda integraçãode então, no totalde seus investimentosnacio
nais,erapróximoao da média atualapresentadapelaseconomias avança
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das. Também no tocante aos déficits em conta-corrente dos balanços de
pagamentos e aos correspondentesfluxoslíquidosde capitalpara seu finan
ciamento, as proporções são comparáveis entre os dois períodos;
•por outrolado.tem-se agora uma grande integraçãoentreprocessos
produtivos, com grande parte do comércio internacionalcorrespondendo in
clusivea transaçõesdentrode uma mesma empresa ou de redesformadas
por elas.Tende a ser maior que no passado a busca de homogeneização
nos padrões de culturaempresarial, a convergência entreas estratégias e
outrosaspectos, dentro de cada uma das cadeias de relações comerciais
e produtivasque perfazem aqueles fluxosde comércio e de investimentos
produtivos. Como resultado, torna-se maior a pressão por homogeneiza
ção no modus operandidas economias, em relação a seu exterior,em ter
mos de instituições de apoio, leis, normas, e políticas que constituem o
ambiente de operação daquelas cadeias. É mais profundo o grau de inte
gração tendencial, indo além do translado de bens e serviços.A questão ó
particularmentecrucial no caso das economias pequenas e/ou receptoras
líquidas de investimentosexlernos;
• cabe ressaltar, também, o caráter ainda policêntrico da economia
global,em tornoda América do Norte,do PacíficoAsiáticoe da Europa, em
contraste com a posição peculiar da Inglaterra no caso anterior. Embora,
conforme abordado neste item,o processo de globalizaçãovenha tendo a
extroversãodo novo modelo americano como carro-chefe, não se vislumbra
com clareza definitiva os resultados de uma eventual convergência entre
aqueles centros;
•a integraçãoatualcontém enorme flexibilidade(evolatilidade)quanto
àsposições geográficasda produçãoe docomérciointra-empresasou intraredes de empresas. A gestão em escalaglobaldos processos produtivos e
de comercialização — ajudada inclusivepela queda nos custos de proces
samento de informações e de telecomunicações — extrai benefícios da
existência de alternativasdiversaspara obtenção de cada segmento de pro
dutos ou de etapas da produção, recombinando-as conforme suas conve
niências. Adquire inclusive capacidade de responder mais rapidamente a
mudanças no crescimento dos mercados, nos preços da mão-de-obra e de
insumos, nas políticasnacionais e assim por diante;
•em termosde composição do PIBe docomércio, a“nova economia”
associada àsTistem um conteúdo maiorde serviçose produtosintangíveis.
A proximidadefísicaentreprodutorese usuáriosperdeu importânciarelativa
e, conseqüentemente, tornaram-se comercializáveis internacionalmente
váriosserviçosque antesnão o podiam ser.Como bem exemplificoua revista
The Economistem 18.1.1998:“qualquer atividadeque possa serconduzi
da numa telaou viatelefone,desde montar softwaresa venderbilhetesaé
reos,pode ser realizada de qualquercanto do mundo, conectada no escri
tóriocentral mediante satélites e computadores.Até receitas médicas ou a
educação podem agora servendidas à distância,atravésde redes de tele
comunicação". Além dos itens intangíveis nas cestas de consumo (lazer,
turismo) crescerem, no caso das famílias mais abastadas, mais que pro
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porcionalmente à renda, vem subindo também o valordos serviçosabsorvi
dos nascadeiasprodutivas.Essa presença cada vezmaiordos intangíveistor
na aindamais fácila flexibilidade(evolatilidade)produtivaretromencionada;
•a flexibilidadede respostas e a volatilidadepotencial são exercidas
a fortiorlno caso dos fluxos financeiros, pela própria natureza do objeto
envolvido.Neste contexto, cumpre notarque, embora os fluxos líquidosde
capital{e déficitsem conta-corrente nos balanços de pagamentos) sejam,
conforme observado acima, proporcionaisaos do passado, os fluxosfinan
ceirosbrutossão gigantescos.O girodiáriode operaçõescambiaiselevou-se
de USS 15 bilhões em 1973 até o entorno de USS 1,5 trilhãonos dias de
hoje.As compras e vendas no exteriorde ações e títulosde dívidasnego
ciáveis, por investidores dos EUA, subiram de um montante em torno de
9% do PIB em 1980 para 164% em 1996. Em todas as economias nacio
nais,as inovações financeiras colocam continuamente desafios às tentati
vasdeenquadramentodoscapitaisatravésdecontroles,não fazendogrande
diferença no caso as origensdoméstica ou estrangeirados portfólios;e
•finalmente, não há precedentes históricospara a correntefebre de
fusões e aquisições entregrandes empresas de origens nacionaisdistintas.
O mesmo pode serditoquantoà abrangência setorialdas aliançasestraté
gicas (,jointventuras, projetos de pesquisa, as redes de empresas etc.).
Os instrumentos clássicos para implementação de políticas nacio
nais tendem a sofrervárioscondicionamentos nesse cenário global.Dada
a mobilidade transfronteirasde produtos,atividades produtivas e capital,as
políticascambiais,fiscais(tributos,gastos e déficits),monetária e financeira
(níveisde taxasdejuros,políticasseletivasde créditoetc.)podem defrontarse com efeitoscontráriosaos desejados,dependendo das reaçõesestraté
gicas dos agentes afetados. Não se tratade desaparecimento das opções
para os estados nacionaisautônomos, mas sim do fatode que a efetividade
de taisaçõesdepende mais do que nuncadas reaçõesdosagentesprivados,
além da maior complexidade envolvida no monitoramento e cumprimento
de suas determinações.
A flexibilidadegeográficapode ensejarem algum grau a “arbitragem*
entresistemastributáriosnacionais,punindoa produçãoem áreasnasquais
a tributaçãoexceda certoslimites.Mediantesuperfaturamentode compras e
subfaturamento de vendas (os "preços de transferência"), as empresas
podem tentardeslocarcontabilmenteo lucropara outros pontos no sistema
internacional,sem a necessidade de alterara produção local.Na ausência
de coordenaçãoentrepolíticastributáriase fiscais,no caso de paísesou de
regiões dentro deles, aumenta a capacidade das empresas para extrair
ganhos mediante barganha com governos às voltas com “guerras fiscais”
(conformevistona recenteexperiênciaentregovernos estaduaisno Brasil).
No mesmo sentido,coloca-se a “arbitragem"entremercados de trabalhoe
suas regulamentações.
No caso do comércioexterior,os instrumentosde proteçãocomercial
ou de subsídios direcionados setorialmente, além da retaliação externa,
defrontam-se com os procedimentos mais ou menos coercitivosestabele107

eidosno âmbito da OMC (aindaque, no caso das economias centrais,seja
limitadaacapacidadedestaquantoa fazercumprireventuaisdeterminações).
Independentemente destesconstrangimentoscolocados porinstituiçõesmultilateraisou governos estrangeiros, a partirde certo nívele em certosseg
mentos as barreirascomerciaisa importações (oupolíticasmandatõriasde
produção local)podem ser respondidas mediante remanejamento geográ
fico,na cadeia produtiva, para outras localidades.
Através da flexibilidade global das finanças, exerce-se aquilo que o
economistafrancêsHenriBourguinatchamou de "tiraniados mercados finan
ceiros".O processo de arbitragem entre taxas de juros,conforme mencio
namos, apropria-see anula as diferençasde taxasde juros entre ativosde
riscossimilares,descontando no cálculoas mudanças cambiais esperadas.
Com efeito,uma das evidênciasempíricasinsofismáveisé a de que,interna
cionalmente, pelo menos entreas economias avançadas, exerce-se todoo
tempo uma tendência à paridade entre os retornos propiciados por ativos
similares.
Entre ativoscom distintosníveis de risco, conforme avaliados pelos
investidores, a arbitragem leva a correspondentes diferenças nos retornos
exigidos pelos mercados, exigindo-se rendimentos mais altospara as apli
cações com maiorrisco,como forma de compensação poreste.Istotambém
se estende ao caso de países. Dependendo da avaliação do riscodo país
pelos mercados, colocam-se limitesà manipulação de taxas de juros por
partede seu banco central.Se estastaxassão colocadas em níveisavalia
dos como insuficientesparacompensaro riscodo país,ocorremfugasdecapi
talparao exterior,com desvalorizaçãocambialaceleradaou perdade reservas
cambiais. Se as taxas são levantadas em demasia, entram recursos em
superabundância, provocando acumulação excessiva nas reservas ou valo
rização cambial.
Para completara “tirania”financeira,o patamarde riscodo país— e,
portanto, dos níveisdentro dos quais as políticasde taxas de juros são cir
cunscritas,conformeacima — depende fortementede sua solidezmacroe
conômica e de sua credibilidade quanto ao cumprimento de promessas.
Déficitspúblicose endividamentos acima do que os mercados consideram
como sustentável, no longo prazo,colocando a possibilidade de moratória
na dívidapública,provocam correçõesparacima no riscodo pais.Da mes
ma forma,necessidadesinsustentáveisdefinanciamentoexternonos balan
ços de pagamentos, ameaçando virar uma moratória quanto aos compro
missos em moeda estrangeira, também ocasionam aumento nos prémios
de riscoexigidos.A globalização financeiratende a estabelecerprêmios e
castigos a partirda austeridade no comportamento fiscale da solidez do
balanço de pagamentos de cada economia nacional.
Cabe observarque os processos de integraçãoregional (União Euro
péia,Mercosul,Nafta)e/oudecoordenaçãode políticasnacionaistêm,como
um de seus objetivospresentes,obteralguma reversãoparcialna perdade
poderde "comando e controle”.Mesmo a economia norte-americanavê-se
circunscrita agora a respeitarcertos limitespara suas taxas de juros, sob
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pena de, se assim não proceder, suscitarsaídas ou entradas maciças de
capital e, como consequência, distúrbios no resto do mundo, atingindo-a
de voltacomo um bumerangue.
Políticas sociais quanto à distribuição da renda e à inclusão social
teriam então de ser desenhadas de modo a evitar ou compensar — ou
assumircomo custosnecessários— seusefeitossobre osfluxosde produtos
ecapitais.Algunseconomistastêm atérealçado,nosúltimosanos,os even
tuaisganhos macroeconômicos, no longo prazo, que podem advirda dimi
nuição na exclusão e nos conflitossociais.
O que haveriaentãoa fazer,em termosde políticaspúblicasde cresci
mento e de melhora na posição da economia nacional em tal contexto
globalizado? Além do bom comportamento fiscal,na inflaçãoe na taxa de
câmbio, bem como uma supervisão de seus bancos que garanta estarem
devidamente capitalizadose não expostos a riscosexcessivos.
Segue-se, da lógicaquanto à erosão relativado poder de "comando
e controle”,que o escopo maior para políticas estaria em estímulos de
caráter mais horizontal,com repercussões sobre o sistema como um todo
(infra-estrutura, educação, tecnologias básicas). No mesmo sentido, as li
mitações orçamentárias, agora entronizadas pelasfinanças globais, refor
çariam a necessidade de uso de critériosde eficiênciana escolha de políti
cas públicas.
Um largocampode atuaçãoestarianoaperfeiçoamentodasinstituições,
regulamentos e leisque compõem o ambiente da economia. Não apenas
em termos de sua eficiência(ouseja,relaçãoentrea eficáciade seus resul
tados e os custos com os recursosabsorvidos).Mas também com simplifi
cação,transparência,disponibilidadede informaçõese outrosatributosque
permitem a própria diminuição nos recursos empregados, pelos agentes
privados usuários, para informar-sea respeito e utilizaraquela infra-estru
tura institucional.
A rigor,a qualidade da inserçãodos locaisna economia global— e o
balanço entre o s fatores “malignos"e“benignos"em talinserção— depende
diretamente d a intensidade dos investimentosacumulados ao longo do tempo,
tanto e m ativos físicos d e u s o m ais geralou parafinsprodutivosespecíficos,
quanto e m ativos Intangíveis e em capacidades tecnológicas de suas em
presas e mão-de-obra.N o que segue,damos um exemplo,no caso brasileiro,
de como um aprimoramento institucional pode afetar intensamente essa
variável chave, o investimento.
C O M O A EFICIÊNCIA JUDICIÁRIA E A PROTEÇÃO
A INVESTIDORES MINORITÁRIOS PODEM
AFETAR OS INVESTIMENTOS
Conforme revela a experiência internacional, o crescimento econô
mico em geralestáassociado à alavancagem de investimentoscom recursos
de terceiros, quer se dê essa captação mediante emissão de ações, em
préstimos bancários ou vendas de títulosde dívidanegociáveis diretamen109

te pelas empresas (o destaque nos últimosvinte anos). No atual contexto
brasileiro,com uma recuperação de investimentosprivadose do crescimento
na economia,certamentetornar-se-iammais(áceisa implementação de uma
reíormafiscal-previdenciária,a obtençãode melhores resultadosprodutivos
com a privatização, e assim por diante.
Porseu turno,a movimentação de recursos financeirospara as opor
tunidades de alavancagem e investimentos supõe a vigência de mecanis
mos eficazesde proteção a investidoresminoritários,ou seja,aqueles que
repassam fundos sem adquiriro controlesobre sua destinação.Quando os
investidoresnão controladoreslèm defesas contraa expropriação,cobram
menores taxasde retomo,como compensação dos riscos,e tornam a alavan
cagem mais atraentepara os majoritários.
Sabe-se hoje inclusiveque a presença ou não de talproteção importa
mais do que as diferenças, entre os sistemas nacionais, no tocante à pre
dominância dos mercados de capitais(paísesanglo-saxões) ou do crédito
bancário (Alemanha) como veículos da alavancagem. Quando se observa
os países onde há algum desenvolvimento financeiro,quersejaeste desen
volvimento de âmbito geral ou restritoa mercados específicos (ações,cré
dito bancário ou títulos de dívida negociáveis), encontra-se uma corres
pondente defesa eficaz dos investidores minoritários.
Pordefesaeficazentende-senãoapenasasóbviasexigênciasde trans
parência nas informações e as leise/ou regulamentações garantindo direi
tos.De nada adianta estas existiremse não se fazem cumprircom eficácia.
Ao menos tempo, cumpre lembrarque o conteúdodessas própriasleispode
implicarmaiorou menor eficáciae eficiênciaem seucumprimento judicial.
No Brasil, o sentidode urgência não poderia sermaior.No caso das
ações, o governo promoveu nos últimos anos o recuo da proteção a mino
ritários,de modo a maximizar o valor de venda do controledas empresas
privatizadas.Acrescentando-se os efeitosda tributaçãoem cascata (acentua
doscom o últimopacotefiscal),bem como osatributosde liquideze de baixos
custos operacionais oferecidos pelas bolsasconcorrentes no exterior, além
da própria internacionalização na propriedade dos ativos domésticos, en
tende-seporque o mercado de ações brasileirovem perdendo espaço, por
exemplo, para os American Depositary Receipts (ADRs) negociados nos
Estados Unidos. Mantendo-se a tendência, continuarão sem a opção de
um mercado de capitaisdomésticoos eventuaisbeneficiáriosque nãodispõem
da possibilidade de participarda bolsa de Nova York.
No tocante ao crédito,a existência de brechas legaise a morosidade
nos processos judiciaisfavorecem a inadimplência e o impacto fortedesta
sobre as taxasdejuroscobradasem níveldos tomadoresfinaisde recursos.
Não é por acaso que, no Brasil, a inadimplência aparece com tanta força
na determinação dos spreadsbancários (diferenças entre as taxas de juros
em que captam e as taxas que cobram aos clientes), segundo sua radio
grafiaapresentadapeloBancoCentral.Não se trataapenasde um resultado
exclusivamente da desaceleração econômica dos últimos anos, refletindo
também fatores mais estruturais,a exigircorrespondentes reformas.
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As aluais características dos processos judiciais acerca do cumpri
mento decontratosfinanceiros,no Brasil,inibemo volumee tendem a elevar
o preço do crédito.Em termos gerais, os procedimentos legais brasileiros
que regem a execuçãojudicialde contratosfinanceiros,além de complexos,
abrem brechas diversas que permitem muitos“jeitinhos”pelos quais podese obter uma postergação das decisões.Dependendo do caso e da habili
dade dos advogados dos devedores, um processo pode levarentre 1 e 1 0
anos para chegar ao fim. Istocertamente constituium incentivo à inadim
plência, particularmente se todos os pagamentos ficam suspensos durante
seu desenrolar.
Os custosprocessuaissãotambém elevados.Advogadoscobram entre
10% e 20% do valorda dívidaem questão.Além disso,as taxasprocessuais
cobradas podem alcançarproporções significativas,dependendo do volume
envolvido e da praça onde estiver ocorrendo.Apenas quando os credores
têm seus própriosdepartamentosjurídicose quando o valordo empréstimo
ultrapassacertolimiaré que valea pena recorrerà cobrança judicial.O fato
de existirem leisque garantam o conteúdo dos contratos não necessaria
mente importa, caso sua efetivaçãojudiciárianão se dê com eficácia.
O problema é que essa aparente proteção aos devedores constitui
uma falsavitóriapara o conjuntodestes.Na verdadelimitaa expansão das
atividadescrediticias,além de elevaros spreads bancários, na medida em
que os créditos perdidos são tentativamente recuperados mediante taxas
de juros cobradas no conjunto das operações. Os inadimplentes acabam
na práticafinanciadospelospagadoresem dia.Além disso,aquelascarac
terísticasdos processos judiciaistêm um efeitoconcentrador de renda,já
que seus eventuaisbeneficiárioscircunscrevem-se àquelescom condições
para arcarcom a batalha jurídica.
Também não é por acaso que a existência de colaterais (como no
caso dos empréstimos imobiliárioshipotecados ou para aquisiçãode bens
com alienação fiduciária)contribuipara reduzirsubstancialmente as taxas
de juros cobradas pelos bancos no Brasil.O mesmo acontece quando, de
alguma forma, os credores estão “protegidos”da lentidão judicial (como
nosAdiantamentosde Contratosde Câmbio — ACCs, garantidosporreceitas
em divisas que permanecem forado âmbitojudicialdoméstico).
Há doiscaminhos não excludentespara mudanças neste quadro.Um
delesé a criaçãode novos instrumentosfinanceirosque possam contornar
as dificuldades de eficiência nos atuais processos judiciais financeiros.
Exemplo disto está nas cédulas de crédito bancário, um novo instrumento
financeiro similar a uma duplicata. Sendo auto-executável, deverá tornar
mais ágila cobrança judiciaidos créditos e reduzirseus custos.
O outrocaminhoconsisteem aperfeiçoarregulamentoseleis,bem como
os processos pelosquais se fazem cumprir.Cabe porexemplo uma mudan
ça legalque torneobrigatórioo pagamentodo principalde uma dívidacujos
juros estejam sob contestação. Afinal,o questionamento da remuneração
nada teria a vercom o principaloriglnalmente repassado ao devedor. Re
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duzir-8e-áassim o atualbenefícioauferidoporquem contesta, ou seja,em
nome do questionamento dosjuros,mantertambém paralisado o pagamento
do principal.
Nesta direção de conter o uso desregrado dos recursos e reduzir a
carga sobre o sistema judicial, recentemente o juiz Massami Uyeda. do
Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, propôs que a
apresentação de recursos de sentenças em ações civissejacondicionada
a depósitos em caução no montante da condenação em primeira instância
(conforme o jornalista Paulo Sotero, em O Estado de S. Paulo, 21.1.00,
pág. A7). Neste caso, só haverá disposição ao recurso em caso de reais
chances de reversãodos resultadose não como mero expediente financei
ramente vantajoso. Nos termos de Sotero:“No Brasil,onde recorrerde uma
sentença não custa nada, cerca de 90% das ações civispassam à fasede
apelação e entopem os tribunais".
Enfim, certamente há várias boas idéiascom as quais se pode apri
morar a eficácia e a eficiênciado arcabouço lega! e judiciárioque rege os
contratosfinanceirosno Brasil.Dado o peso destes aspectos sobreas con
dições e os custos do financiamento ao investimento no Brasil e, por seu
turno,o papel crucialcumprido poreste investimentona definiçãode traços
“benignos" ou "malignos" para o perfilda inserção brasileirana economia
global,segue-se a altarelevância dos primeiros.
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DOUTRINA NACIONAL

A RESPONSABILIDADE D O S CULTORES D O
DIREITO N A C O N S T R U Ç Ã O D E N O V O S
R U M O S P A R A O DIREITO D O T R A B A L H O

J O R G E LUI Z S O U T O M A I O R « »

Quase sempre quando se abordao tema da reavaliaçãodo direitodo
trabalhofrenteàstransformaçõesno mundo moderno,parte-sede um pres
suposto:o de que as relaçõesde trabalho,em decorrênciados fenômenos
da globalizaçãoe da evoluçãoda informática, estão mudando. Além disso,
constata-se a existênciade uma criseeconômica e aponta-se o direitodo
trabalho como seu principalculpado.
São essas,porassimdizer,as novasverdadesfundantesquesepõem
à base do raciocíniojurídico,que conduzem à conclusão de que o direito
do trabalho precisade novos rumos.
Essa visão,trazidaparaa teoriageraldo direitodotrabalho,implicaa
alteraçãoda identificaçãodo direitodotrabalho,quepassa a servistocomo
direitoao trabalho,com alteraçãode sua própriafunção,que deixade sera
da proteção do trabalhador, para sera da coordenação dos interesses do
trabalho e do capital.
Essa abordagem, que tem se verificadoentrenós há pelomenos uns
5 (cinco) anos, abriu campo para o implemento de técnicas de flexibiliza
ção do direitodo trabalho. Essas técnicasjá produziram efeitosconcretos
no mundo real e da análise dos dados que se extraem da realidade á que
proponho fazermos uma reavaliaçãoprofunda dessa questão.
A história de flexibilização do direito do trabalho no Brasil não é re
cente.Inicia-seem 1967, com a criaçãodo FGTS. De lápracá,o emprega
dor pode dispensar o trabalhador sem qualquer motivação; foram criadas
modalidades de contrato determinado, como o contrato temporário (Lein.
6.019/74) e mais recentemente, o contrato provisório (Lei n. 9.601/98) —
vale lembrar que na CLT já Unhamos a previsão do contrato a prazo (art.
443) (que são, todas elas, modalidades de contratação precária, ou seja,
*■>Juiz d o Trabalho. Livre-docente e m Direito d o Trabalho pela U SP .
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que possibilitam a redução de alguns direitosdo trabalhador); revitaliza
ram-se as cooperativasde trabalho;e foidada nova roupagem para a con
tratação por empresa interposta (chamada agora de terceirização).
A realidadedemonstra, no entanto, que as técnicas de flexibilização
do direitodo trabalhoao contráriode atacarem o problema do desemprego
tém alimentado a lógica do desemprego e provocado uma crescente des
valorizaçãodo trabalho humano, o que, por certo,está gerando o agrava
mento de nosso maiorproblema social:a má distribuiçãode renda (háuma
camada cada vez maiorde miseráveis e uma camada cada vez menor de
pessoas cada vez mais ricas).Em outraspalavras,aqueles que hoje pres
tam serviçosmediante a utilizaçãodesses mecanismos são os “emprega
dos*de ontem (v/cfeo exemplo das cooperativasde trabalho).Ou seja, as
referidas técnicas não geraram empregos, eliminaram os empregos que
existiam (com prejuízos, é claro, para o próprio custeio da Seguridade
Social).
Também os empregos tradicionais, digamos assim, estão em cres
cente desvalorização. As normas coletivas estão a cada ano que passa
reduzindo mais os direitosdos trabalhadores e a própria legislação— que
jáé bastante rala,se verificarmosatentamente— tem sidointerpretadade
forma cada vez menos favorável ao trabalhador (por exemplo, a natureza
salarial das parcelas pagas ao trabalhador tem sido negada em número
cadavez maior— videexemplo do atual Decreto n.3.048/99,que não con
siderasalário-de-contribuiçãouma sériade parcelaspagas ao trabalhador,
antes consideradas como tal,com novo prejuízopara o custeio da Seguri
dade Social).
Paralelamentea isso,a Justiçado Trabalho é deixada em totalaban
dono,noquese refereao seuaprimoramentoadministrativo(aparelhamento,
pessoal, número de juízese desvalorização da função judicante— baixos
salários),e, porconsequência disso— e não porque o processo do traba
lhosejacomplexo — é que uma lidetrabalhistapode durarmuito tempo e
issofazcom que o "ex-empregado’aceite fazeracordos muitas vezes es
púrios,sendo, até mesmo, um incentivopara que o empregador não cum
pra a legislaçãotrabalhista.
Issotudo,como dito,estáalimentando a lógicado desemprego e au
mentando a pobreza dos trabalhadorescomo uma bola de neve.
Essa situaçãoainda provoca efeitosde natureza econômica e políti
ca muitosérios.
Sob o ponto de vistaeconômico, há perda na qualidade da produção
(otrabalhadorestánotrabalhojápensando na futurareclamação trabalhista
que moverá em face de seu atualempregador e não possuiqualificação—
problemageradopela falênciado sistema educacional);e menor circulação
da moeda,com consequentediminuiçãodo consumo (otrabalhadoré o con
sumidorda produção,mas como ganha pouco, consome pouco, a produção
nãoescoae diminuio lucro,novamente o resultadoé aumento dodesempre
goe maisdesvalorizaçãodotrabalho,paramanutençãodo lucro).Videexem
plo da Mercedes-Benz, cujafábricafoirecentemente instalada em Juiz de
114

Fora/MG (mais precisamente e m janeiro deste ano). A referida empresa, por
óbvio, veio produzir n o Brasil para obter lucro e para tanto tinha a s e u favor
mão-de-obra barata, isenção fiscal e u m m e r c a d o consumidor pretensamente
promissor. Mas , a realidade lhe traiu. O m e r c a d o simplesmente n ã o absor
veu, n a quantidade esperada, o produto posto à venda, devido o s e u preço
elevado, apesar d a mão-de-obra barata e d a isenção fiscal. Agora, cerca d e
10 m e s e s depois d e s u a instalação, a M e r c e d e s já anuncia a dispensa d e
1 5 0 empregados, c o m previsão d e m ais dispensas até o final d o ano.
S o b o prisma político, o s trabalhadores — o u a s p e s s o a s q u e esfão à
procura d e trabalho — a c a b a m considerando q u e o trabalho q u e lhes é
d a d o é u m a esmola, p e r d e n d o plenamente a consciência d e s u a dignida
de, e n ã o s e identificam m a i s c o m o cidadãos. C o n s e q u e n t e m e n t e , a classe
trabalhadora s e despolitiza, c o m nítidos efeitos perversos para a d e m o c r a 
cia (não h á u m a oposição política, c o m apoio popular, c a p a z d e fazer resis
tência a o bloco dominante).
Isso tudo provoca, e t e m provocado, basta olhar à n o s s a volta, a u 
m e n t o d a conflitualidade (especialmente n a esfera trabalhista), a u m e n t o
d a criminalidade, perda d e valores éticos e principalmente morais. N u m a
sociedade o n d e o trabalho n ã o vale nada, o “jeito” é buscar “s e dar b e m ”,
engajando-se e m a l g u m cambalacho.
Há, c onsequentemente, o enfraquecimento d a n a ç ã o e o esfacela
m e n t o d o próprio Estado. Dissemina-se a corrupção, destroem-se a s insti
tuições, despreza-se o direito. Vive-se u m a situação d e q u a s e guerra civil
— basta ler o s jornais.
E m termos trabalhistas, o que se instaura em nossasociedadeé uma
competição "darwinista” (o“salve-se quem puder”),que nos conduz todos,

cada vez mais para o fundodo poço.
É preciso alteraro rumo dessa história, urgentemente. E, devemos
fazer isso enquanto é tempo. Enquanto o Brasiltenha algo que seja caro
para o capital,qual seja, um elevado número de consumidores. Quando a
misériaaumentar mais,nenhuma alteraçãoserápossível— e estamosbem
pertodisso— e a fugade capitalestrangeiroe dasempresas estrangeiras,
que se estátentandoevitarcom taismecanismos de flexibilizaçãodo direito
do trabalho,acabará ocorrendo,aísim,de forma irreversível.
É neste ponto que advirtopara a responsabilidadeque tomba sobre
os ombros dos operadores do direito (doutrinadores e juízes, que repre
sentam uma eliteque tem o privilégiode pensar,poisem nossa sociedade
pensaré um privilégio).A sua responsabilidade— a nossa responsabilida
de — é muito grande, pois, no fundo, são os doutrinadores que criam o
direito,pois o direitoé um dado cultural,que se constróiporato de inteli
gência. O direito não é uma inexorabilidade que se instalaentre os ho
mens. Trata-sede resultadoda vontade humana.
Exemplificando: se há dois anos atrástivéssemos dito— e tivemos
oportunidade para isso— que a Convenção n. 158 da OIT estava vigente
em nosso ordenamento, teriamos evitadoque a lógicado desemprego se
intensificassede lápara cá.
s e m exceção,
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Não o fizemos, e o que se verificou?Verificou-seque logo em segui
da, recordo-me bem, a Fábricada Ford, em Taubaté, dispensou 1.500 em
pregados e o seu representante disse na TV, com a maior cara lavada:“a
Ford não voltaatrás".E o que o ordenamentojurídicopreviaquantoa isso?
Nada.
Mas, não se parou poraf.Mais tarde,enquanto se anunciavaa trami
tação no Congresso Nacional de um projeto de lei que criava uma nova
modalidadede contratação,a docontratoprovisório,que reduziaaindamais
os direitostrabalhistas (verbas rescisóriase FGTS), os doutrinadoresembasavam, juridicamente, a idéia.O resultado concreto foio de que, na ex
pectativa do advento da nova lei,as montadoras, e muitas outras empre
sas, dispensaram um número enorme de empregados.
No momento atual,ao invésde estarmos ainda fomentando essa ló
gica— que me pareceextremamente perversa— adotandoaindao discurso
de que o direitodo trabalho está em descompasso com seu tempo (o que
não deixa de serfundamento para a flexibilizaçãoespúria, pois mesmo as
boas idéiaspodem serutilizadaspara finsmaléficos), devemos pensarem
como tornaro direitodo trabalhomais rígido,para fazerfrenteaos avanços
ilimitados dos interesses do capital, principalmente para proteção daquilo
que me parece essencial, qual seja, a manutenção do emprego, possibili
tando,a partirdisso,então,que se aparem as arestasque eventualmente o
direitodo trabalhopossater(oque não me parecereal,mas em todocaso...).
Devemos retomar o dado históricodo direitodo trabalho,para demonstrar
a importância do direitodo trabalho,poisa realidadede um mundo capita
listasem o direitodo trabalho já se conheceu. Devemos, em razão disso,
revitalizaros princípiosdo direitodo trabalhoe destacar,principalmente,a
sua função primordial, que é a da distribuição de renda. Não devemos,
pois,alimentara lógicado desemprego impregnada na teoriada flexibiliza
ção, vez que isso nos conduz a um buraco sem fundo. Uma flexibilização
hojenão representamelhoria na economia e acaba significandoo requeri
mento de uma nova flexibilizaçãoamanhã. Com efeito,já se acena para a
extinção da multa de 40% sobre o FGTS e até tramita no Congresso uma
proposta de Emenda Constitucional, que possibilita a redução de todo e
qualquer direito trabalhista por negociação coletiva, o que, sem a menor
dúvida, atende apenas a interesses econômicos e alimenta ainda mais a
lógica do desemprego, provocando mais desvalorização para o trabalho.
Em suma, olhando para a realidadeque está à nossa volta,não vejo
nenhuma alteraçãosubstancial nas relaçõesde trabalhoque pudesse jus
tificaro caminho que se tem tentado impor ao direito do trabalho. Diz-se
que o trabalhoformalacabou, mas o que vejosão pessoastrabalhando em
jornada extraordinária e outras trabalhando com todas as características
de uma relação de emprego, sem a respectiva anotação da CTPS. Diz-se
que no futuroo homem terátempo para sobrelevar-seno ócio,e o que vejo
é que não haverá futuro para 4/5 da população mundial, que morrerá de
fome. Diz-se que não há dinheiro para sustentaro direitodos trabalhado
res,previsto na CLT, e o que vejosão empresas gastando grandes quanti
as para contestarem reclamações de aviso prévio.
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Nem mesmo a teoriados limitesdo podereconômico justificao cami
nho que nos tem sido imposto, poisos limiteshumanos são estabelecidos
por nossa consciência, É por issoque, mais do que uma crise econômica,
vivenciamos a perversidade de uma crise de natureza ideológica.
E nem se digaque essa é uma visãosociológica, não alcançada pelo
direito,pois a própriaConstituiçãoFederal fixoucomo princípiofundamen
talda República Federativado Brasil,a “dignidade da pessoa humana”e “o
valor social do trabalho”(art.1B).Mesmo a possibilidade de flexibilização,
mediante a via da negociaçãocoletiva,criadapelo art.7®da Constituição,
pode ser afastada, juridicamente, condicionando-se a eficácia de talpre
ceitoao implemento das condições reais necessárias para que com o pre
textoda flexibilizaçãosimplesmente não se eliminem os direitosdos traba
lhadores, pois a própriaConstituiçãofixouo parâmetro ideala serseguido
para tanto, qual seja, a regra do inciso I,do mesmo artigo 7®, "proteção
contradispensa arbitráriaou sem justacausa”.A eficáciadesta últimanor
ma não é plena, mas, por certo, enuncia um valor,que deve terrelevância
na formação do sistemajurídico.A leicomplementar não foieditada,mas a
inércialegislativanão pode negara eficáciade um preceitovalorativofixa
do pela constituinte.Essa visãopode, até mesmo, afastar a constitucionalidade de todas as normas infraconstitucionaiscriadas para eliminardirei
tos trabalhistas, enquanto a regra constitucional da proteção contra dis
pensa arbitrárianão forimplementada.
Muitos outros aspectos jurídicospodem ser levantados, como forma
de resistênciaà precarizaçãodas relaçõesde trabalho,taiscomo: a proibi
ção de trabalho em jornada extraordinária (mediante ação civilpública);o
maior rigorna interpretaçãodas regrasde segurança e medicina do traba
lho,impondo o pagamento de adicionalde insalubridadecom base no valor
do saláriocontratuale não sobre o saláriomínimo; a cumulação dos adicio
naisde insalubridadee de periculosidadequando presentes os doisriscos
(éimportante ressaltarque os acidentesdo trabalho no Brasilmatam mais
pessoas que em muitas guerrase o que o custoeconômico com os aciden
tados é bastante elevado);o reconhecimento da solidariedadedas empre
sas tomadoras dos serviços, nos casos de terceirização,considerada váli
da apenas nas hipóteses restritas de trabalho especializado por tempo
determinado; a interpretação restritiva para as modalidades de contrata
ção por tempo determinado.
Essas são mudanças que, efetivamente, poderiam dar novos rumos
ao direitodo trabalho, recuperando a sua função de preservara dignidade
do trabalhadore de serum importantefatorde realizaçãode justiçasocial.
Mas, não á propósito, neste momento, discutira fundo essas propos
tas,o que se estáquerendo demonstrar,concretamente, é que a responsa
bilidadedos cultoresdo direitonão pode serdescartada no que se refereà
realidade que está sendo construída no mundo do trabalho. Dizer que o
direito se constrói pelos “atores sociais"e esperar que alguma alteração
dessa situaçãovenha da sociedade é fecharos olhospara a realidade.No
Brasil,a misériaé cada vez mais intensae as pessoas à procurade traba
lho estão em real estado de necessidade. Esperar que dessas pessoas
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a d v e n h a u m a reação política para a reconstrução d o direito d o trabalho é o
m e s m o q u e dizer q u e o s miseráveis s ã o o s únicos culpados por s u a m i s é 
ria (a e x e m p l o d o q u e dizia Malthus: o pobre é o culpado por s u a pobreza,
afinal ele s e reproduz muito). C a b e lembrar, o surgimento d o direito d o tra
balho, ainda q u e identificado c o m a luta d o s trabalhadores por melhores
condições d e trabalho, s ó foi possível pela consciência d o Estado capitalis
ta d e q u e para sobreviver, diante d a a m e a ç a d o m a r x i s m o e d o socialismo,
deveria criar n o r m a s d e proteção social (nascendo o Estado d o B e m - E s 
tar). Hoje, s e m a a m e a ç a política d o Estado socialista, n ã o h á interesse d o
capital e m impor-se limites. S e o limite n ã o for imposto pelo direito social,
n ã o haverá limite. E c a b e a q u e m constrói o direito revitalizar a função
distributiva d o direito social d o trabalho, o q u e pressupõe, d e certa forma,
assumir u m a postura "antimodernista”, o q u e p o d e ser m a l visto diante d o
s e n s o c o m u m . É importante afastar, d e u m a v e z por todas, a perversa idéia
q u e tenta n o s c o nvencer d e q u e é a pobreza d o s trabalhadores q u e vai
resolver o s p roblemas e c o n ô m i c o s d o país.
Jundiaí, fevereiro d e 2000.
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S U C E S S Ã O TRABALHISTA NA
P R I V A T I Z A Ç Ã O D A EMPRESA***

R O B E R T O A. O. SANTOS<">

1.
Há palavrasque iniciamsuatrajetóriano Direitode modo quase clan
destino.Assim se deu com desestatização,que eraatébem poucotempo um
termoespúrio,e nem na línguaportuguesaexistia.Tínhamos,sim, estatização,
do verboestatizar,o qual,segundo o Aurélio,significa"transformarempresas
particularesem organizações de propriedade do Estado"ou “reservar(recur
so natural,ramo da atividadeeconômica etc.)à exploraçãoexclusivado Esta
do".Sob o ponto de vistasemântico,o sinônimode "estatizar”é nacionalizar.
Em certo momento da década de oitenta, se bem me lembro, a
desestatizaçãocomeçou a incorporar-se ao nosso falar,ganhando espaço
nas áreas geradoras de ideologias organizacionais, sob pressão de inte
resses econômicos do mercado interno e principalmente do mercado ex
terno.Em face da vulgarizaçãojornalísticae técnicado uso,o própriodirei
to positivoacabou por fixaro significadoformale o tratamentodo fenôme
no,como, porexemplo, na Lein.8.031.de 12.4.90.Hoje,a doutrinaveicula
tranqüilamente o termo desestatização, livrossão publicados a respeito,e
o conceito parece ter-se firmado. Desestatização, define Marcos Juruena
VitelaSouto, é “a retiradada presença do Estado de atividade reservada
constitucionalmenteà iniciativaprivada”.1'1
É a própria Lei Federal n.8.031, de 12.4.90 (aplicável neste ponto
aos Estados, porforçado § 4®de seu art.2»),que conceitua:
Art.2a,§ 1®“Considera-se desestatização:
a)
a alienação,pelaUnião,de direitosque lheassegurem, diretamente
ou atravésde outrascontroladas,preponderância nas deliberaçõessociais
e o poder de elegera maioriados administradoresda sociedade;
(‘) Palestra n o Seminário d e Direito d o Trabalho, da Academia Nacional de Direito d o Trabalho,
dia 5.11.99 {150* Aniversário de Nascimento de RuiBarbosa),na Faculdade de Direito da USP,
S S o Paulo.
(••)O autor, advogado e sociólogo, é professor (aposentado) de sociologia d o Oireito e de Econo
mia d a UFPA. Coordenou o mestrado de Direito. Foi Juiz Presidente do T R T 8* Região, ê mestre e m
economia pela USP. professor associado d o InstitutoLatino-Americano de Ciências Sociais e m e m 
bro do Instituto de Direito Social Cesarino Júnior e da Academia Nacional de Oireito do Trabalho.
(1) MarcosJuruena VilelaSouto."Deseslatizaçâo", Ed. L u m e n Jurls, Rio, 1997.
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b)
a transferência, para a iniciativaprivada, da execução de serviços
públicosexploradospelaUnião,diretamenteou atravésde entidadescontro
ladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.”
Itinerário semelhante ao da desestatização, menos rápido e talvez
mais profundo, teve o nome e o conceitode empresa estatal.Recordo-me
de um colega do Ministériodo Trabalho, em Brasília,que alimentava anti
patia das mais puras contra a expressão, que considerava não-jurídica.
Escreveu todo um parecer para provar que era juridicamente ilegítimo os
regulamentos falarem de “empresa estatal", alheios às categorias do De
creto-lein.200/67 e outrostextoslegais.Hoje,no entanto,abrímoso valioso
manual de Maria SylviaZanella Di Pietroe a vemos definirsem reservas:
“Com a expressão empresa estatalou governamentaldesignamos todas
as sociedades, civis ou comerciais, de que o Estado tenha o controle
acionário,abrangendo a empresa pública,a sociedade de economia mista
e outrasempresas que não tenham essa naturezae às quaisa Constituição
faz referência, em vários dispositivos, como categorias à parte (arts.22,
XXVII,71,II,165,§ 59,III,173,§ 19).Deve serevitadaa expressão empresa
pública, nesse sentido genérico de empresa estatal...”.ei Celso Antônio
Bandeirade Mellotambém conferestatusteóricoàsestatais,quandoestuda
em seu Cursoo “regimejurídicodas empresas estatais".131
Estamos, portanto, liberados pelosjuristasdo DireitoAdministrativo
paraempregarsem receiode clandestinidadeasexpressõesdesestatização,
desprivatização, empresa estatal, empresa não-estatale outras da nova
nomenclatura aspiranteà legitimação no dicionáriojurídico.
2.
Ora, devido aos programas de desestatização da área federal,
reeditados com variações em diversos Estados-Membros, vimos presen
ciando nos últimos anos a passagem rápida de sociedades de economia
mista e outros tipos de empresas estatais para a condição de empresas
tipicamenteprivadas,sociedadesanônimas simplese outrasentidadesnãoestatais.Nesses eventos,o Estadose retira,ou perdeo controlemajoritário,e
a entidadeemergente da mudança assume, com a propriedade,os direitos
e deveres da que existiu.
Creio não haver dúvidade que talalteraçãosupõe uma "sucessãode
empregadores”no sentido dos artigos 10 e 448 da CLT, cuja raizse situa
no reconhecimento crescente que o trabalhoconquistou nas concepções e
na realidade da vida das empresas ao longo dos séculos XIX e XX. Como
mostrou Evaristo,na medida em que se admitiuque os contratosde traba
lhointegram o estabelecimento, permanecem elesem vigor,quaisquerque
sejam as transformações sofridaspelaempresa — venda, cessão, usufruto,
doação, fusão, locação"ououtraqualquermodificaçãoquantoà sua proprie
dade ou titularidade”.O único critérioválido e indispensável, diz Evaristo,
“é que a empresa ou o estabelecimento apresentem reaise objetivascon-2
3
(2) MariaSylviaZanellaDiPiem. “Direito Administrativo', 5* e d „ Atlas, S.Paulo, 1995,n ú m e r o
10.5, págs. 3 2 8 e s e g s .
(3) CelsoAntónioBandeira de Mello.“C u r s o d e Oireito Administrativo”. 11* ed., Malheiros, S 8 o
Paulo, cap. III. § 71, págs. 1 2 6 e segs.
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dições de sobrevivência, de continuidade no seu exercício, com todos ou
alguns elementos indispensáveisparao seu funcionamento.O que importa
é a manutenção do seu aviamento, istoé, a esperança de lucros futuros,
seu verdadeiro objetivoorganizacionar.(4)5
3. Recordemosa redaçãodosdoisdispositivosda CLT,osarts.448 e 10:
“A mudança na propriedadeou na estruturajurídicada empresa
não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados”
(art.448).
"Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afe
taráos direitosadquiridosporseus empregados”(art.10).
Trata-sede preceitosclaros.Se a vigênciados contratose dos direitos
adquiridosé paravalerem qualquermudança na propriedadeou na estru
tura jurídicada empresa, a sucessão nos direitos e obrigações deve ser
reconhecidaquando uma empresa estatalé vendida a um grupo privado,e
vice-versa.Assim o entendia a antiga jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, e não há razão jurídica para
mudá-la hoje. Sirva de lembrança o exemplar acórdão do Ministro Oscar
Saraiva em 1956, quando a 2*Turma do TST estabeleceu:“Não há funda
mento jurídico para que sejam recusados os efeitosde sucessão jurídica
quando o Estado transfere a pessoa de direito privado atividade por ele
antes empreendida".1«
Quando a sucessão é no sentido inverso, isto é, quando o Estado
encampa empresa particular,os contratosde trabalhoficamtambém prote
gidos. Em interessantedecisão de 13 de abrilde 1993, o EgrégioTribunal
Regional do Trabalho da 2aRegião, sendo Relatora a ilustreJuíza Wilma
Nogueira de Araújo Vazda Silva,entendeu que, peladesapropriação,pode
configurar-se a sucessão.
"(Om/ss/s.) Empregador. Desapropriação. Ente estatal.Peladesa
propriação, o patrimônioparticularpassa à categoriade bem público
e a pessoa jurídica de direito público interno também se reveste da
figurade empregador nas hipótesesde intervençãoe cassação da con
cessão, bastandoque se verifiquea continuidadeda prestaçãolaborai
em favordo ente estatal”(Proc. 02910129688, Ac. 02930090280, 5a
T„ publ.27.4.93.)
Em 1996 e 1999 há decisões do Segundo Regional no mesmo
sentido.
(4)

Evarislo de Moraes Filho.‘S u c e s s ã o

n a s obrigações e a teoria d a empresa", Forense, Rio,

I960, VOl.il,§857, pág.235.
(5) Proc. 1.234-1956, Relator Min. OscarSaraiva,D J d e 24.5,67.0 S u p r e m o proclamou, p o u c o
depois: “A E m p r e s a Fluminense d e Energia Elétrica é sucessora d a C o m i s s ã o Central d e M a c a b u .
O aresto trabalhista q u e a ss im entendeu n ã o violou preceito legal'. 1* T,, Rec. Extr. n, 36.572, Rei.
Ministro ArlFranco,a m b o s o s julgados e m EvaristodeMoraes F„ob. e vol. cits., pág. 351.
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4.
Embora o sucessorassuma as obrigações trabalhistasdo sucedido,
deve-se entender por ilimitadosesses ônus na privatização? Ou melhor, a
presença do Estadoem algumdos pólosda sucessão introduzpeculiaridades,
capazes de requisitaradaptações nos deveres do sucessor?
Vejamos a hipótesede encampação, quando o Estado é o sucessor.
Em 1983, o jurista Mozart VictorRussomano, então Ministro da 2aTurma
do TST, enfrentou como relatorum caso em que o trabalhadorpleiteava a
contagem do tempo de serviçona empresa privadade origem, para finsde
obtenção de licença-prêmio prevista na legislação do Estado. Eis como a
Turma decidiu:
"O período de trabalho prestado à empresa privada, antes de
sua encampação e, portanto, antes da qualificação dos trabalhado
rescomo servidoresprotegidospela legislaçãoestadual de natureza
administrativa, não pode ser computado para finsde concessão de
licença-prêmio.Recursode revista[doEstado]conhecidoe provido.”'67
'
Em 1995, o Tribunal abordou situaçãoem que certa empresa estatal
sucedia a outra.Um dos recursosde revistaerados empregados oriundos
da estatal extinta, o Banco Nacional da Habitação, todos integrados aos
quadros da Caixa Econômica Federal por forçade lei.Eles requeriam per
centual de aumento de salárioigualao concedido aosempregados da Caixa.
Foirelatordesignadoo Ministro VantuilAbdala,que assim redigiua ementa
da decisão:
"Curva salarial— Empregados oriundos do extinto BNH e inte
grados aos quadrosda Caixa Econômica Federal— Os laboratoristas
acima descritos não fazem jus à concessão de aumentos salariais
em igual percentualao concedidopela Caixa Econômica Federalaos
obreirosque não são egressos do BNH. Isto,porque a concessão de
aumentos salariaisem percentuaisdiferenciadosdeu-se precisamente
para corrigira situação dísparna qual os obreiros oriundos do BNH,
ao ingressarem nos quadros da CaixaEconômica Federal,percebiam
salários superiores aos demais obreirosda CEF.”<?'
Como se vê em casos desse tipo,a presença do Estado, cujo regime
jurídicoé especial, requer que se observe, na prática, a necessidade de
acomodação inteligentedasnormas aos fatos.A simplesaplicaçãounívoca,
a todos oscasos,das regrasgeraisdo institutoda sucessãopodeconduzirà
lógica rígidado computador eletrônicoe seus eventuais disparates.O erro
não estará no computador, mas em quem formulaas perguntas.
(6) T S T — 2* T„ Ac. 2709, de 8.11.83, Relalor Min. Mozart V.Russomano, DJ 25.11.83 (Fonte:
TST, Internet).
(7) TST. Ac. n. 628,16.2.95,2*T., Relator Min. VantuilAbdala. DJ 20.4.95 (Fonte: TST, Internet).
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5.É porissoque, na privatização,cessa de imediatoa exigênciade
concursopúblicoprevistapeloart.37,II,da Constituiçãode 1988,paraadmis
são de novos empregados. Também cessa a exigência de legitimar ad
missões realizadas sem a observância do concurso. Manter os emprega
dos desse grupo depende apenas do novo empregador. Despedi-los será
também possível, mas com uma variação em relação ao passado: antes,
como os contratoseram nulos,a nulidadeobrigavaao pagamento, apenas,
dos salários.Já agora, com a mudança do regime público para o privado,
não há mais que cogitarde nulidadedoscontratos, e a despedida requero
pagamento de todas as chamadas verbas rescisóriase a observância dos
demais dispositivosconsolidados, e não apenas dos salários.Levando em
conta essa expectativa é que, em vários processos de privatização, as
estatais autoras fizeram o possível para rescindiros contratos de trabalho
nulos antes das vendas do acervo {com isso diminuindo o passivo traba
lhista,para conseguir melhores chances de preço altona licitação).
6.Norma coletivanegociadaentrea empresa estatale os assalariados,
antes da privatização, instituindoestabilidade para empregados em geral,
em nome da autonomia coletivaprivadae recíproca, não recobrea situação
dos sem-concurso,em faceda nulidadedosrespectivoscontratos.Mas, após
a privatização,se a empresa sucedidamanteve aquele grupo em serviço,a
mudança do regime públicopara o privadopossibilitaque,em futurasnego
ciaçõescom a empresasucessora,aquelesempregados possam obteruma
cláusula explícita de garantia, coestendendo-se a eles, mediante acordo
coletivo,a norma da estabilidade.
7.Com a privatização, não há dúvida de que se encerra ipsojure a
condição de servidor público, no mesmo passo em que o controle da exempresa estatal passa ao adquirente do acervo e que o Estado autor se
retira, deixando os negócios em mãos da empresa sucessora. Contudo,
indaga-se: se a única justificativa da estabilidade do empregado decorria
da norma públicade DireitoAdministrativoou Constitucional,extingue-sea
estabilidade no momento da sucessão trabalhista?
Nem sempre éjurídicoo que parece lógico.Figuremoso caso de uma
fundaçãopúblicacom empregados estabilizadosporforçado art.19 do Ato
das Disposições ConstitucionaisTransitórias.Privatizadaa fundação, seria
mais adequada a analogiacom o fechamento de estabelecimento prevista
no art.498 da CLT. Assim, ficaria franqueada a dispensa, mas mediante
indenização em dobro.
8.Diverso é o caso da figuraque chamarei aqui“estabilidadedoutri
nária”— um tipode limitação imposta às empresas estatais pela doutrina
jurídico-administrativa, capaz de impedir o uso do direito potestativo do
empregador, de despedir empregados.
Foi ColsoAntônioBandeira de Melloquem introduziuo assunto pela
primeiravez.Dizele,na seção do Cursode DireitoAdministrativodestinada
à Admissão e dispensanas empresas estatais,que a estatalnão tem poder
para desligarempregados sem motivo, sob pena de nulidade e de reinte
gração pelaJustiçado Trabalho.O motivoserianecessário,continuao ilustre
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jurista,paracumpriro requisitode impessoalidadeda Administração. Nas
despedidas coletivas, os critérios objetivos dos desligamentos teriam
que ser, inclusive, previamente divulgados; do contrário nulas seriam as
dispensas.<*>
Não creio, data venia, que se deva aceitar, sem lei ou convenção
coletivaexpressa,ou sem o restabelecimentoda Convenção n.158 da OIT,
que a despedida, na empresa estatal, não possa ser arbitrária; e que a
única reparação possível para a arbitrariedade deva ser a reintegração,
porque a estabilidade não está contida necessariamente no princípio da
impessoalidade da Administração, constante do art.37, caput, da Carta
Magna. Ora, o princípioda impessoalidade,embora dotado de fortee justi
ficadoapelo ético,é uma regra notsetf-executingou,como dizia Pontes de
Miranda, “não bastante em simesma”.
Demais, a proteção contraa despedida arbitráriae qualquer modali
dade de estabilidade, relativa ou absoluta, não se presumem, devem ser
expressas, pois, em princípio, o empregador tem o direito potestativo de
extinguira relaçãojurídicaentretida com o empregado, ainda que adstrito
a cumpriro avisoprévio e outras reparações legais.Em todos os dispositi
vos em que a Constituição se refere à proibição absoluta ou relativa de
dispensa — minuciosamente estudados por Arnaldo Süssekinddesde os
Comentários à Constituiçãoque publicoucom colegas em 1990 — usa as
palavras “estável", "estabilidade", "protegida contra a despedida arbitrária,
de modo a deixarclaroo sentido.E, nas leisinfraconstitucionais,nos pactos
coletivos,nas sentenças normativas, nos regulamentosempresariais e nos
contratosindividuaisde trabalho,é semprede modo expressoque a garantia
ó prevista.De modo que se afiguraimpróprioextrairum tipode estabilidade
da simples referênciaao princípioda impessoalidade.
Além disso,o § 19,itemII,doart.173,da ConstituiçãoFederal(Emenda
n.19/98),sujeita“ao regimeprópriodas empresasprivadas,inclusivequanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias", as
empresas estatais.Logo, não há por que restringiràs empresas do Estado,
mais do que a suas concorrentes no mercado, a faculdade de despedir.
O TribunalSuperiordoTrabalho,em decisãodejunhodesteano envol
vendo o BANESPA, e em outrade agosto,envolvendoa COHAB da Baixada
Santista, assim se pronunciou sobre a reintegração de empregado em
empresa estatal, sendo relatoro Ministro João Oreste Dalazen:
"Despedida. Motivação. Empresa estatal. Reintegração. A Eg.
PrimeiraTurmado ColendoTribunalSuperiordoTrabalhovem firmando
posicionamento no sentido de que a sociedade de economia mista
detém o legitimo direito potestativo de dispensa imotivada, desca
bendo cogitar-sede qualquervedação constitucionala respeito,mor
mente porque o § 1® do art.173 da Constituição Federal equipara a
sociedade de economia mistaà empresa privadaquanto aos direitos
trabalhistas.Recurso de revistaconhecido e provido."8
(8) CelsoAnlOnioBandeirade Mello,ob. e ed. cits.. págs. 141-142.
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9. Mas , o Importante é que, m e s m o para o s filiados à corrente d a
"estabilidade doutrinária", a s limitações impostas n o processo d e dispensa
d e e m p r e g a d o d e e m p r e s a estatal n ã o d e c o r r e m d e u m direito o u garan
tia de e m p r e g o d e s s e em p r e g a d o , m a s d a disciplina própria d a Administra
ç ã o Pública, cujos atos, s o b p e n a d e nulidade, t ê m d e ajustar-se a o s prin
cípios d o eaput d o art. 3 7 d a Constituição Federai ( e m especial a legalida
de, a impessoalidade e a publicidade). O s arts. 1 0 e 4 4 8 d a C L T n ã o t ê m o
c o n d ã o d e transferir ess a disciplina para a s e m p r e s a s privadas. S e assim
fosse, n ã o s ó a a d m i s s ã o d e s e u s e m p r e g a d o s passaria a ser condiciona
d a à realização d e concurso público (segundo a c i m a notamos), c o m o t a m 
b é m a s s u a s promoções; a c o m p r a d e b e n s e serviços n o m e r c a d o teria
q u e o b e d e c e r à legislação d a s licitações públicas e sujeitar-se à aprova
ç ã o d o Tribunal d e Contas, e assim por diante.
10. E m conclusão, a desestatização d e u m a e m p r e s a é u m proces
s o q u e arranca a e m p r e s a d e certa área d o m u n d o jurídico — o n d e i m p e 
r a m díretamente preceitos rígidos d e Direito Administrativo — para outra
área e m q u e a disciplina legal a s s u m e outros sentidos, prevalentemente
indicativos o u fiscais. Esclarece Marcos Juruena Vilela Souto (págs. 54-55):
"... desestatização é "a retirada d a presença d o Estado d e ativi
d a d e reservada constitucionalmente à iniciativa privada (princípio d a
livre iniciativa) o u d e setores e m q u e ela p o s s a atuar c o m maior efi
ciência (princípio d a economicidade); é o gênero, d o qual s ã o e s p é 
cies a privatização, a c o n c e s s ã o e a permissão (...). Privatiza-se o
q u e n ã o d e v e p e r m a n e c e r c o m o Estado, quer por violar o princípio
d a livre iniciativa (CF, art. 173), q uer por contrariar o princípio d a
e c o nomicidade (CF, art. 70).''
N ã o p o d e o P o d e r Público retirar-se d e u m a atividade, visando a
libertá-la d o m o l d e d e a ç o q u e regula a Administração d o Estado, e a ativi
d a d e continuar confinada a o m o l d e antigo. Por isso, o m o d e l o clássico d a
s u c e s s ã o d e e m p r e g a d o r e s n ã o d e v e ser absolutizado, n o s c a s o s d e priva
tização. E, n o estado e m q u e s e a c h a n o direito interno o debate sobre a
C o n v e n ç ã o n. 158, d a OIT, continua admissível a despedida s e m justa c a u 
sa, m e d iante a s reparações financeiras cabíveis.
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PLANO DE DEMISSÃO O U
D E S L I G A M E N T O VOLUNTÁRIO:
N A T U R E Z A INDIVIDUAL O U C O L E T I V A ?

MAR I A CECÍLIA F E R N A N D E S ÁLVARES LEITE«

Dentrodosistemajurídico-trabalhistabrasileironão se encontra,quer
sob a ótica legislativaou doutrinária,a disciplina,preventiva ou reparado*
ra,concernente a demissões coletivas.
Ainda se organizadosos trabalhadores sob feiçãopartidáriae assim
representados, de forma expressiva, no Parlamento, não se tem concreta
mente exteriorizadaa cura em se procedera este regramento, traduzidoo
controlepúblico,diantedo desemprego em massa, em políticassecuritárias
de dimensão mínima, como o seguro-desemprego, por exemplo, ou o pro
grama de renda mínima, visando muito mais à reparação— precária— da
lesão,que a evitá-laou a dificultar-lhea ocorrência.
Dessa forma, dentre as inúmeras alterações que o novo perfil das
relações capital-trabalho vem apresentando, ressalta, entre nós, o cruel
sobressaltoimpostoà organização socialpelasdemissões em massa, sem
a correspondenteprevençãoou ordenamento legalde apoioou reparação.
Em 1996, diante exatamente desse quadro que se revelava aflitivo,
realizou-se no Brasil, por três dias, no final de agosto, por iniciativa da
CEBRAP, sediado na FUNDAP, um Seminário Internacional,cujo tema foi:
Globalização, Reestruturação e Transformação nas Relações Capital-Tra
balhono Complexo Automobilístico".
O núcleo desse estudo, estreitado no complexo automobilístico, su
geria a disposição de dissecar o segmento profissional da economia pro
dutivado paísque — ao longo das décadas anteriores,a partirde 1970 —
mais benefícios havia conquistado na área trabalhista e dissecá-lo, no
momento daquela análise, sob a ótica das transformações das próprias
viasprodutivas.Foio Congresso organizado e desenvolvido porcientistas
sociaiscomo PaulSinger,Franciscode Oliveira,LuizGonzaga Belluzo,Paulo
Nogueira BatistaJr.,RuiQuadro de Carvalho,entrerepresentantesde Ór
gãos e Universidades Internacionais.
(*)JuízaTogadadoTRT/1S'Regiâo.
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Fê-lo mediante o quadramento — neste lapsorecente da nossa his
tória— das reações e instrumentoscom que se houve o sindicalismopara
coibir ou atenuar os efeito da modernização industrial, primordialmente
calcada na redução de despesas pelo enxugamento de quadros e demis
sões coletivas.
É importanteregistrarque essescientistaspolíticosapontavam o pro
grama de demissão voluntária como um ato passível de reconhecimento
da participação profissional em procedimentos decisórios.
Vale dizer,na adesão do trabalhadorà propostapatronal,poder-se-ia
reconhecersuaincorporaçãonoprocedimentodecisóriodemissional,e sua
participação, já não de todo passiva, apartaria o ato demissional da
sua característica eminentemente potestativa, de todo unilateral,e, nesse
cunho coletivo, lhe conferirianuanças participatórias.
Neste quadro, apontavam também as Câmaras Setoriaiscomo parte
de um novo padrão de ação sindical, representando um novo arranjo das
classes sociais,uma espécie de democratização a níveltrabalhista,articu
ladapelogoverno.Todos os participantesbrasileirosdesseCongressoviam
nas Câmaras Setoriais uma experiênciapositivae lamentavam o seu desfazimento,já não mais em prática na época da realizaçãodo evento.
Destacados estesjuízos emitidosem explanações socioeconõmicas,
resta a problemática de tentarsintetizarao níveljurídicoo plano de desli
gamento voluntário,como tem sidoesboçado na relaçãocapital-trabalhoe
como pode ser interpretado na circunscriçãode um conflitode interesses.
Surgindo,porvoltade 1986,aproximadamente, e,não poracasovolta
do, inicialmente,para as categoriasprofissionaisque porprimeiroconhece
ram os efeitosda automação— metalúrgicosdas montadorase bancários—
se delineiao planode desligamentoou demissãovoluntáriacomo formanova
de ruptura contratual trabalhista, e tem propiciado controvérsias sobre a
modalidade de desavença que representa, e os efeitosque desencadeia.
Impõe-se, pois, por primeiro, inseri-lo,como modalidade de relação
contratualque é,no campo do DireitoObrigacional,dentreos institutospor
este disciplinados, naquele que por mais próximo do seu delineamento,
possa, em decorrência, abrigá-lo.
Entendo, estreme de dúvidas, como primeira constatação, não se
poder inferir,de imediato, que, apenas pela referência à "demissão volun
tária", tão-só em razão desta nomenclatura, já poderia este modelo ser
perfiladocomo pedido de demissão, pura e simples,de iniciativado empre
gado, produzindo os efeitosque esta modalidade de desavença comporta.
O denominado plano de incentivo ao desligamento, na prática, no
cotidiano trabalhista, não é senão uma iniciativapatronal — à qual o pró
prioEstado vem aderindo — para promovero enxugamento dos seus qua
dros, buscando, consoante a diretrizeconômica, hoje prevalecente, o má
ximo de produção,com o mínimo de despesas. Bem porisso,sobrelevam-se
as razões de mercado sobre as próprias condições de trabalho, impondo
novas formas à regência da relaçãocapital-trabalho.
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Numa primeira abordagem, portanto, temos que o plano de desliga
mento voluntárioconcernea uma programação organico-administrativae é
estabelecidopor entes privadosou públicos,visandoao reajusteeconómi
co-financeiroda sua produção ou prestação de serviços
A iniciativada sua feituraé unilateral,assim como as normas que o
compõem, de vez que tão-sóo pólo ativoda contratação— o empregador
— participade taisoperações.Assinale-seque o Poder Públicoaínão tem
regência normativa, enquanto poder— restando, pois,o regramento desta
figura jurídica constrita ao campo das disposições de vontade de ordem
privada.
Infere-se, pois, num segundo momento, que a elaboração do plano
de desligamentovoluntáriopertenceà área obrigacionaldos contratos,sem
embasamento modelar, sediado na manifestação da vontade e sob feitura
unilateraldo empregador, descompromissado com parâmetros previamen
te traçados.
Segue-se que resta ao talantede quem o elabora— o empregador—
fixarseu quadramento: p prazo de sua validade, as condições de sua vi
gência e eficácia,os beneffciosque evola.
Sua finalidade, à evidência, é voltada para a finalização da relação
existenteentreas partes.Pretende-se a extirpação,dentroda indústria,de
um posto de trabalho,de talsorteque, o vazioa sercriado— sob objetivo
de perpetuidade e permanência — se faz a um custo pessoal e social de
razoável tamanho.
Via de regra têm esses planos diretrizcerta:são dirigidosa setores
do empreendimento, públicoou privado,cujas funçõesjá são preenchidas
pelas máquinas e, em razão dessa substituição já representam mão-deobra dispensável e sem retorno.Assim ferramenteiros, nas montadoras de
automóveis, e atendenles e caixas,no setorbancário,exemplificativamente.
Alcançam, igualmenle, os empregados cujos setoresde prestação de ser
viços serão terceirizados, ou, no serviço público, pertencem a empresas
que serão privatizadas.
Possuem tempo delimitado de vigência, podem sersucessivos e não
guardam fidelidade a quaisquer regras pertinentes às suas elaborações
anteriores. Podem ser modificados ao longo das suas diversas edições,
vistoque não os quadram quaisquer disposições legais estratificadas.
Não são individualmentedirigidos.Não é aliciadoPedro.Não é aliciado
João. Não é aliciado Antônio. São aliciados Pedros, Joões e Antônios, de
acordo com uma programação previamente estudada de reestruturação
empresarial, voltada à incrementação da produtividadee competitividade,
não só no plano nacional de mercado, como, por vezes com mais ênfase,
no plano internacional.Seu alvosão os Pedros, Joões e Antônios de seto
res a serem deletados, restringidos ou enxugados em consonância à ne
cessária redução de custos.
Pedros, Antônios e Joões não têm rostos de antemão conhecidos.
Tornar-se-ão conhecidos e definida a sua participação nessa rasgadura
contratual, na proporção da resposta dada a essa projeção. Que, por sua
vez, só se concretiza em faceda obtenção dessa resposta.
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A quantificação d a presença passiva neste projeto t a m b é m resta a o
talante d o empregador. P o d e m ser aceitos dez, vinte, trinta, dois o u três
voluntários a o d e s e m p r e g o . A vigência d o plano n ã o g u a r d a necessaria
m e n t e obrigatoriedade d e dur a ç ã o concernente a o t e m p o nele fixado. S e
s u s p e n s o o u suprimido n ã o p o d e ser compulsoriamente restabelecido. E
d e s s a s u s p e n s ã o o u s upressão n ã o a d v é m — n ã o h á possibilidade d e
configuração neste sentido — qualquer prejuízo a n e n h u m e m p r e g a d o d a
empresa.
O prejuízo, contrariamente é o próprio fato q u e o vivifica: o s e u resul
tado: a exclusão d a e m p r e s a e, desafortunadamente, c o m freqüência, a
exclusão d o próprio m e r c a d o d e trabalho empregatício.
Pedros, Paulos e J o õ e s n ã o s ã o escolhidos. S u a exclusão n ã o s e ata
a n e n h u m a falha d e conduta pessoal o u d e conhecimento, d e s v a n t a g e m
profissional o u m a u d e s e m p e n h o . A s razões e o s motivos s ã o exclusivos
d a política empresarial. D a gestão d o s negócios. D a n o v a c o n f o r m a ç ã o
econômica.
B e m por isso, s u a exclusão d a e m p r e s a p o d e ir a l é m dela e corres
p o n d e r ao término d e u m posto d e trabalho n ã o restrito tão-só àquele e s 
paço ou empreendimento, m a s a todo u m sistema produtivo reproduzido
e m todos o s d e m a i s e s p a ç o s e e m p r e e n d i m e n t o s d e m e s m a natureza. Vale
dizer: p o d e corresponder a o término d e u m a função, à marginalização d e
u m aprendizado e d e u m a experiência adquiridos a o longo d e u m a prepa
ração profissional.
E s s a extirpação concerne pois, muito m ais à natureza coletiva q u e
individual d a contratação.
É coletiva porque: 1) ab r a n g e categorias e não indivíduos;2) alteraa
estruturaorgânica empresarial, enquanto organização econômica de mer
cado, e não como unidade empresarial;3) é dirigidaa setores, a funções
específicase não a trabalhadoresdeterminados; 4} é genérica e abstrata
mente posta e não admiteflexibilidade;e 5)individualiza-setão-sóno mo
mento de sua concretização.
Destascaracterísticas,que a desenham coletiva,resultaigualmente,
sua feiçãocontratual inclusaentreos tratosde adesão.
OrlandoGomes, em clássicaabordagem, elencandoo feitiodos con
tratos de adesão, alerta que “seu traço característico reside verdadeira
mente na possibilidadede predeterminação do conteúdoda relaçãonego
ciaipelo sujeitode direitoque faz a oferta",de que resulta que o contrato
“é, no seu conteúdo, obra exclusivade uma das partes”e “essa preponde
rânciada vontade de uma das partesresultamenos por sua superioridade
econômica do que pela natureza dos interessesque persegue".1"
E mesmo o realceque esteautorconferea estamodalidadecontratual
a de que:“o contratode adesão propriamenteditoé a circunstânciade que
aquelea quem é proposto não pode deixarde contratar,porquetem neces
sidade de satisfazer a um interesse que, por outro modo, não pode ser

«»“Contratos’,Ed.Forense.7*ed.,1979.
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atendido", n ã o alija dela este plano d e desligamento voluntário, u m a vez
q u e a alternativa proposta à n ã o adesão, p o d e ser a d e m i s s ã o pura e s i m 
ples, unilateralmente Imposta...
Postas estas premissas, impõe-se considerar o s efeitos decorrentes
d a a d e s ã o d o trabalhador a o plano e m estudo.
S e n d o d o e m p r e g a d o r a iniciativa d e b u s c a d a ruptura d o contrato,
c o m o já visto, patenteia-se ser dele o interesse preponderante, n a obten
ç ã o d o resultado... Constitui-se, pois, o ato rescisório, nesta hipótese, e m
ato d e vontade — primordial — d o empregador, a o qual adere o empregado,
aceitando, d e forma passiva, regras e condições previamente estipuladas.
Equivale, destarte, o lançamento d e s s e plano a u m a autêntica pro
posta d e distrato, contratualmente disposta s o b forma d e adesão.
Sedia-se o Direito d o Trabalho n o Direito d a s Obrigações. T e m natu
reza contratual. Para a f o r mação d a relação contratual d e e m p r e g o exiges e o concurso d e vontades. Para a s u a extinção, — s e n ã o ocorrentes fatos
a n ô m a l o s — , igualmente.
Desta forma, é lícito a qualquer d a s partes cooptar a vontade d a outra
para alcançar u m resultado almejado — a modificação d a s condições d o
contrato, s u a inovação, s u a extinção.
C o m o define Washington d e Barros Monteiro, a proposta, t a m b é m
c h a m a d a "policitação" á o ato peio qual u m a d a s partes solicita a manifes
tação d e vontade d a outra. N ã o d e p e n d e d e forma especial e obriga o pro
ponente. O proponente s e obriga n o s limites d a proposta®.
E Silvio Rodrigues, aponta:
“A proposta é a oferta d o s termos d e u m negócio, convidando a
outra parte a c o m eles concordar. Constitui A t o Jurídico Unilateral,
por intermédio d o qual o policitante convida o oblato a contratar, apre
sentando, d e s d e logo, o s termos e m q u e s e dispõe a fazê-lo".l3>
Relativamente à experiência concreta, neste t e m a específico, a s e m pregadoras-montadoras d e automóveis d e n o m i n a v a m e s s a c o optação d a
vontade d o s s e u s e m p r e g a d o s a o desligamento — c o m o “prêmio”. Defini
a m - n a c o m o liberalidade, gratificação, u m plus à s verbas rescisórias-indenizatórías. Significativamente, s e u s próprios destinatários, e m p r e g a d o s d a s
montadoras, o s sindicalistas d a e m p r e s a Ford S/A., c h a m a v a m a e s s a pro
posta d e “facão d e ouro”. N e n h u m a d a s verbas indenizatórias-rescisórias
era suprimida n a rescisão contratual. O e m p r e g a d o r admitia a p r e p o n d e 
rância d a s u a vontade e premiava a vontade cooptada.
E m sequência, tem-se que, n o âmbito público o u privado, a a d e s ã o a o
plano d e desligamento voluntário c o m p r e e n d e a a d e s ã o a u m a proposta d e
distrato, q u e envolve condições e regras diversas d o contrato originário e n ã o
t e m natureza salarial, e s e sedia n o c a m p o d a s relações coletivas d e trabalho.1
0

01"Curso de DireitoCivil". Saraiva-SP, 1973. pág. 14.

1,1‘DireitoCivil",vol. 3, Saraiva-SP. 21* ed.. 1993, pág. 67.
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S ã o regras anômalas, extravagantes d a s regras empregatícias, vi
s a n d o a finalização d a relação entre as partes e a extinção d e u m posto d e
trabalho, s e m c h a n c e d e r e m a n e j a m e n t o o u reaproveitamento.
Dispõe, portanto, e sse plano, sobre d e m i s s õ e s coletivas e, n o Brasil,
exterioriza o único instrumento voltado a essa a m a r g a realidade cotidiana,
N ã o h á c o m o s e admitir, nesta situação, manifestação voluntária d a
vontade c o m o ocorre n o pedido puro e simples d e demissão, d e exteriori
z a ç ã o unilateral. E, igualmente, n ã o h á c o m o s e admitir aí u m a convergên
cia d e vontades, c o m circunstâncias favoráveis a a m b a s a s partes n a pro
m o ç ã o d a ruptura contratual.
H á c o optação d a vontade para o alcance d e u m objetivo, que, d e
forma imediata interessa mai s a u m a d a s partes. À parte proponente.
É significativo, nesta hipótese, q u e o artigo primeiro d a Lei n. 794/95,
q u e rege, n o c a m p o d o direito público estadual, e ssa ruptura d e avença, reze:
“Fica o P o d e r Executivo autorizado a c o n ceder indenização a o s
servidores... (...) q u e pedirem exoneração d e s eus cargos efetivos o u
dispensa d e s u a s funções-atividades d e natureza permanente".
Portanto, e m s u a proposta unilateral, está o Poder Público conscien
te q u e está a cooptar a vontade d a parte contrária. Está a seduzi-la para
q u e adira à s u a própria vontade. Está a indenizá-la para q u e o faça.
S e indeniza, indeniza diante d e prejuízo. O prejuízo é a perda d o
e m p rego. A extinção d o posto d e trabalho. É o custo social. M o r m e n t e e m
t e m p o s d e m u d a n ç a , d e crise d e participação n a economia.
Portanto, tal qual n o setor privado, representa e s s a indenização u m
indenização legal, prevista n a Legislação Consolidada. N ã o s e s u b s 
titui a esta. S o m a - s e a eia. E o proponente se obriga n o s t e r m o s d a propos

plusà

ta feita.
É sintomático assinalar decisões d o S T J corroboradoras desta tese:

Tributário. Imposto de Renda. Incidência sobre as quantias re
cebidaspeloempregado em taceda rescisãocontratual— Descabimento (art.43 do CTN)". N a denúncia contratual incentivada, ainda
q u e c o m o consentimento d o emp r e g a d o , prevalece a su p r e m a c i a d o
p o d e r e c o n ô m i c o sobre o hipossuliciente, competindo a o p o d e r p ú 
blico, especificamente, a o P o d e r Judiciário, apreciar a lide d e m o d o a
preservar, tanto quanto possível, o s direitos d o obreiro, porquanto,
n a rescisão d o contrato n ã o a t u a m a s parles c o m igualdade n a m a n i 
festação d a vontade. N o p r o g r a m a d e incentivo à dissolução d o pacto
laborai, objetiva a e m p r e s a (ou órgão d a administração pública) dimi
nuir d e s p e s a c o m a folha d e p a g a m e n t o d e s e u pessoal, providência
q u e executaria c o m o u s e m assentimento d o s trabalhadores, e m g e 
ral, e a aceitação, por estes, visa a evitar a rescisão s e m justa causa,
prejudicial a o s s e u s interesses. O p a g a m e n t o q u e s e faz a o operário
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dispensado(peiaviado incentivo)tem a natureza de ressarcimentoe
de compensação pela perda do emprego, além de lhes assegurar o
capital necessário para a própria manutenção e de sua família,du
rante certo período, ou. pelo menos, até à consecução de outro tra
balho.A indenizaçãoauferida nestascondições não se erigeem renda,
na definição legal, tendo dupla finalidade: ressarcir o dano causado
e,ao menos em parte,previdencialmente,propiciarmeios para que o
empregadodespedidoenfrenteasdificuldadesdos primeirosmomen
tos, destinados à procura de um emprego ou de outro meio de sub
sistência. O quantum recebido tem feição previdenciária, além da
ressarcitória, constituindo, desenganadamente, mera indenização
indeneà incidênciado tributo.Descabimentoda incidênciado IRnesta
hipótese(1aTurma, decisãode 4.12.1997— DJ 16.3.98, pág.00027,
Rei. Min. Demócrito Reinaldo— decisão por maioria).
Assinale-sejáconsubstanciadaessadecisãoem Súmula,poriterativa:
Súmula 215: A indenização recebida pela adesão a programa
de incentivoà demissão voluntárianão estásujeitaa imposto de ren
da (DJU 15.12.98).
Sintomáticoainda éo conhecimentoda leiitalianaque,dianteda atua
ção sindicalmais experiente, prevêa participaçãoda entidade representa
tiva dos trabalhadores para decisão de desligamento coletivo — em cuja
tipificação, sem dúvida, se inserea adesão ao desligamento voluntário— ,
elencando os requisitospermissivos da sua ocorrência, não permitindoao
empregador criatividadepara a sua execução.
Assinala Luiza Galantind**,no direitoitaliano,que o desligamento para
reduçãodo pessoal,teve,na Itália,regulamentação recente,introduzidapelaLei
n.233,de 23 dejulhode 1991,sobatuaçãodadiretivacomunitária75/129,de 17
de fevereirode 1975,modificadaporoutrade n.92/56,de 24 dejunhode 1992.
E alerta que, o desligamento coletivo, no seu sistema de direitos,é
estreitamenterelacionadocom o instituto"deliacassaintegrazioneguadagni"
(instituto que tem o escopo de garantir por um período máximo de doze
meses o rendimentodos trabalhadoresde uma empresa que. pordificulda
de transitóriade mercado, deve, parcialou totalmente, reduzirou suspen
der a atividade produtiva), e ainda com numerosas intervenções legislati
vas realizadas em prol da sustentação do mercado de trabalho.
Portanto, tem-se lá,num sistema de direitosque tem sido tônica de
modelo ao nosso, previsão de proteção ao trabalhador, impedindo-lhe o
despojo puro e simples do emprego, quando a sua exclusão, temporáriaou
permanente da empresa, se fazpormotivosapartados da sua atuaçãopro
fissional,ou de qualificaçãopessoal.
A leiitaliana,assim (numa breve pincelada a analisamos), prevê me
canismos processuais referentes à demissão coletiva, primeiro através da
"Olrltto Del Lavoro", Ed. G Qlapplchelll, Editore Torino, IV edizlona, págs. 486 e aegtes.
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definiçãodada pelodireitomaterialao que é desligamentocoletivo— como
se o reconhece— e se o distinguedo desligamentoplúrimo.O desligamento
coletivodeve comportar-se em um dado períodode tempo, deve serefetua
do por interesseda empresa em redução de quadros ou inovações tecnoló
gicase ainda não deve pautar-sea demissão em causa relacionadaa qual
querqualidadeou situaçãopessoaldo empregado,nãoaceitapelaempresa.
A causado desligamentodeve sempre ater-seàs motivaçõesda empresa.
Já entrenós,no quadrolegislativo,marco apenas que, 1987,o então
Ministrodo EstadodoTrabalhoAlmirPazzianottoPinto,promulgoua Porta
ria MTb n.3.218, de 9 de julho,visando estabelecermedidas para conter
as demissões, estabelecendo:
“I— os delegados regionais do trabalho ordenarão todas as
providênciasnecessáriasao acompanhamento dasdemissões de tra
balhadores, decorrentes da conjuntura econômica.
(........ )

III
— configuradaa absoluta necessidade de dispensa e reduzido
o número de demissões ao mínimo, os órgãos locais do Ministério
do Trabalho deverão:
1.Obter das empresas a adoção de critérios sociais a serem
observadosna seleçãodosdemitidos,dentreos quaisdar-se-ãoprio
ridade para:
b) aqueles que concordarem em ser dispensados (voluntaria
do) deverão:
c) ....d)....
2.Assegurara manutenção da assistência médica e socialdas
empresas aos trabalhadores demitidos.
3. Acionar imediatamente as agências do Sistema Nacional de
Empregos — SINE — para orientação dos trabalhadores visando a
obtenção de um novo emprego.
4. Prestar toda a assistência destinada à obtenção do segurodesemprego, observadas as normas do art.31, do Dec.-Lei n.2.284,
de 10 de março de 1986 e Dec. n.92.608, de 30.4.86.
5. Relacionar as empresas pelo número de demissões que es
tão realizando”(verificarRevista LTr,vol.51-8/1).
Tais dispositivos parecem ser os únicos a se aproximarem de uma
tentativa política referente à demissão coletiva, porém não se conta com
sua aplicação efetiva,na prática.Desconhecemos quaisquer mecanismos
existentes em concreto, referentes a essas orientações, emanados do Po
der Público.
Resta,assim o plano de desligamento voluntário,o únicoinstrumento,
como jáassinalamos a disporsobre as demissões coletivas,
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E n t e n d e m o s , portanto, pertinentes a s seguintes conclusões:
1. A natureza d o p r o g r a m a d e incentivo a o desligamento d a e m p r e s a
representa proposta d e distrato, ato unilateral, o n d e a a d e s ã o d o e m p r e g a 
d o representa aceitação d e desligamento, m a s n ã o se equipara à d e m i s 
s ã o voluntária o u à transação.
2. O monta n t e pecuniário recebido t e m caráter indenizatório, c o m 
pensatório d a perda d e e m p r e g o e visa à minimização d o custo social d a
extinção d e postos d e trabalho.
3. A melhor hermenêutica a ser aplicada à hipótese — a melhor inter
pretação a ser conferida à s sua s regras — s ã o a s pertinentes a o contrato
d e adesão, n o qual n ã o s ã o a m b a s a s partes partfcipes por igual: é u m
contrato o n d e u m a d a s partes já encontra regras postas e a elas adere,
sem possibilidade d e alteração.
4. Diante d e conflito d e aplicação, a interpretação d e v e p e n d e r e m
benefício d a parte q u e n ã o participou d e s u a elaboração, q u e já o e n c o n 
trou predisposto. C o m o contrato d e modalidade adesiva, n ã o c o m p o r t a re
gras d e restrições d e direito, m o r m e n t e d e o r d e m maior, constitucionais,
c o m o a renúncia a o direito d e ação, a direitos d e o r d e m pública, o u c o m 
p e n s a ç ã o d e direitos.
5. Cuidando-se, pois, d e forma n o v a d e rescisão contratual, o n d e n ã o
h á pacto bilateral, m a s u m a autêntica p r o m e s s a d e r e c o m p e n s a àquele
q u e atender a vontade d o promitente-empregador, e m b o r a ainda n ã o e x 
p r e s s a m e n t e tipificada entre a s h i p ó t e s e s r e g e n t e s d a d i s p e n s a
desmotivada, deve-se entendê-la, porém, nelas perfeitamente inserível,
acarretando todos o s efeitos indenizatórios delas fluentes.

Expressando, ainda, alerta mais radical, entendemos: não se en
os sindicatosautorizados a pactuar,de forma coleliva,a compen
sação de taisvalores, provenientes do plano de desligamento voluntário,
com verbas salariaise indenizatórias provenientesda rescisãocontratual,
destaformaobtida.A compensação, como sabido,é extinçãode duas obri
gações cujos credores são, ao mesmo tempo, devedores um do outro.
Não sendo devedor,em nada,do empregador, não estáo empregado
(quando, porele,admite, contralegem, o sindicato,a compensação do va
lorpago,— denominado liberalidadeou corretamenle indenização)no des
ligamento voluntário planejado, obrigado a proceder à quitação de verbas
provenientes de reajustessalariaisou efetivamente indenizatóriasda rup
turadesmotivada.
Não é demais, ainda, citar Washington de Barros Monteiro, quando
acentua que uas dívidasalimentares, pelasua própria índole, não compor
tam compensação."
Entendemos,portanto,nulaacláusulainsertaem convenção ou acor
do coletivo,que admite compensação, nestas circunstâncias.
Estaráagindofraudulentamenteo empregadorque assimpactua:está
a oferecercom uma das mãos ao empregado, o que lhe retiracom a outra.
Estaráa compactuarcom a fraudeo Sindicatoque a talexigênciase curva.
6.

contram
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E, por s u a vez, à falta d e disposição legal evidente e expressa, d eve
a jurisprudência reconhecer a verdadeira tipificação desta modalidade fática
q u e s e v e m introduzindo, d e forma avassaladora, n a relação capital-trabaiho, e provê-la d o s m e i o s jurídicos ínclitos a o instituto d a d i s pensa
desmotivada, a o qual indubitavelmente pertence, p r o m o v e n d o a tutela con s 
titucional d o direito a o trabalho, e à reparação conseqüente à s u a perda,
c o m o a d e q u a ç ã o legítima d a s vicissitudes e maz e l a s deste n o s s o t e m p o
a o ainda vigente Estado d e Direito.
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(1) AmauriMascaroNascimento,e m seu livroCurso de Direitodo Trabalho, editora Saraiva. 13**
ed.. 1997, pág. 524, aclara:
*Há empresas que fazem u m programa de incentivocom regras próprias, especificas, destinadas
a motivar o empregado a pedir sua dispensa, o que recebeu, na prática, o nome de dispensa
voluntária,que náo é o mesmo que pedido de demissão. O empregado náo pede demissão: pede
para ser despedido e é atendido.O motivo olicialda extinção do Vinculo é a dispensa com maio
resvantagens do que as que seriam atribuídasao empregado caso lossedespedido. A formalização
da extinção do vínculo, para eleito de homologação lerá de ser ieita como dispensa sem jusla
causa, com o pagamento do que é devido segundo a leie dos acréscimos que a empresa volun
tariamente aduziu. A prática não é ilegal,uma vez que são cumpridas as obrigaçOes previstase m
teipara a dispensa do empregado e oferecidasvantagens maiores ao trabalhador, dal a inexistên
cia de restrições, ficando apenas, a ressalva de que na leié inexistente a demissão voluntária,
que se traduz e m u m a modalidade de dispensa sem justa causa."
(2) O tema já foiabordado pela autora e publicado no Suplemento Trabalhistada LTr,ano 34.n.
183/98.pág.877e na RevistaSínteses.Direitodo TrabalhoMaterialeProcessual— Semestral,
n.29/99— pág. 121.
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A S S I S T Ê N C I A JUDICIÁRIA G R A T U I T A E
BREVE ESTUDO
D A S PERSPECTIVAS DE A C E S S O A O
P O D E R JUDICIÁRIO T R A B A L H I S T A

DUE PROCESS OF L A W —

R O B E R T O VIEIRA D E A L M E I D A R E Z E N D E 1'»

1. INTRODUÇÃO
A problemática do acesso à Justiça tem pautado a atividade intelec
tualda grande maioriados juristasmodernos. Afinal,consagrado o Estado
de Direito houve tendência natural para que se estabelecessem discus
sões com a finalidade de buscar a ampliação dos direitose garantias dos
cidadãos, bem como a criaçãode meios de fazervalerlaisfranquias.
O livre acesso ao Poder Judiciário reveste-se de importante instru
mento para que se dê ou se procure darefetividadeaos direitossubjetivos.
Muitos são os aspectos assumidos pelo tema, pois a abertura de vias de
acesso à Justiça engloba, primeiramente, um estudo dos princípios funda
mentais do processo e. num segundo momento, da garantia do direito de
ação e de ampla defesa.
Neste breve ensaio, não se afigura possível um estudo aprofundado
dos princípiosinformativos da processualística.Contudo, é preciso,de início,
notarque, dentreeles, interessa especialmente analisara cláusulado due
process oflaw, cujo teortem sido elevado a nível constitucional na maior
parte dos Estados contemporâneos.
Feita a abordagem da due process clause, seguir-se-á o estudo de
suas implicações práticas,dentre as quais se insere, de maneira peculiar,
a questão da assistência judiciária peio Estado como meio de propiciar
maioracesso dos cidadãos à Justiçae suas perspectivasdentroda proces
sualísticatrabalhista pátria.
2. DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A cláusula do devido processo legal assume, à primeira vista, dife
rentes aspectos nos países que abraçam o sistema de direitocodificado e(
•
)
(•) Juiz do Trabalho na 2' Região, Mestrando # m Oireilo do Trabalho na Universidade de Sâo
Paulo e Professor Universitário.

136

nos países que adotam o direitocostumeiro.Nos primeiros,parecetraduzir
a idéiade garantia do direitode ação e também da própria realização da
justiça com a concepção de um Poder Judiciário organizado para atuar
mediante observaçãode regrasprocedimentaisindispensáveispara a manu
tençãodas própriasgarantiasindividuaisdos cidadãos em facedo Estado.
O princípiodo devido processo legalrestringir-se-iaa propiciaraos indiví
duos a certezaquantoao ingressoem Juízo,ã ordem dos procedimentose
à atuação do órgão judicante.
Nos paísesque consagram o sistemada common law,a amplitudedo
due process ollawabarca uma imensa gama de princípios,que redundam
na proteção dos cidadãos contra lesões aos seus direitos sem que lhes
sejam dadas as oportunidades para sua defesa. Na América do Norte, “a
cláusula é interpretada no sentidode eliminarqualquer obstáculo injustifi
cado à tutelados direitosindividuais, substancial ou processual que seja.
Desse modo, haverá violaçãoda due process clausenão somente onde fo
rem desarrazoadasasformastécnicasdeexercíciodospoderesprocessuais,
mas também onde a própriaconfiguraçãodos substantiverightspossa pre
judicarsua tutela,condicionando 'irrazoavelmente’o êxitodo processo.1""
A jurisprudência, contudo, tem paulatinamente emprestado maior
relevoao princípiodo devido processo legalnos países onde impera o sis
tema germânico, entendendo que é importantebalizaro direitode ação de
acordo com as exigências de cada procedimento sem que isso impliquea
impossibilidadedo Indivíduode bateràs portasdo Judiciáriopara aprecia
ção de eventuais lesões aos seus direitos.Valoriza-se a implantação de
regras procedimentais simplificadas, a eliminaçãode obstáculos de ordem
econômica e a especialização dos órgãos judicantes como instrumentos
Citeisa dar maior efetividadeao processo!:|.
Portanto,hodiernamente, mesmo nos paísesde direitocodificado,há
patente e progressivaampliação da cláusulado devido processo legal.No
Brasil, a Carta Suprema deu-lhe guarida, consignando no inciso LIV, de
seu art. 5fi:"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devidoprocessolegal”.Talregradeveseranalisadaem conjuntocom o prin
cípiocontido no incisoXXXV do mesmo artigo:“a leinão excluiráda apre
ciação do PoderJudiciáriolesão ou ameaça a direito”.Evidencia-se,pois,
que os princípios se complementam e se interpenetram para significara
elevação constitucionalda idéiade irrestritoacesso ao Judiciário,de modo
a garantirefetividadeaos valoresfundamentaisdo Estadode Direitoe per
mitira busca da JustiçaSocial. Positivam-seos direitosfundamentais que
outrora mostravam-se sob a denominação de direitosnaturaisa fimde eli
minar qualquer dúvida quanto à sua existência e validade, viabilizando a
concretização de seus objetivos.Ou no dizer de Cappelletth“a dimensão1
2
(1) Grinover, Ada Petlegrini."A Garanlia Constitucional do Direitode Aç3o e sua Relevância no
Processo Civil”.Disssertaçâo para concurso à fivredocência de DireitoJudiciárioCivilna Fadusp.
São Paulo. 1972. pág. 38.
(2)Nesse sentido, Nalinl,José Renato."O Juize o Acesso à Justiça",Editora Revista dosTribunais,
São Paulo, 1994, págs. 33-50.
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constitucional manifesta-se como procura daqueles valores fundamentais
que em outra época exprimiam-se como ‘direitosnaturais’{juranaturalia)e
que os ordenamentos contemporâneos têm procurado positivar, sublraindo-lhes assim o empíreo pouco realísticodo direitonatural.'3'"
Destarte, cumpre asseverar que o due process oflaw, talcomo ins
culpido na Constituiçãoda República, somente atingea concretude através
do livree amplo acesso ao Poder Judiciário pelo cidadão que se imagine
lesado ou ameaçado em seus direitos.Não há devido processo legalsem
liberdade e facilidadede acesso à Justiça;liberdade e facilidadeessas que
só são obtidas pela consagração de diversos princípios outros, dentre os
quaisse destaca,nestetrabalho,a eliminaçãodos óbicesde ordem econó
mica para o ingressoem Juízo.
Assim se pronuncia Ada PellegriniGrinover,ao estudara doutrinade
Calamandrel:“vãsseriam as liberdades do indivíduo,se não pudessem ser
reivindicadasem Juízo. Mas, é necessário que o processo possibiliteefeti
vamente à partea defesa de seus direitos,a sustentação de suas razões, a
produção de provas.A oportunidadede defesa deve serrealmenteplena,e
o processo deve desenvolver-se com aquelas garantias, em cuja ausência
não pode existiro 'devido processo legal’,inserido em toda Constituição
realmente moderna.'4'”Continuando a desenvolver seu pensamento, a au
tora citada acentua sua preocupação com as garantias processuais, afir
mando que devem ser colocadas à disposição do cidadão infinitas pers
pectivasde fazervalero direitosubjetivodeação,a fimde que a dueprocess
clause extrapole o âmbito meramente processual, passando a abranger
também o substancial, sugerindo a problemática do direito-processo.
É neste diapasão que cabe a especulação sobre a relação da assis
tência judiciáriacomo instrumento a serviço do direito de ação e da due
process clausee da garantia de igualdade processual.
3. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Dentreos princípiosque norteiama atuaçãodo EstadoModerno,surge
com força ímpar o da igualdade de tratamento. Logo, sendo o Judiciário
parteintegranteda máquina estatal,não pode eledeixarde emprestarapli
cação à isonomia,cujosdesdobramentos verificadosno âmbito processual
são de inegável importância para o regulardesenvolvimento do processo e
para que se instaurea plena confiabilidade dos jurisdicionados.Assim sen
do,estabeleceu-seentreos exegetasa chamada“regradejustiça",segundo
a qual devem ser tratados de modo igual os iguaise de modo desigualos
desiguais.
(3) Cappellelli. Mauro. “O Acesso à Justiça • a Função do Jurista e m nossa Época*. Revista de
Processo 61/144.
(4) Grinover. Ada Pellegrini. "A Garantia Constitucional do Oireito de Açâo e sua Relevância no
Processo Civil".Dissertação para concurso à livredocência de DireitoJudiciárioCivil na Fadusp.
Sâo Paulo. 1972. pãgs. 15-16.
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Esclarece Bobbio, que “laregiade justiciapresupone, en efecto, que
están ya resueltoslosproblemas compreendidosen laesferade lajusticia
retributivay atributiva,es decir,presuponeque se han elegidoloscritérios
para establecer cuándo dos cosas deben considerarse equivalentes y
cuándo dos personas deben considerarse equiparables.Sólo después de
que estos critérioshayan sido elegidos, interviene la regia de justiciapara
establecerque se tratendeimismo modo aquellosque se encuentren en la
misma situación.,5,nPortanto, trata-sede igualdade formal simplesmente.
A Carta Magna de 1988 não permiteque ainda hojequeira-sedar ao
princípioda isonomia a aplicaçãomeramente formal.Seu art.3®afirmaque
constituemobjetivosfundamentaisda Repúblicaa construçãode uma socie
dade livre,justae solidária,com a erradicaçãoda pobreza e da marginalização e com a redução das desigualdades sociais,bem como com a pro
moção do bem-estarde todossem qualquerformade preconceitoou discri
minação. Para a consecução de tais objetivos, vale-se a sociedade brasi
leirada valorizaçãodo trabalhohumano e da livreiniciativacom a finalidade
de assegurara todosexistênciadigna,em consonânciacom a JustiçaSocial
(art. 170, caput da CF). Logo, diante dos princípios e valores trazidos a
nível constitucional, resta evidente que o Poder Judiciário deve procurar
caminhos para garantirque a igualdadesejaefetivae nãoapenas formal.É
indispensávelcriarem-seiguais oportunidadesde acesso à Justiça,dandose cumprimento,notadamente,ao ditamecontidono incisoLXXIV do art.5*
do textoconstitucionalsem o que não haveriaa instauraçãodo dueprocess
oflaw entendido em seu âmbito substancial.
A realidade social brasileira tem demonstrado que não se pode crer
em livreacesso ao Judiciário da massa oprimida por condições precárias
de vida. Não parece razoáveldizerque um membro da massa operáriaou
campesina, por exemplo, tenha idênticas possibilidadesde acesso às que
possuium membro da classemédia.Acentua,com propriedade,José Renato
Nalinique“vastascamadas populacionaisvêm sendosingeiamenteexcluídas
da Justiça convencional.IS>"E acrescenta ainda:"servindo a Justiça a esta
mento cada dia mais reduzido, enfrenta ainda o fenômeno da litigiosidade
contida.Lesados nãoconfiamna eficáciadoequipamentoinstitucionalencar
regado de resolveros litígiose desistem de contenderassumindo prejuízos
que crescem na proporção do descrédito.171”Ainda deve-secitarnestepon
toa observação de Rui Portanova de que não deve estarlonge da verdade
Internacional,o sarcásticobrocardo inglês:Justiceisopen toall,liketheRitz
Hotel.»
A modificação deste quadro depende da atuação conjunta de todos
os operadores do direitono sentidode darcompleto cumprimento ao prin
cípiode igualdadee de sua implicaçãono ingressoem Juízo,bem como no
(5) Bobbio, Norberto.“Igualdad y LIBertad”.Ediclones Paldós, Barcelona, 1S93, págs. 64/65.
(6) Nalini,José Renato. “O juiz e o acesso è Justiça”.Editora Revista dos Tribunais, SSo Paulo,
1994, pág. 20.
(7) Nalini, op. Cit.,pág. 20.
(8) Portanova, Rui."Princípios do Processo Civil". Livraria do Advogado Editora. Porlo Alegre.
1995, pág. 84.
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desenvolvimentodo dueprocess oftaw.Urge que os profissionaisunam-se a
fimde exigiremdo Estadoque propicieao necessitadouma ampla e correta
assistênciajudiciáriaque lhepossibiliteestarem igualdadede condiçãocom
a parte adversa dentro do processo ou no direitosubjetivo de agir, dando
realcumprimento ao mandamento constitucional supracitado.
A assistênciajudiciáriaé dever do Estado,entendido estecomo toda
e qualquer entidade político-administrativa.1*1Constitui a assistência judi
ciária pelo Estado poderoso meio para que este faça valer a garantia do
“devido processo legal".
Atribuiuo constituinteas funçõesde darorientaçãojurídicae defender,
em todos os graus, os necessitados à Defensoria Pública (art.134 da Lei
Maior), que será oranizadamediante LeiComplementartantono âmbito da
Uniãoquanto do DistritoFederale Territórios,prescrevendo as regrasgerais
de sua organização nos Estados.
Portanto, resta patente que o dever de assistênciajudiciáriagratuita
ó atribuiçãoda União, dos Estados e do DistritoFederal.Não é aceitávela
posiçãode José CarlosBarbosaMoreira,segundoquem o Municípiotambém
estaria incluído entreos entes administrativos obrigados a manter serviço
de assistência jurídica aos necessitados, uma vez que o inciso LXXIV do
art.5® da Constituição tomaria o termo Estado como toda e qualquer enti
dadepolítico-administrativaenãoapenasa Uniãoeos Estados-Membros.'101
Óbvio que, na prática, não encontra óbicee é até salutar,a tentativa
de alguns Municípiosde criaremserviçosde assistênciajudiciáriaaos neces
sitados,notadamentetendo-se em contaque sua atuaçãopoderiasermais
específicae destinadaa resolveros problemas maiscomuns de uma região.
No campo da processualísticacivil,a Lein.1 .060/50continuaa regu
lara matéria mesmo depois da Carta de 1988.Seu art.2®,parágrafo único,
preceitua que se considera necessitado todo aquele cuja situação econô
mica não permita pagar as custas do processo e honoráriosde advogado,
sem prejuízode seu sustentopróprioou de sua família.Acrescentao art.4®
que a simples afirmação da parte, na petição inicialou em declaração em
apartado, de seu estado de miserabilidadeé suficientepara concessão da
gratuidade.
Cabe ainda apontarque não está obrigado o necessitado a aceitara
prestação do serviçode assistênciajudiciáriapelo Estado, pois o § 4®,do
art.5® da Lei n. 1.060/50 dá expressa preferência ao profissionalindicado
pelo próprio interessado e que declare aceitaro encargo.
4. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TRABALHISTA
Assevere-seque, em sede laborai,maior relevotoma o problema da
necessidade, eisque a imensa maioria da classeoperária não detém, nos
diasque correm,capacidadeeconômicade ingressarem Juízosem prejuízo9
1
0
(9) Nesse sentido. Moreira. José Carlos Barbosa. *0 Direito à Assistência Jurídica: Evolução no
Ordenamento Brasileirodo nosso Tempo". In‘As Garantias do Cidadão na Justiça",pâgs. 214-215.
(10) Moreira. José Carlos Barbosa, op. cit.pâgs. 214/215.
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d e s e u sustento próprio o u d e s u a família. A s condições s u b u m a n a s n a s
quais s e encontra me r g u l h a d o o proletariado brasileiro s ã o evidentes e se
tornam, a c a d a dia, m ais acentuadas n a m e d i d a e m q u e a vontade política
r u m a para a consagração d o m o d e l o produtivo neoliberal. H á u m progressivo
a u m e n t o d o d e s e m p r e g o e d a precarização d o trabalho e m face d a pretensa
reestruturação d o processo produtivo, o q u e a c a b a por diminuir sensivel
m e n t e o s g a n h o s d a classe operária1"*. Para o m u n d o jurídico, tais fatos
t ê m direta Implicação n a possibilidade d e ter o trabalhador individualmente
considerado condições financeiras para obtenção d e patrocínio judicial para
corrigir lesões a o s s e u s direitos.
T e m sido c o m u m a contratação d e a d v o g a d o particular pelo necessi
tado mediante p a g a m e n t o d e honorários profissionais d e 3 0 % sobre o valor
recebido a o final. N ã o parece, portanto, ter integral aplicabilidade à s u c u m bência laborai o disposto n a Lei n. 1.060/50, q u e dev e então ser interpretada
e m conjunto c o m o s dispositivos específicos d a Lei n. 5.584/70. A análise
conjunta destes textos deixa entrever q u e a constituição d e a d v o g a d o parti
cular, q u e irá receber honorários d e 3 0 % sobre o valor d a c o n d e n a ç ã o e m
c a s o d e êxito, exclui a possibilidade d e c o n c e s s ã o d a gratuidade d a Justiça,
onera n d o por d e m a i s a parte tal ajuste, m o r m e n t e considerando-se s e u es
tado d e incapacidade econômica. A s s i m cristalizou-se t a m b é m a jurispru
dência, q u e t o m o u corpo n o E n u n c i a d o n. 2 1 9 d o C.TST.
Por outro lado, n ã o s e a r g u m e n t e q u e o jus postulandi d a parte, pre
conizado pelo art. 7 9 1 d o texto consolidado, consistiria e m grande alterna
tiva d e a c e s s o gratuito, pois a prática corriqueira t e m elucidado q u e ele
constitui sério entrave à célere aplicação d a n o r m a a o c a s o concreto. Afinal,
o trabalhador, p e s s o a leiga, encontra-se desassistido e n q u a n t o o e m p r e 
gador, habitualmente possuidor d e maior poder econômico, c o m p a r e c e tendo
a o s e u lado profissional habilitado para a defesa d e s e u s direitos. Surge
então u m a situação d e patente desigualdade processual; desigualdade essa
q u e s e afigura praticamente intransponível e q u e prejudica a correta apli
c a ç ã o d a lei e a realização d a Justiça.
Insuficiente o jus postulandi para a correta defesa d o s direitos e m
Juízo e onerosa a contratação d e a d v o g a d o particular pela parte desprovida
d e recursos financeiros, resta analisar quais a s possibilidades d e obtenção d e
assistência gratuita n a seara trabalhista.

4.1. D a Assistência Judiciária pelos Sindicatos d e Classe
A Lei n. 5.584/70, e m s e u art. 14, determinou q u e a assistência judi
ciária gratuita a q u e s e refere a Lei n. 1.060/50 será prestada pelo sindicato
d e classe d a categoria d o trabalhador. Portanto, consiste e m obrigação d a 1

(11) Nesse sentido, Antunas, Ricardo."Adeus ao Trabalho?". Ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade do mundo do trabalho. Cortez/Unicamp, São Paulo, 1995. “Trabalho, Reestruturação
Produtiva e algumas Repercussões no Sindicalismo Brasileiro". In “Neoliberallsmo, Trabalho e
Sindicatos — Reestruturação Produtiva no Brasil e na Inglaterra". Boltempo Editorial, São Paulo,
1997,
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diretoria do sindicato (art.19) manter serviço de assistância judiciária na
entidadedestinadoa atenderos membros da categoria,associadosou não,
que percebam atédoissaláriosmínimos ou aqueles que não possuam con*
dições de demandar sem prejuízode seu sustentopróprioou de sua prole.
A prova do estado de necessidade não merece hoje grandes discussões,
sendo feitaporsimples declaraçãoda parte.Afinai,plenamente aplicávelà
matéria trabalhista o disposto no art.4® e parágrafos da Lei n. 1.060/50,
com as alteraçõescolocadas pela Lei n.7.510/86.Os honorários de advo
gado que forem pagos pela parteadversa,quando vencida, reverterãoem
favor do sindicato-assistente e são devidos mesmo nas reclamações
em que o sindicato atua como substituto processual (Enunciado n.220 da
Súmula do C.TST).
Não é certo,porém, dizerque a Lei n.5.584/70 quisdaro caráterde
monopólio à assistência judiciária pelo sindicato. Nada impede que o in
teressado procure outras vias para a defesa de seus direitos em Juízo,
facultando-se-lhe escolher o profissional (art.5®, § 4® da Lei n. 1.060/50);
profissionalesse que pode serum membro dos órgãos estataisdestinados
à defesa dos necessitados.
Crê-se que a delegação de uma função que, por força da Constitui
ção Federal, pertence ao Estado, aos sindicatos, de forma exclusiva, não
parece medida de inteirajustiça.Afinal,o indivíduoque não simpatizacom
a diretoria do sindicato ficaria sem opção para obtenção de assistência
judiciáriagratuitae não se dariacumprimento ao quanto preceituado pelo
art.5® da Lei n. 1.060/50. Istonão quer dizerque há, obviamente, posição
contráriaao amplo oferecimentode patrocíniogratuitopelosindicatoequanto
à sua atuação como substituto processual, essa sempre tão necessária e
proveitosa para o progresso das relações de trabalho.
4.2. D a Assistência Judiciária pelo Estado

Linhas acima,forafrisadoque consisteem deverestatala manutenção
de serviço de assistência judiciária e que essa assistência, em matéria
trabalhista, não constituimonopólio dos sindicatos.
A práticaforense tem revelado que o patrocíniosindicalnem sempre
pode atender, com a devida celeridade, à procura dos empregados, mor
mente em tempos de crise,quando o proletariado,por sua condição desfa
vorecidano modelo produtivocapitalistaneoliberal,é o primeiroestamento
social a sofreras consequências da instabilidade.
Neste contexto,misterse faznotarque o oferecimento de assistência
judiciáriatrabalhistaaos necessitados pelo Estado representariapoderoso
auxíliopara o pronto atendimento das necessidades da massa operária e
campesina,bem como paraa facilitaçãode seuacessoao PoderJudiciárioe ao
due process oflawpara a defesa de seus direitoslesados ou ameaçados.
Em São Paulo, na atualidade, inexiste qualquer órgão destinado à
prestação de assistênciajudiciária trabalhistagratuitana Procuradoria do
Estado. A ausência de Defensoria Pública tem representado grave obstá
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culo para o cumprimento do disposto no inciso LXXIV do art.5S da Carta
Suprema e aindado ditame contidono art.17da Lein.5.584/70que remete
parao MinistérioPúblicoe paraa Defensoria Públicao encargo de prestação
da assistência quando não houver sindicato da categoria profissional do
trabalhadornas Comarcas.
A Advocacia Pública goza da imensa vantagem da isenção, o que
impediria a proliferaçãode lidestemerárias, hojetãocomuns na Justiça do
Trabalho.É importante,assim, a conscientizaçãodos profissionaisda área
de que suaatuação em muitocontribuiriaparao progressodaJustiça,abrindo
não apenas mais uma portade acesso, mas fazendo surgirtambém a pos
sibilidadeda concretizaçãodo fimmaiordo DireitodoTrabalhoe da própria
Justiça Obreira: a Justiça Social.
Fica,pois,abertoo debate relativoà necessidadede serem instaladas,
pelo Estado, Procuradorias de Assistência JudiciáriaTrabalhista para que
se dê cumprimento ao quanto ordena o textoconstitucional.
5. CONCLUSÕES
Resta patente que o acesso à Justiçasomente se concretizaquando
são colocados à disposição do cidadão meios eficazes de conhecimento
de seus direitos,bem como dos instrumentosque lhe permitem seu efetivo
exercício. Portanto, hoje, o amplo acesso à Justiça representa uma das
condições necessáriaspara a concretizaçãodos finsvisados pelacláusula
do duo process oflaw, que exige a eliminação de todos os obstáculos de
ordem socioeconômica para o ingresso em Juízo.
É certoque a ConstituiçãoFederalde 1988 trouxeaocidadãoo direito
ao amplo acesso à Justiça,inclusivedeterminando ao Estado a prestação
de serviços de assistênciajudiciáriagratuita.É induvidoso também que o
textodas Leisns. 1.060/50e 5.584/70 não podem servirde desculpa para
a redução do amplo âmbito de atuação da assistência gratuitaestatalpre
vistopela Carta Suprema, não havendo como aceitara idéiade monopólio
sindicai sobre a representação dos proletáriosnecessitados perante o Ju
diciárioTrabalhista.Salutaraassistênciaestatalnamedida em que desonera
sobremaneira o trabalhador carente e ainda evita a proliferação de lides
temerárias, muitas vezes resultantes da absurda regra constanle do arl.
791 do diploma celetário,a qual, mesmo após a Constiluiçãode 1988, os
tribunaispátrios têm emprestado eficácia.
No Estado de São Paulo, a situação encontra-se agravada com a
desativação da Procuradoria de AssistênciaJudiciáriaTrabalhista e diante
da ausência de Defensoria Públicaorganizada. Imperiosa a reativação do
serviçopara que se dê cumprimentoaos mandamentos constitucionaise se
possibiliteo amplo acesso do cidadão que vive do trabalho ao Judiciário
Especializadoparafazervalerseusdireitos,realizando-seassimo fimmaior
do Direitodo Trabalho que é a Justiça Social.
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A R E S P O N S A B I L I D A D E CIVIL D A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FRENTE A O S
CONTRATOS DE TRABALHO EM
FACE DA C O N C E S S Ã O DE SERVIÇOS
E O B R A S PÚBLICAS

ÁLVARO D O S SANTOS< >

N o t a d o Autor: Apresentei este trabalho e m u m a d a s aulas
d a cadeira d e Direito Administrativo d o C u r s o d e Mestrado
d a Universidade d e C o imbra e m Portugal. O texto q u e s e g u e
ó multo p r óximo d o q u e foi orlglnalmente apresentado e dis
cutido e m classe, realizei, apenas, a supressão d e u m Intróito
Inicial o n d e e u agradecia o fato d e ter sido admitido c o m o
mostr a n d o n a Universidade e etc. Outrosslm, efetuei pontuais
alterações a título d e correções ortográficas observadas. Di
reito Administrativo foi a matéria opcional q u e escolhi d e n 
tre aquelas oferecidas para o biênio 1998/1999. O trabalho
recebeu críticas severas n ã o s ó d o s colegas c o m o d o pró
prio mestre orientador (Sr. Dr. Vital Moreira — q u e conduziu
o a n o d e estudo c o m vibrante entusiasmo e visível c o m p e 
tência), tendo e m vista, especialmente, a s conclusões alcan
çadas. E m verdade, o trabalho atingiu o objetivo pretendido,
o u seja, “levantar discussão a respeito d a proposição"e, c o m
efeito, foi u m d o s melhores m o m e n t o s d a m i n h a p a s s a g e m
pela Universidade d e Coimbra. P o r certo, rebati a s criticas
recebidas usando, por evidente, a forma a m a i s cordial p o s 
sível, porém, c o m decisiva convicção a respeito d a idéia de
fendida. Pesou, ainda, n e s s a m i n h a atitude, a observação de
q u e s e tratava d e u m a cadeira o n d e a maioria d o s participan
tes era d e origem admlnistratlvista e, assim, concluí, enxer
g a r a m a explanação c o m olhos absolutamente p r e g a d o s n a
“lógica jurídica"e, c o m o sei, a s questões q u e e n v olvem lides
trabalhistas d e v e m ser analisadas, p e n s a d a s e decididas c o m
b a s e e m determinante Interpretação social dessa m e s m a ló
gica jurídica, é claro. A s críticas foram bem-vindas, aprendes e c o m elas...ó c o m o “viver a s experiências d o s outros”.
S a u d a ç õ e s a todos.

O Juiz do Trabalho substituto, TRT da 15* Região — Campinas/SP.
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i — INTRODUÇÃO
A responsabilidadedo Estadopelosatosde seusagentesnão se resume
ou restringea um problemajurídicoé,alem disso, um problema social.
“A questãosocial, dia-a-dia mais avassaladora, e as doutrinas
socialistas,exigindoaprogressivaIntervençãodo Estado,que sepre
tendelevarao extremo oposto à concepção individualistado Estadogendarme, tornarameste assuntode culminanteimportância e palpi
tante actualidade; porque se ao lado da faculdade quase ilimitada
reconhecidaao Estadode intervirem toda actividadeindividuale so
cial,não forposta, dum modo nítidoe preciso, a sua rigorosarespon
sabilidade,e a dos que, como órgãos do Estado, exercem essa inter
venção e em geraiexecutam as outras funções próprias dessa enti
dade jurídico-política, então o convívio social seria insuportável, o
direitoe a justiçapalavras vás e sem sentido, o arbítrioarvorado em
leie a funçãodo Estado, em vez de coordenadora e harmônica, converter-se-iaem tirânicae dissolvente"."1
As palavrasacima, da lavrade Luizda Cunha Gonçalves, (oram pro
nunciadas em 1905 em trabalho acostado ao acervo da bibliotecada Uni
versidadede Coimbra. Com efeito,em que pese o transcurso de quase um
século desde a divulgaçãodo texto,o fatoé que a questão da responsabili
dade do Estado desde há muitodesperta o interesse dos cultoresdo Direito
na busca incessantede uma soluçãoao menos indicativado rumo a seguir.
E desde aqueles tempos haviaenorme preocupação em limitara liberdade
de atuaçãodo Estado,por meio de seus órgãos, como fatorpreponderante
para o equilíbrioda sociedade, poroutra, dos entes administrados.
Tão-somente a questão individualizadada apuração do tipoe alcan
ce dessa responsabilidade anunciada, seria o bastante para justificar a
existência de estudos visando a busca de explicações plausíveis e atuais
quanto ao tema, porém, acresce,que o enfoque deste trabalho tem cruza
mento, ainda, com fato emergente do Direito do Trabalho, ou seja, com
tema de fulcralimportâncianaquela área jurídica,istoé com a viabilidade
do própriocontratoindividualizadode trabalhoem razãoda evolução natu
ral do Estado, que a partirde determinado momento histórico viu-se as
voltas com a necessidade de descentralizare desconcentrar sua atuação
administrativatendo em vistauma maior mobilidade e adequação do apro
veitamento dos, no mais das vezes, escassos recursosfinanceiros.
II — OBJETIVO D O TRABALHO
Assim, o objetivo deste trabalho é definir a existência, ou não, de
responsabilidade do Estado com relação aos créditos originados pela
(1) Luiz da cunha Gonçalves.'A Responsabilidade da Administração pública pelos Actos de seus
Agentes', Coimbra. Typografia Universal, 1905.
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ocorrência de contratos de trabalho firmados pelas empresas concessio
nárias de serviços e obras públicasjuntoaos trabalhadoresempenhados
diretamente nas tarefasdos serviçosconcedidose,se positivaa resposta,
de que tipode responsabilidadese trata.
UI — TÍTULO DO TRABALHO
Logo de iniciocumpre esclarecera respeitoda dúvidaque tomou-me
de assaltojána questão referenteà adoção do títulopara o trabalho.
Com efeito,alguns administrativistasadotam em seus escritosa ex
pressão “Responsabilidade do Estado"e afirmam, que é um errofalarem
“Responsabilidadeda Administraçãopública”,ou seja:sendo o dano resul
tante de comportamento de qualquer dos poderes constituídos (Legislati
vo, Executivoou Judiciário)a responsabilidadeé do Estado,vez que a Ad
ministração Pública, não tem personalidade jurídicae, porisso,não pode
sersujeitode direitose obrigações121.
De outrabanda existemautores,que preferema expressão‘Respon
sabilidadeda Administração Pública"e justificamessa preferênciaalegan
do que é da atividade administrativa dos órgãos públicos que emerge a
obrigação de indenizar.Por outraspalavrasos atosde governocomo enti
dade política,em princípio,não geram responsabilidade*31.
Ora bem, de minha parte,prefiroa segunda hipótese,talcomo figura
no textodo títuloescolhido. De efeito,o objetomaior de reflexãoé efetiva
mente a responsabilidade da Administração Públicae temos que essa en
tidade funciona como uma espécie do gênero mais elevado, ou seja, e,
agora sim, a Responsabilidade do Estado a quem se subordinatambém a
responsabilidade por atos legislativose judiciais, que não serão alvos de
observação posto que talassunto comporta dissertação própria cuja en
vergadura, porcerto,extrapolaos limitesdeste estudo*41.Mas, consideran
do-se a força da expressão “Responsabilidade do Estado”é possívelque,
porvezes,elaapareça no textoporém,se o fatoocorrer,tenha-se presente
que estou me referindo à responsabilidade da Administração Pública, tal
como acima foidefinido.
Justificado,pois,o textodo títuloadotadoem facedo tema escolhido,
cumpre expender algumas colocações a respeito da delimitaçãoda maté
riade modo que esteja enquadrada dentro dos limitespretendidos.A au
sênciadessa explicação,considerando-sea vastidãode possibilidadesque
a questão central oferececomprometeria todo o trabalho.
(2) Maria SilviaZanella Dl Pietro,“Direito Adminstrativo", Sâo Pauto, Ed. Atlas, 1990.
(3) Haly Lopes Meirelles.“Direito Adminstrativo Brasileiro", São Paulo, Ed. Malhelros, 20* ed.,
1995.
(4) A respeito, ver por ex.: María Lucia Amaral Pinto Correia, ‘Responsabilidade do Estado e
Dever de Indenizar do Legislador’,1998, Coimbra, Editora Coimbra.
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IV — LIMITES D A Q U E S T Ã O

Veremos adiante, que a concessão de serviçose obras públicas, es
pécie de contratoadministrativo,importa váriasatividades,taiscomo: con
cessão de serviço público, concessão de obra pública, concessão de uso
de um bem público. De outro lado, outros contratos administrativos têm
marcado a atuaçãoda administraçãopública,taiscomo: o contratode pres
taçãoou locaçãode serviço,o contratode obrapública,o contatode forne
cimento e o de empréstimo.
Mas para a consecução deste trabalho, importa ressaltar, que ape
nas são objetode interesseos contratosde concessão de serviçose obras
públicas e,ainda, o contratode obra pública.
Outrossim, não entrarei em discussão a respeito de atividades eco
nômicas do Estado, assim entendidas aquelas atividades que o Estado
executa porintermédiodas empresas estataisou suas assemelhadas quais
sejam:as Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista,Autarquia ou
Fundação Pública151.
Por exclusão, então, e como consequência natural, repito, interes
sam-me aquelas atividades exercidas por meio das empresas concessio
nárias ou mesmo aquelas exercidaspor empresa privadacontratada para
a execução de uma obra especifica.
Anote-se, por oportuno, que não desconheço que as Empresas Pú
blicase de Economia Mista podem ser,ao mesmo tempo, concessionárias
de serviços públicos, porém, este assunto não se insere na área de inte
resse para o desenvolvimento deste estudo, vez que tratando-se de res
ponsabilidadeoriundada inadimplênciadecréditostrabalhistasé meridiano
pensar e concluir que aquelas empresas e, por conseqüência lógica, a
Administração Pública são, nesse caso, diretae subjetivamenle responsá
veis pela quitação de tais créditos, uma vez que não se trata de questão
que envolva terceiros.
Portanto, a análise torna-se efetiva e de importância quanto ao fato
da existência desses mesmos créditostrabalhistase, no caso tiplco,a de
sonra desses compromissos junto aos trabalhadoresporpartedas empre
sas privadas concessionárias de serviços públicos.Por oportuno diga-se,
que a falta de pagamento pode ocorrer não só pela falência da empresa
concessionária ou prestadora de serviçocomo pela simples inadimplência
Imotivada ou, será melhor dizer, pela deliberada intenção de burla aos di
reitostrabalhistas e respectivos créditosdos obreiros.
Assim, entenda-se a explanação com a base restrita que acima foi
expressa.
(5) Arl. 37, n. XIX da CFRB/1988.
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V — A RESPONSABILIDADE CIVIL

O vocábulo“responsabilidade”ó oriundo do verbo latinorespondera.
O tema contém, é evidente, a raiz latina spondeo — fórmula pela qual se
vinculavano DireitoRomano, o devedornoscontratosverbais,porintermé
dio de pergunta e resposta; {spondesne mlhl date Centum? Spondeo),ou
se]a,"prometes me dar um Cento? Prometo'1.
Conclui-se, então, que o vocábulo — responsabilidade — tem como
idéiacentral o atode responder por algo,por alguma coisa.
A responsabilidade civilsupõe alguns pressupostos, quais sejam; a
existência de uma ação comisslva ou omisslva; a ocorrência de um dano
moral ou patrimonial e o nexo de causafidade entre o dano e a ação.'61
A ação, que é elemento constitutivoda responsabilidade,poderá ser
lícitaou ilícita.A responsabilidadedecorrentedo atoilícitoapóia-sena idéia
de culpa do agente.De outrolado,a responsabilidadesem culpa funda-se
no risco, teoriaobjetivistaque vem se impondo na atualidade consideram
do-se a insuficiênciada culpa para solucionara questão dos danos de um
modo geral.
O dano, porcertoe logicamente,não pode deixarde compor o rolde
pressupostos da responsabilidade,vez que não se concebe a responsabi
lidade civil, que resulta na reparação civil, sem a ocorrência de um dano
patrimonial e de um prejuízo imediatamente mensurável, de preferência.
Por último,pressuposto também inafastávelda responsabilidadecivil
é o nexo de causalidade, o liame, o vínculo entre a ação e o resultado
ocorrido.O nexo de causalidade é,realmente, um fatogerador da respon
sabilidade civil,entretanto não se pode esquecer que há necessidade de
uma adequação entreo ato e a ocorrênciado dano.
Ora, ainda que rapidamenteabordadoo tema relativoaos pressupos
tosda responsabilidadecivil;importa ressaltar,como consequência lógica,
que existem fatores excludentes dessa mesma responsabilidade, istoé:a
força maior, ou seja fato de terceiro(exceto o devedor) ou do credor, que
impossibilitao cumprimento obrigacional;o caso fortuito,istoé o aconteci
mento provindoda natureza,sem nenhuma intervençãoda vontade huma
na e,finalmente,a culpaexclusivaou concorrenteda vítima,fatosque dis
pensam maiores explicaçõesuma vez que falam porsi.
Peio visto até o momento conclui-se, que emergem duas grandes
espécies de “responsabilidade”,quais sejam: a primeira inclusa no âmbito
da inexecução obrigacional,eleitapela doutrinacomo sendo a “responsa
bilidadecontratual”e a segunda, resultantedo nãocumprimentode norma
legal, batizada pela mesma doutrina, como referente à responsabilidade
“extracontratual".6
(6) Classificação de Maria HelenaDiniz,in’Curso de DireitoCivilBrasileiro*,vol. 7,1984, Editora
Saraiva.
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Ora, se duas pessoas estabelecem normas contratuais e, por estas
normas regulam seus interesses particulares, é certo que firmam uma lei
entre elas.Assim, as cláusulas normativas estabelecidas de comum acor
do devem sercumpridas— mais que isso, rigorosamente observadas, sob
pena de procedimento diverso resultarem responsabilidade do infrator.
De outra banda, é inerente a todo ser humano o respeito ao direito
alheio,istoé ainda que não existaum contratoescritoentretodos os seres
humanos a sociedade, ao longo dos tempos, estabeleceu regrasde condu
tacom base na moraldominante, nodireitonaturale,ainda,nodireitosubs
tantivo.O desrespeito às regras em questão acaba por imputar ao trans
gressor a responsabilidadecivilchamada extracontratual.
E, anote-se, quanto a esta última (extracontratual), em termos de
apuração da efetivaresponsabilidade civilreferenteao atoilícito(delitual
em contraposição ao contratual), duas teorias disputam a preferência
da doutrina e da jurisprudência, ou seja a “Teoria Subjetiva"e a "Teoria
Objetiva”.
O ordenamento Jurídicobrasileiro no que diz respeito à responsabi
lidadecivile em termosde direitoprivado,adota aTeoriada Responsabilida
de Subjetiva, isto é orienta que o ressarcimento pelos danos e prejuízos
causados decorre da culpa.Anote-se, que se tratada culpa latosensu, ou
seja aquela que abrange o dolo e a culpa (stríctosensu).
O art.159 do CCB diz inverbis:
Art.159.Aqueleque, poração ou omissãovoluntária,negligên
cia, ou imprudência, violardireito,ou causar prejuízo a outrem, fica
obrigado a repararo dano.
A verificaçãoda culpa e a avaliaçãoda responsabilidaderegulam-sepelodispostonesteCódigo,arts.1.518a 1.532e 1.537a 1.553.
(Redação destaparteconforme o Dec. Leg.n.3.725/19).
Assim, a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um
atoilícito171.
Mas a TeoriaSubjetiva,baseada naculpa,recordarnão é demais,em
face do natural desenvolvimento físicoe culturalda sociedade e especial
mente do progressotecnológicoextremamente evolutivo,deixou de serum
parâmetro seguro para a aferiçãoda responsabilidade.
Surge, então,a TeoriaObjetiva,que fundamenta, a reparaçãode pre
juízosem doissistemas,o primeirobaseado no riscoe ao depois,o segundo,
no dano objetivo.O risco supõe a exposição da sociedade ao padrão de
uma atividadeexercida por determinada pessoa físicaou jurídica e, essa
circunstânciaé,porsisó,o bastanteparaeventualindenizaçãoem facedo
virtualprejuízoadvindo da mesma atividade.O dano objetivo,como o pró-7
(7) Washington de Barros Monteiro."Curso «teDireitoCivil*, 1990,24* ed.. Ed. Saraiva.

150

prio nome diz, emerge da só existência do dano. Em ambos os casos não
se cogitaa idéiade culpa (latosensu) mas, tão-somente, da ocorrênciade
um nexo de causalidade, ou seja um “vinculoentreo prejuízo e a ação de
modo que o íato lesivodeverá ser oriundo da ação, diretamente ou como
sua conseqüência previsível"181,
Por outras palavras, “no sistema da culpa, sem ela, realou artificial
mente criada, não há responsabilidade; no sistema objetivo, responde-se
sem culpa, ou, melhor, esta indagação não tem lugar”181.
Oiga-se por oportuno, como afirma Ripert, um dos expoentes da
Teoria Objetiva, “a tendência atual do direitomanifesta-se no sentido de
substituira idéia de responsabilidade pela idéia da reparação, a idéia da
culpa pela idéia do risco, a responsabilidade subjetiva pela responsabili
dade objetiva',,I<!1.
Nada obstante anote-se, em que pese a circunstância anteriormente
mencionada, no sentidoda admissão da TeoriaSubjetiva (videacima o art.
159 do CCB), o direitoprivado positivobrasileiroassume casos em que a
responsabilidadeobjetivamarca presença,por exemplo: a responsabilidade
do hoteleiro, pelo furtopraticado por empregados contra hóspedes; a res
ponsabilidade do banco que paga cheque falsificado...,dentre outros.
Consigne-se,com intuitoilustrativoe,maisdo que isso,parademons
trara forçadaTeoria Objetivaque, também, a própriaLei SubstantivaCivil
Brasileira (CCB) em alguns dos seus artigos, consagra a dita teoria, ou
seja a objetiva, veja-secomo exemplo, para citarapenas um, o que diz o
art.1.527 do CCB:
Art.1.527.0 dono, ou detentor,do animal ressarciráo dano por
este causado, se não provar:
I— Que o guardava e vigiavacom cuidado preciso.
II— Que o animal foiprovocado poroutro.
III— Que houve imprudência do ofendido.
IV— Que o fatoresultou de caso fortuito,ou forçamaior.
VI — A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Agora, uma visãoda responsabilidadecivilno campo do direitopúblico.
No passado era absolutamente impossível pensar em responsabili
dade da Administração Pública,com efeito,as legislações antigasnão co
nheceram direitoindividualcapaz de secontrapora Administração Pública.
Falo da época dos Reis, que eram “deuses”ou filhos dos deuses”,
podiam disporcom soberania sobre as pessoas e seus bens.
(8) Maria Helena Diniz.“Curso de Direito Civil Brasileiro". 1984,7* vol., Ed. Saraiva.
(9) José de AguiarDias.'Da Responsabilidade Cnrir. 1983.1* vol..Rio de Janeiro. Editora Forense.
(10) Ripert.“O Regime Democrático e o Direito Civil Moderno*.
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Na Pérsia operou-se uma evolução,foiquebrada a imutabilidade so
berana do Estado e a forma sacerdotal foisucedida pela forma despótica.
Ora,como se pode concluir,nenhum progressotrouxe,ou sejaa ditaevolu
ção foiefêmera, ineficaz.
Sob a égide dos governos absolutos era negada a responsabilidade
do Estado(Adm. Pública). Dizia-se "o reinunca erra'1.E, ainda mais, pela
identidade do Monarca com o poder... “o estado sou eu".
O Estado de Direitoinstituiua garantiade igualdade e de legalidade
como direitos fundamentais. Não havia mais, então, autoridade fora da
abrangência da leie, consequentemente, sujeitos irresponsáveis.
Com a influênciado liberalismoo Estadofoiequiparado ao Indivíduoe,
assim, passou a ser responsabilizadopor atosculposos de seus agentes.
Na atualidadeatribui-seà administraçãopúblicauma responsabilida
de especial d e direito público, diferente e mais rígida d o qu e aquela tradi
cional responsabilidade patrimonial civilística. "A doutrina do Direito Públi

co propôs-se a resolvera questão da responsabilidadecivilda Administra
ção por meio de princípios objetivos,expressos na teoriada responsabili
dade sem culpa ou fundados numa culpaespecialdo serviçopúblicoquan
to a atos lesivos de direitosde terceiros.Nessa tentativasurgiram as teses
daculpaadministrativa,do riscoadministrativoe do riscointegral,todaselas
identificadasno troncocomum da responsabilidade objetivada administra
ção pública, mas com variantes nos seus fundamentos e na sua aplicação,
sem falarnassubmodalidadesem quese repartiramessastrêscorrentes"<">.
Por ora convém, apenas, abordar de soslaio,de passagem, as ditas
correntesde pensamento.
A teoria da culpa administrativa pressupõe três hipóteses diversas,
ou seja:a faltado serviço, o mau funcionamento do serviçoou o retarda
mento do serviço pela administração, ocorrendo qualquer das possibilida
des surge a obrigação de indenizar. Porém, essa teoria exige demais do
administrado,que além de provara ocorrênciada lesãoficacom o deverde
demonstrar uma das hipóteses mencionadas.
A teoriado riscoadministrativo,estasim, representou efetivoavanço
no tratoentreo poder administrativo e os administrados, ao passo que faz
surgira obrigação de indenizaro dano peia administraçãoem face do sim
ples fato da existência da lesão sem o concurso do lesado; e não mais
perquirira respeitoda existênciade culpa;poroutraspalavrasbastao nexo
de causalidade (acrescidoda adequação). PorestaTeoria,em que pese a
existência da culpa objetiva a administração pode demonstrar a culpa da
vítimapara excluirou atenuar a indenização.Esta,portantoé a teoriaado
tada pela grande maioria dos Estados modernos, Brasil incluso, uma vez
que “pela sua objetividade e partilhade encargos, conduz a mais perfeita
justiçadistributiva...'"í12).1
(11) Hely Lopes Meirelles."Direito Adminstrativo Brasileiro", 1995, SSo Pauto, Editora Malheiros.
(12} Hely Lopes Meirelles.‘Direito Administrativo Brasileiro", 1995, SSo Paulo. Editora Malheiros.
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Finalmentequantoà teoriado riscointegral,uma modalidade absolu
tamente extremada, só por isso já se encontra, na prática, abandonada.
Não poderia serdiferente;porestateoriaa administraçãoestariaobrigada
a indenizartodo e qualquerdano aos administradossem a menor possibi
lidadede defesa de seus interesses,que em últimaanálisesão os interes
ses comuns de toda a sociedade.
A responsabilidade civilda Administração Pública independe, então,
de conduta ilícitaou antijurfdicade seus agentes.Exige-se, tão-somente, a
demonstração do nexo de causalidade e sua necessária adequação entre
a ação ou omissão da administraçãopúblicae o dano em side modo que,
desta forma, estará definida a efetiva responsabilidade emergente do fato
alegado.
Porconclusão tem-se, que a responsabilidadeda Administração Pú
blicaé objetivae funda-se na teoriado riscoadministrativo.Ou seja,o Es
tado e sua administração no desempenho de atividades em proveito da
coletividade,assume os riscosreferentesa essasmesmas atividades,que
podem resultar em ação ou omissão danosa à coletividade (sociedade),
parte isolada dela ou a um indivíduo e, nestes casos, deve indenizaro(s)
prejudicado(s) pelo(s) prejuízo(s)daí resultante(s).
A ConstituiçãoFederal de 1988 (CFRB/88) inovou naquiloque se re
fereà responsabilidade extracontratualdo Estado.O parágrafo6ado art.37
da CFRB/88 diz:
Art37...................................
.................................. omissis
§ 6®As pessoasjurídicasde direitopúblicoe asde direitopriva
do prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direitode regressocontrao responsável nos casos de doloou culpa.
.................................. omissis
A novidade prende-se ao fatode que as concessionárias de serviço
público (pessoasjurídicasde direitoprivadoprestadoras de serviçospúbli
cos) passaram, então, a responder objetivamente em razão de eventuais
prejuízos provocados contra terceiros e, em razão de sua atividade na
esferaestatal,ou seja,como se fosseo Estadoou a própriaadministração
pública.
Alerto,que a Administração Públicadesde 1967 passou a responder
de forma objetivapordanos que seus servidorescausassem a terceiros.O
assuntofoireguladona Carta Maiorde 1967 e repetidona revisãode 1969,
por meio da Emenda número 1.
Verifica-se, portanto, maior garantia aos administrados em face do
acréscimo de encargos ao Estado e suas concessionárias. Em verdade, o
fato era inevitável uma vez que nossa Administração Pública, que nutria
grande preferênciapelaatribuiçãode serviçosàs suas própriasempresas,
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aderiu à n o v a tendência mundial e p a s s o u a adotar a c o n c e s s ã o d e servi
ç o s públicos c o m o m é t o d o padrão, a ponto d e s e r e m editas leis específi
c a s sobre o assunto, c o m o s e verá adiante.

VII — SERVIÇOS PÚBLICOS
N o Direito, d e u m m o d o geral, todo tipo d e definição por si s ó apre
senta risco d e limitar por d e m a i s o alcance q u e s e pretenda dar à matéria
e m estudo.
C o m efeito, n o c a m p o d o Direito Público n ã o poderia ser diferente.
Por outras palavras, a definição d e "serviço público” e m razão d a s conside
ráveis transformações q u e o instituto verificou a o longo d o s tempos, tanto
n o q u e diz respeito a o s seu s elementos constitutivos e, t a m b é m , quanto à
s u a abrangência, é tarefa d a s mai s árduas.
D e início, três elementos c o m p u n h a m a definição d e s s e serviço p ú 
blico:'^ material (atividade d e interesse coletivo); o subjetivo (presença d o
Estado) e, finalmente o elemento formal (procedimento d e direito público).
Houve, então, acentuada evolução desses elementos. O Estado à m e 
dida e m q u e foi se afastando d o s princípios d o liberalismo p a s s o u a ampliar
o alcance s e s u a s atividades próprias a s s u m i n d o a l g u m a s atividades c o m e r 
ciais e industriais q u e antes est a v a m reservadas à iniciativa privada.
M a s , c o m o tempo, o "Estado” s e apercebeu q u e n ã o reunia condi
ç õ e s d e mobilidade e d e organização suficientes para gerir c o m a eficiên
cia necessária d e m o d o a fazer frente à concorrência privada, e s s e tipo d e
negócio. C o m o conseqüência p a s s o u a delegar e s s a administração a par
ticulares por m e i o d e contrato d e c o n c e s s ã o d e serviços públicos e, m ais
adiante, transferindo o serviço a p e s s o a s jurídicas d e direito privado para
e s s e fim específico.
B e m , logicamente, a partir d e então dois elementos d a definição d e
serviço público e anteriormente citados foram afetados decisivamente, o u
seja o e l e mento subjetivo, p o r q u e n ã o s e podia considerar q u e a s p e s s o a s
jurídicas públicas e r a m a s únicas q u e prestavam serviço público, o s parti
culares adquiriram tal possibilidade por intermédio d a delegação e m face
d a c o n c e s s ã o d e serviço publico.
Outrossim, o elemento formal foi, d a m e s m a maneira, afetado a o passo
q u e n e m todo serviço público seria prestado s o b o regime exclusivamente
público.
Vê-se, portanto, q u e a definição d e serviço público apresenta especial
dificuldade n ã o s ó pela complexidade d o t e m a m as, t a m b é m , porque a simples
discussão a respeito d e “serviço público” determina o enfrentamento d e que s 
tões nucleares d a Política e d o próprio Direito. Trata-se d e definir a função d o
Estado, seu s limites d e atuação e o âmbito reservado a o s particulares".1'3*

(13) Marçaijustem Filho.'Concessões de Serviços Públicos'. 1997, Editora Dialética. Sâo Pauto.
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Conclui-se, então, que o conceito de "serviço público”tem necessa
riamente uma conotação de particularidade histórica, por outras palavras
está irremediavelmente ligado ao modelo constitucional assumido pela co
munidade — palavras de Marçal Justem Filho— inclusiveno que diz res
peito à função e ao papel que ditacomunidade reserva a siprópria.
A propósitoe tendoem vistaque nãofazpartedos planos maiorapro
fundamento do tema tratado neste tópico (serviço público), ao passo que
interessa apurar, isto sim, as conseqüências de atos das empresas con
cessionárias e da própria administração pública em face dos contratos de
trabalhoexistentes;adoto como definição de “serviço público”as palavras
de CelsoAntônioBandeira de Mello,nos seguintestermos:serviçopúblico
"étodaatividadedeoferecimentode utilidadeoucomodidade materialfruível
diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou quem lhe faça
as vezes, sob regime de direitopúblico.
A Constituição da República Federativado Brasil (CFRB/88) em seu
art.175 deixa claro,que cabe ao Poder Público, na forma da lei,a presta
ção de serviços públicos e, tal atividade pode ser efetuada por meio da
concessão ou permissão, sendo indispensável o certame públicopor meio
de licitação.
Diz o art.175 da CFRB/88:
Art.175.incumbe ao Poder Público,na formada lei,diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licita
ção, a prestação de serviços públicos:
I— o regime das empresas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalizaçãoe
rescisão da concessão ou permissão;
II— os direitosdos usuários;
ii!— políticatarifária;
IV — a obrigação de manterserviçoadequado.
O “Poder Público", é claro,abrangea União,os Estadose os Municí
pios e a CFRB/88 seguindo a tradição das “Cartas”anteriores declarou
expressamente as competências privativasda União, a níveladministrativo
e, também, as comuns exercitáveis pelos Estados e Municípios veja-se,
ainda que parcialmente, o art.21 da CFRB/88, por exemplo:
Art.21. Compete à União:
.................................. omissis
X — mantero serviço postal e o correioaéreo nacional;
(14) CelsoAntônioBandeirade Mello.‘Curso de DireitoAdministrativo”,81ed„ 1996, SSo Paulo, RT.
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XI — explorar, diretamente o u mediante autorização, c o n c e s 
s ã o o u permissão, o s serviços d e telecomunicações, n o s termos d a
lei,q u e disporá sobre a organização d o s serviços, a criação d e u m
órgão regulador e outros aspectos institucionais! ( R e d a ç ã o d a d a a o
inciso pela E m e n d a Constitucional n. 8, d e 15.8.95)
XII — explorar, diretamente
são ou permissão:

o u mediante autorização,

conces

a) o s serviços d e radiodifusão sonora e d e s o n s e imagens; ( R e 
d a ç ã o d a d a à alínea pela E m e n d a Constitucional n. 8, d e 15.8.95)
b) o s serviços e instalações d e energia elétrica e o aproveita
m e n t o energético d o s cursos d e água, e m articulação c o m o s Esta
d o s o n d e s e situam o s potenciais hidroenergéticos;
c) a n a v e g a ç ã o aérea, aeroespacial e a infra-estrutura a ero
portuária;

d) o s serviços d e transporte ferroviário e aquaviário entre por
tos brasileiros e fronteiras nacionais, o u q u e t r a n s p o n h a m o s limites
de E s t a d o o u Território;
e) o s serviços d e transporte rodoviário interestadual e interna
cional d e passageiros;

f)o s portos marítimos, fluviais e lacustres;
XV — organizar e m a n t e r o s serviços oficiais de estatística,
geografia, geologia e cartografia d e âmbito nacional;
.................................. omissis
Assim, o serviçopostale correio aéreo nacional; serviçosde teleco
municações (incluindoa transmissão de dados); serviços de radiodifusão;
a geração e fornecimentode energiaelétrica;serviçosde transporte(inclu
siveinfra-estruturaportuáriae aeroportuária);serviçosde estatística;geo
grafia;geologia e cartografianacionais;serviçoslocaisde gás canalizado;
educação; saúde e previdência social são, por imperativo constitucional,
“serviços públicos".
Embora a enumeração não seja taxativa, uma vez que pode haver
ampliação por intermédio tanto do poder constituinte derivado como por
intervenção do legisladorinfraconstitucional,ficademarcado o âmbito em
que a atividade prestacional por meio, por exemplo, da concessão, será
legítima.V
I
VIII— CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Não é nova a questãovinculadaao tamanho do Estado,assimenten
dida a esferade atuaçãodiretae indiretada autoridadeestatalno dia-a-dia
dos administrados.
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De efeito,o “Estado Megalómano"“*1,uma instituiçãohipertrofiadae
superdesenvolvidajánão encontra amparo, não resultamais, entreos po
líticos,sociólogos e economistas.A redução do papel do Estado é exigida
e,em contrapartida,espera-sesua maioreficiênciana atuaçãonecessária
de composição das inúmeras variantes que envolvem os administrados e
sua vida política,cultural, social e, em última análise, na própria sobrevi
vência dos integrantesda sociedade.
Ora, a afirmação acima é verdadeirapara um grande numero de paí
ses e dentre eles,porcerto,inclui-seo Brasil.
Destaformao Estadobrasileiro,depoisde muitadiscussãono pretório
da República e a ultrapassagem de elevadas dificuldades, face ao ranço
centralizadorsempre presenteespecialmente em coletividadescom limita
da visão (visãocorporativista),ou seja, os partidospolíticos,mais preocu
pados com as picuinhaspartidáriasdo que com a verdadeirapolíticasocial
e de desenvolvimento; adotou como objetivo viável a redução de sua di
mensão, assim entendida a sua atuação junto aos administrados e, tam
bém, quanto à forma de assumirencargos.
A idéiaprincipalera que a atuação estatalficasselimitadaàquilode
essencial, por outra, o Estado se absteve de atuarem setoresque podem
ser desenvolvidos com vantagem peia iniciativaprivada.
Dentro dessa linha, foram editadas as Leis ns. 8.987/95 e 9.074/95,
que tratam da Concessão de Serviços Públicos.
Outrossim, aos contratosde Concessão de Serviços Públicosdevem
seracrescidas,também, as determinaçõesdos dispositivosda Lein.8.666/
93, que trazindicações a serem seguidasquando a Administração Pública
firma contrato de concessão de serviço público e de construção de obra
pública com o particulare é claro, à luzdo direitopúblico.
Ora, anunciado o conceito de “serviço Público e mais, os textos le
gais,cumpre abordar,então,a questãocentraldeste trabalho,qual seja, a
responsabilidade civilda AdministraçãoPúblicafrenteaos contratosde tra
balhoem face da concessão de serviços e obraspúblicas.
Quando necessário, serão alinhados ao texto os dispositivos das
leismencionadas e de outrasleisesparsasque sejam de interessea esta
discussão.
IX — CONTRATOS DE TRABALHO
Ora, oscontratosde trabalhodos quaisfalo,nãocusta relembrar,são
aquelesfirmados pelasconcessionáriasde serviçospúblicosou,ainda,de
uma empresa privada específicaà qual foidelegada, por meio de conces
são, a incumbência da execução de um serviço público ou da construção
de uma obra pública.
(15) Jean-François Hevei. "El Estado Megalómano’, tradução e m Espanhol, titulo original e m
Françâs — La Grâce de rÉtat, 1984.
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De imediato,saltaaos olhos, aparentemente, a conclusão de que a
responsabilidadepelosfatosdessescontratosde trabalhocabe unicamen
teà(s) Empresa(s) Privada(s) concessionária(s). Mera aparência, em meu
modesto entender.
Melhorexplicar,ou tentar...aomenos; não há dúvidasde que os cré
ditos trabalhistas são inicial e primordialmente de responsabilidade da
Empresa Privada concessionária.No entanto, a situação que quero fixaré
aquela relativaà inadimplênciadessa mesma empresa privadaem relação
a ditoscréditos,seja com relação ao saláriomensal ou aos créditos resci
sórioscomo um todo.
Mas, não é fatoincomum a faltade pagamento pelaempresa privada
em razão, por exemplo, de falência desta ou do simples descumprimento
das obrigações trabalhistas.E, com efeito, a situação do trabalhador em
causa, em termos financeiros, não é diferente daquela do trabalhadorda
iniciativaprivada.Poroutraspalavras, tem as mesmas necessidades e di
reitos,ou seja,espera a percepção de seu salárioe,eventualmente, o pa
gamento de seus créditos rescisórios,quando foro caso.
Importa ressaltar,que quando a iniciativa privada contrata trabalha
dores tem como objetivodentre outros, a finalidade possível de obtenção
de lucroem razão do serviço efetuado, força natural e impulsionadora do
capitalismo.Mas a empresa privadaconcessionária de serviço de serviço
público,alémdo objetivodo lucro(dentreoutros)trazobrigatoriamentecon
sigoa necessidadedeatendimentodeum interessepúblico,fatorinafastável,
inerentee implícito,quando da conclusão de um contratode concessão de
serviçopúblico.
Este mesmo fator(interesse público) está presente, apenas, de for
ma mediata quando ocorre a contratação de trabalhadores pela iniciativa
privada para atuação nas atividades desse segmento econômico, tendo
em vista que a contratação refletepositivamente na diminuição do índice
numérico de desempregados.
Friso,que o interessepúblicogenuínosó existeem razãodo contrato
de concessão de serviço público e em face da natureza do serviço
disponibilizado.Assim, meridiano concluir,que a administração pública e,
em última análise a própria sociedade, os administrados, são, também,
beneficiáriosdiretosdo trabalhoexpendidopeioobreirocontratadoporuma
Empresa privadaconcessionária de serviçopúblico.
Ora,a Administraçãoquandofirmaum contratode concessão de ser
viçopúbliconão transfereà empresa privadaconcessionária a titularidade
do serviço, poroutras palavraso poder público,o Estado, a Administração
Pública é a verdadeira responsável pela prestação do trabalho, a conces
são funciona como instrumento de direito público que permite à Adminis
traçãoprestarum serviço públicode maneira indireta.
Em razão dessa circunstância encontram-se na doutrina vozes que
apontam para a circunstânciade sera Administração Pública (o Estado) a
verdadeira“empregadora"no contratode concessão, uma vez que do ponto
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de vistadesses doutrinadores,a vincutaçãodo empregado é com a empre
sa e com o patrimônio que ela representa1*.E. não é demais reconhecer,
que o contrato de concessão e a própria empresa concessionária repre
sentam parte relevante do patrimônio da Administração Pública,constitu
cionalmente outorgado, expresso pela forma exclusiva de delegação da
efetivaprestação do serviçopúblico à coletividade.
Anote-se oque dizo art.29 da Lein.8.987/95e tomar-se-áfácildedu
zirque a hipótese retrofixadanão é absurda,antea enormidadede poderes
cabíveis à administração pública no caso da concessãode serviçopúblico:
Art.29. Incumbe ao poderconcedente:
I— regulamentaro serviçoconcedidoe fiscalizarpermanentemente a sua prestação:
II— aplicaras penalidades regulamentares e contratuais;
III— intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
IV— extinguira concessão, nos casosprevistosnesta Leie na
forma prevista no contrato;
V — homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na
forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;
VI— cumprire fazercumpriras disposiçõesregulamentaresdo
serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
VII — zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionarqueixas e reclamações dos usuários,que serãocientifica
dos, em atétrintadias, das providências tomadas;
VIII— declarar de utilidadepúblicaos bens necessáriosà exe
cução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações,
diretamente ou mediante outorgade poderes à concessionária,caso
em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX — declararde necessidade ou utilidadepública, para finsde
instituiçãode servidão administrativa, os bens necessários à execu
ção de serviçoou obra pública,promovendo-a diretamente ou medi
anteoutorga de poderes à concessionária,caso em que será desta a
responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
X — estimular o aumento da qualidade, produtividade, preser
vação do meio ambiente e conservação;
XI — incentivara competitividade;e
XII — estimulara formação de associações de usuários para
defesa de interessesrelativosao serviço.
{16) Alves, Ivan D. Rodrigues e Malta, CrlstovSo Piragibe Tostes. “Teoria e Prática o Direito do
Trabalho", 1988, Rio de Janeiro. 8* ed„ Edições Trabalhistas.
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Poroutrolado,mais claraaindatorna-sea responsabilidadeda admi
nistração pública, no caso vertente, quando se percebe que o trabalhador
embora tenhaum contratode trabalhocom a empresa concessionáriaé,ao
mesmo tempo, terceiroem relaçãoà Administração Pública(Estado),dado
não só a peculiaridade do trabalho prestado como também pela inovadora
forma que a administraçãopúblicatem a sua disposição, de maneira a ser
vir-seda forçade trabalhoalheia(de um terceiro)por meio de um(a) intermediário(a), qualseja:a empresa privadaprestadorade serviçopúblico.
Assim, no caso de inadimplênciada empresa privadaconcessionária
juntoao trabalhadore relativamenteaos seus créditostrabalhistas,a admi
nistração pública é sim, em face das circunstâncias mencionadas, a res
ponsável pelo pagamento dos haveres. Mas, anote-se, talresponsabilida
de não decorre em virtude das normas contratuaisfirmadas entrea admi
nistraçãopúblicae a empresa privada, não.Emerge, a meu vere,em ver
dade, claramente, da condição de terceiro do trabalhador em relação à
Administração Pública, talcomo acima foidemonstrado.
Ademais, os arts.25 e 31 da Lei n.8.987/95, que Regula a Conces
são de Serviços Públicos dizem:
Art.25.Incumbeà concessionáriaa execuçãodo serviçoconcedi
do, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuáriosou a terceiros,sem que a fiscalizaçãoexer
cidapelo órgãocompetente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1s....................................
§ 2B Os contratos celebrados entre a concessionária e os ter
ceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ãopelo direito
privado, não se estabelecendoqualquerrelaçãojurídicaentreos ter
ceirose o poder concedente. (grifomeu)
§ 3«....................................
Art.31. Incumbe à concessionária:
.................................. omissis
Parágrafo único. As contrafações, inclusive de mão-de-obra,
feitaspela concessionáriaserão regidaspelas disposiçõesde direito
privado e pela legislaçãotrabalhista,não se estabelecendo qualquer
relação entreos terceiroscontratadospela concessionária e o poder
concedente. (grifomeu)
Estes artigos das citadas leisnão só confirmam, que o trabalhadoré
terceiroem relaçãoà administraçãopúblicacomo também, ditasorientações
estão inscritasnas normas mencionadas para, especiaimente, darcobro ao
enunciado no número "li"do art.37 da CFRB/88, nos seguintestermos:
Art.37.
I— .
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omlssls
omissis

II— a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovaçãopréviaem concursopúblicode provas ou de provas e títu
los,de acordocom a naturezae a complexidadedocargoou emprego,
na forma prevista em lei,ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em leide livrenomeação e exoneração; (Reda
ção dada ao incisopela Emenda Constitucional n.19/98) (grifomeu)
III— ...............................omissis
Por oportuno, ficaclaro, que em momento algum estou afirmando a
existência de vínculo de emprego entre o trabalhador e a Administração
Pública, uma vez que consoante o texto de leiantes mencionado (número
IIdo art.37 da CFRB/88), este fatoé impossível.Mas, apenas, pugno pela
responsabilidade pecuniáriada mesma Administração,posto que é da sua
missão fiscalizara execução do contratode prestação de serviçose,para
tantoreúnepoderesatéparaesmiuçara contabilidadeda empresa privada
prestadora de serviçopúblico,nos termos do art.30 da Lein.8.987/95:
Art.30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá
acesso aos dados relativosà administração, contabilidade, recursos
técnicos, econômicos e financeiros da concessionária, (grifonosso)
Parágrafo único. A fiscalização do serviçoserá feitapor inter
médio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com
ele conveniada, e,periodicamente, conforme previsto em norma re
gulamentar, por comissão composta de representantes do poder
concedente, da concessionária e dos usuários, (grifomeu)
De outrolado, afirmo, não se tratada aplicaçãode normas do direito
privadoa um contratode direitopúblicosituaçãoque poderia serobjetada
e, com razão. O caso restringe-se à efetiva responsabilidade objetiva da
administração pública,talcomo determinaa Constituiçãopara o caso de a
Administração Pública(Estado)causarprejuízoa terceiros(art.37, § 6sda
CRFB/83).
Por suposto, então, nasce para o Administração Públicauma respon
sabilidade objetiva, extracontratual e subsidiária.
Objetiva, porque assim determina que seja a responsabilidade da
Administração Públicabem como de seus agentes,os termosdo — jácita
do — parágrafo 6®do art.37 da CRFB/88.
Extracontratual, posto que entre a Administração Pública e o trabaIhador-administrado não há uma avença direta estabelecida, mas sim um
dever de respeito mutuo baseado em normas de caráter geral.
E, ainda, subsidiária,ao passo que a solidariedade demanda a exis
tência de norma legal aplicável além da expressa vontade das partes, o
que não ocorre em relaçãoà avença existenteentrea administraçãopúbli
ca e a(s) empresa(s) privada(s)concessionária(s)de serviços públicos.
161

Alguns doutrinadores apontam a necessária e indispensávelexistên
ciada licitaçãopúblicacomo fatordeterminantedo afastamentoda respon
sabilidade da administração, face ao preenchimento de uma condição ob
jetiva pelo contratado (empresa privada) que descaracteriza a culpa in
eligendo da administração pública.
Diz o art.14 da Lei n.8.987/95:
Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não
da execução de obrapública, será objetode prévialicitação,nos ter
mos da legislaçãoprópria e com observância dos princípiosda lega
lidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por crité
riosobjetivose da vinculaçãoaoinstrumentoconvocatório,(grifomeu)
Mas, o argumento não convence. É de lembrarque a responsabilidade
da administração pública neste caso é objetiva.Assim, não há que se dis
cutirsobre culpa de qualquer espécie.
Por derradeiroo mais polêmico. Lembro o que diz o art.71 da Lei n.
8.666/93,que regulamentou o art.37,incisoXXI,da ConstituiçãoFederal e
instituiunormas para licitaçõese contratosda Administração Pública e ou
tras providências:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhis
tas,previdenciários, fiscaise comerciais resultantesda execução do
contrato.
§ 1® A inadimplência do contratadocom referência aos encar
gos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração
Pública a responsabilidadeporseupagamento, nem poderá oneraro
objeto do contrato ou restringira regularização e o uso das obras e
edificações, inclusiveperante o Registro de Imóveis. (Redação dada
pela Lein.9.032, de 28.4.95)(grifomeu)
§ 28 A Administração Pública responde solidariamente com o
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução
do contrato, nos lermos do art.31 da Lei n.8.212, de 24 de julho de
1991. (Redação dada pela Lein.9.032, de 28.4.95)
§ 3* (Vetado).
A polêmica não assusta, de forma alguma.
De efeito,a leifalaem "encargos”.E,desde o inícioa exposiçãotem-se
presente,que estoutratandode“créditostrabalhistas"e,anoto,ao que pare
ce, o únicoencargo trabalhistaque pode serconsiderado, em face da letra
da lei,é o recolhimentotempestivodo Fundo de Garantiado Tempo de Ser
viçoe, se esse recolhimento não é feito,considerando-se a distribuiçãode
uma ação trabalhista,ou como tradicionalmenteé chamada, uma reclamatóriatrabalhistaesse encargolegaltorna-secréditoefetivodo trabalhador,ain
da que ocorradeterminação parao depósito(recolhimento)correspondente.
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Se não forassim, a outrasaída é mais drástica,ou sejao dispositivo
ferefrontalmentea letrada “Carta Maior"ao passo que nega a responsabi
lidadeda Administração Pública,claramente fixada no art.37 da CFRB/88,
que a Lein.8.666/93 se propôs a regulamentar,talcomo expliciteianterior
e oportunamente.
Como remate, lembro,que a conclusão acima é válida também, para
aquele caso citado inicialmentee referente ao contrato de obra pública no
sentidode empreitada, ou seja,aquele contrato pelo qual um particularse
encarrega de executar uma obra públicamediante retribuiçãoà pagarpela
Administração Pública.
Mas, é bom fixar,por absoluta relevância,que para fazer emergirdo
campo da possibilidade para a efetiva realidade a responsabilidade ora
pregada, é indispensávelque a AdministraçãoPúblicaintegreo pólopassivo
da reclamatóriatrabalhista,é claro.
X — CONCLUSÕES
1.E inafastávela concluirde que em face da concessão de serviços
públicos e eventual descumprimento de créditostrabalhistaspelas Empre
sascontratadas,decorrea responsabilidadeda AdministraçãoPúblicaquanto
ao pagamento dos taiscréditos.
2.Trata-sede responsabilidadeObjetiva,Extracontratual e Subsidiária.
3. Essa responsabilidade não emerge diretamente das normas fixa
das pelo contrata de concessão de serviços públicos mas, antes, das nor
mas constitucionais existentes.
4. Naquilo que se refere à responsabilidade Extracontratualdo Esta
do, a CRFB/88 inovou a matéria uma vez que tantoas pessoas de direito
público quanto as de direito privado mas prestadoras de serviço público
passaram a responder objetivamente por prejuízos causados a terceiros.
5. A Carta Política de 1988 (CRFB/88), definiu atribuição clara ao
Poder Público no tocante a estabelecimento e manutenção da concessão
de serviçospúblicos.
6. O trabalhadorcontratado pelas Empresas Concessionárias é ter
ceiro em relação à Administração Pública (Estado).
7. A Administração Pública (Estado) deve ser chamada a compor o
pólopassivode eventualreclamatória trabalhistaporpartedo interessado.
Assim, chego ao finaldeste trabalho.Trago comigo a certeza de ter
expressoo meu pensamento a respeitoda matéria tratada e de teraproxi
mado o desenvolvimento do estudo o máximo possível do objetivo inicial
mente traçado.
Entretanto,tenho,também, dúvidas a respeitoda “tese"defendida, e
a firmecerteza de que pode serdiscutida,ampliada e melhorada.
Apresento-a, pois, à apreciação dos Colegas, agradecendo a aten
ção dispensada.
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A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O
P R O C E D I M E N T O LICITATÓRIO.
DÉBITOS TRABALHISTAS
D O CONTRATADO. RESPONSABILIDADE
O U IRRESPONSABILIDADE?

LUÍS C A R L O S C Â N D I D O MARTINS S O T E R O D A SILVA1'1

Em u m Estado d a Direito, a s relações obrigacionais têm s e u f u n d a m e n 
to primário n o próprio ordenamento jurídico, independentemente, s e essas
relações se desenvolvem n o c a m p o d o direito público o u n o d o direito privado.
A Carta d a República, ora e m vigor, fruto d e u m d o s maiores mov i 
m e n t o s democráticos ocorridos n a n o s s a história, explicitou tal condição,
a o dispor n o inciso II d o art. 5a:

“Ninguémseráobrigadoa fazeroudeixarde
fazeralguma coisasenão em virtudede lei".

Como se não bastasse, ao disciplinar a s atividades desenvolvidas
Administração Pública diretae indireta,destacou os princípios pelos
quais se deve pautar, quais sejam: da legalidade, impessoalidade, morali
dade, publicidadee eficiência(art.37, caput,CF).
Como bem sabemos, os princípios,por serem informadores da pró
priaciência, têm hierarquiasuperioràs normas em si,na medida em que,
ao se procederà interpretaçãodo sistemavigente,os parâmetros mínimos
e máximos neles se lastreiam.
Também é de conhecimento palmar que a Administração Pública na
formação de suas relaçõesjurídicasoraadota os princípiosque regem as
relações existentes no campo do direito privado, derrogando apenas as
disposições que possam ser conflitantes;ora adota, integralmente, os que
são própriosdo direitopúblico.Nestaúltimahipóteseencontramosde forma
cristalinaas característicasdo contratopúblicoou do contratode interesse
público.
Sendo o contratoo acordode vontadeentreaspartes,cumpre destacar
que na administração talvontade estávinculadaà leie sempre atendendo
ao fimmaior,qualseja,o interessepúblico.Assim,na elaboraçãoda avença.
peia

(*)Juiz Togado do TRT/15* Reg. — Catnpinas/SP. Meslrando e m Direitodo Trabalho pela U S P e
Diretorda Escola de Magistratura da 15* Região.
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não basta que as partes tenham capacidade civildo mesmo modo como
ocorre no direitoprivado.Misterse faza competência do Órgão contratante
e, muitas vezes, a comprovação de que o contratado tenha determinadas
qualidades, que o possibilitea habilitar-se.Quanto ao objeto, não basta a
iicitude,torna-seimprescindívelque vá ao encontrodo interessepúblico.O
formalismoimpera,enquantoque paraos particulareso atosempre é válido,
com exceções já previstas em lei.No que tange ao consentimento, não é
suficientedeclaraçãode vontade.Esta deve sersempre expressa e se sub
meterao procedimentolicitatório,sendo as exceções também previstasem
lei.Quanto à obrigatoriedade e intangibilidade das convenções, a supre
macia do interessepúblicopermiteà Administraçãoreverocontrato,a possi
bilidade de alteraçãoou rescisão unilateral,evidentemente, sempre respei
tando-seo equilíbrioeconómico-financeirooriginal.A aplicaçãoda exceptio
inadimpleticontractu não é totalmente aceita em decorrência do princípio
da continuidadedo serviçopúblico.Porém, talposição vem sendo mitigada,
mas não de forma unilateral,sempre com o concurso do PoderJudiciário.
Considerando as peculiaridadesque regem a Administração Pública,
passemos ao questionamento quanto ao possível reconhecimento da res
ponsabilidadesubsidiáriado ente público,em decorrênciada prestação de
serviços feitapor empresa contratada mediante processo licitatório.As res
postas dadas peladoutrina, bem como peiajurisprudêncianão têm se mos
trado pacíficas.Há, inclusive, decisões conflitantesoriundas de um mesmo
Tribunal, que em decorrência do seu reduzido número de integrantes, rea
lizajulgamentos na composição plena.
O elevado número de ações que têm porobjetoo pedido-títulodesse
opúsculo, as mais variadas teses defendidas pelas partes, levaram-me a
refletirum pouco mais detidamente sobre o tema, de forma a aprimorar
a prestação jurisdictona! entregue às partes, sem contudo, querer signifi
car que se tratade opiniãofechada a novas luzes.Ao revés, o objetivode
todosos que lidamcom a ciênciado Direitoé levantarnovas e novas leses,
novos e novos argumentos, num processo de dialéticasem fim.
Na procura da resposta ao equacionamentojurídico,formou-se duas
correntes. Uma, sustentando que a Administração deve responder subsidiariamentepeloscréditostrabalhistas,na medida em que foia beneficiária
direta da força de trabalho despendida pelo obreiro, não sendo portanto,
condutaéticade sua partefurtar-sea indenizaro trabalhador, na hipótese
de a empresa contratada inadimplir com suas obrigações. Na posição
diametraimente oposta, ainda que considerando o aspecto éticoque deve
permear todasas relaçõesda sociedade, firmou-seposição a qualentende
ser impossível, segundo a luz do ordenamento jurídico posto, impingir à
Administração a responsabilidade subsidiária, frente à expressa previsão
constitucionaldo princípioda legalidadeque rege a administração pública.
Em síntese,a correnteque admite a condenação subsdiáriada Admi
nistração, arrima-se nas seguintesteses:
a) art.159 do Código Civil:“Aquele que. poração ou omissão volun
tária,negligência,ou imprudência, violardireito,ou causarprejuízoa outrem,
ficaobrigado a repararo dano“;
b) Enunciado n.331, inciso IVdo C.TST;
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c) vulneração do art.7® da CF; daía inconstitucionalidade do art.71
da Lei n.8.666/93;
d) incongruência, porque o § 2® do art.71 da Lei n. 8.666/93, não
afastaa responsabilidadedo entepúblicoperanteencargosprevidenciários;
e)o § 6®do incisoXXI do art.37 da CF.não afastaa responsabilidade
em relação aos tributosenvolvidos.
Nada obstante as respeitáveis vozes que se têm levantado nesse
sentido, o dia-a-dia no exercício da jurisdição,a busca da melhor entrega
da prestação jurisdicional requerida, a procura da melhor exegese das
normas que disciplinam a matéria, impuseram-me a reflexãoque passo a
compartilhar.
Como o silogismo representaa melhorforma de raciocíniono campo
da ciênciajurídica,apontocomo premissamaiornesse brevedemonstrativo,
alguns conceitos sobre os quais discorreremos a seguir; como premissa
menor, as legislaçõesque cuidam da matéria,paraque finalmentese aflore
a conclusão lógica.
O tema gravitaem tornodo contratoe das responsabilidadesobjetivas
e subjetivas, à luzdo direitoadministrativo,segundo as interpretações das
normas incidentes.
Poisbem. Inicialmentenão nosesqueçamosque na interpretaçãodas
normas a doutrina elenca vários critérios que devem ser utilizados com
discernimento e parcimônia.
Da mesma forma que a aplicaçãode uma únicaforma de interpretação
pode implicar no empobrecimento da inteligência do comando legal em
estudo, a utilizaçãode váriasao mesmo tempo, sem a observância de um
método científico, traz o caos. Como bem ensina Maria Helena Diniz, in
"Curso de DireitoCivilBrasileiro", Ed. Saraiva,vol.I,5aed.. 1987, pág.48
e seguintes, a hermenêutica utiliza-sede técnicas interpretalivasque não
operam isoladamente, que não se excluem, mas se complementam.
Nesse passo,paraa presenteanotação,indispensávelfixarcomo regra
a utilização das técnicas interpretativas lógica, sistemática e teleológica.
Pela primeira,procura-sedescobriro sentidoe alcance da norma mediante
a aplicação do raciocíniológico.Pela segunda, enfoca-sea norma segundo
o sistema em que está inserida, relacionando-a com outras correlatas ao
mesmo objeto.Finalmente,pelaterceira,perquire-sea finalidadeda norma
tendo como luz as exigências sociais que se alteram em decorrência do
dinamismo da própriavida social.
No escólio de Hely Lopes Meirelles, o estudo da interpretação do
DireitoAdministrativo, não tem alcançado um progresso significativo,o que
nos leva a lançarmão da hermenêutica civilistaem matéria administrativa.
Porém, destaca, que nem todos os princípioscivílistaslhes são aplicáveis,
devendo serobservado os seguintes pressupostos:a) desigualdade jurídi
ca entrea Administraçãoe administradores;b)presunçãode legitimidadedos
atosda Administração;e c) necessidade de poderes discricionáriospara a
Administraçãoatenderao interessepúblico"(in“DireitoAdministrativo Brasi
leiro",Malheiros Edit., 18aed., 1990, pág.41).
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Quanto ao conceitode direitoadministrativo,cada doutrinadortem o
seu,segundo pontosque elegem como relevantes.Entretanto,há uma base
comum em todos, sendo que as definições apresentadas por HelyLopes
Meirellese MariaSylviaZanellaDiPietrosintetizamváriosaspectos.Assim
fala Hely.“o conceitode DireitoAdministrativoBrasileiro,paranós,sinteti

za-seno conjuntoharmônicodeprincípiosjurídicosque regem os órgãos,
os agentese as atividadespúblicastendentesa realizarconcreta, diretae
imediatamente os finsdesejadospeloEstado".Maria Sylvia,por sua vez,
discorre nos seguintes termos:“ramodo direitopúblicoque temporobjeto
os órgãos, agentesepessoasjurídicasadministrativasqueintegrama Ad
ministraçãoPública, a atividadejurídicanão contenciosaque exercee os
bens que se utilizapara a consecução de seus fins,de naturezapública"
{in“DireitoAdministrativo Brasileiro”,Malheiros Edit., 18a ed., 1990, pág.
29;"DireitoAdministrativo", Atlas Edit.,8aed., 1997, pág.47).
Interessa-nos, sobremodo, o conceito de responsabilidade.
Tal palavra tem origem latina— “re-spondere”— que significauma
recomposição; obrigação de restituirou ressarcir.
Atente-se que a responsabilidadecivilse exaure na indenização com
a reparação dos danos patrimoniais. Na Administração Pública, impõe à
Fazenda Públicaque suporteo ônusdo danocausadoa terceirosporagentes
públicos, no desempenho de suas atribuições.
Diz-seque a responsabilidadeósubjetivaquando é imprescindívela
provada culpado agentecausadordo dano.Porsuavez,fala-seem respon
sabilidadeobjetiva,quando não se exigea provada culpado agente,sendo
suficientea demonstração do nexo causal,ou seja,ação e dano. Uma das
teoriasque procuramjustificaresteúltimotipode responsabilidadeé a cha
mada teoriado risco.Poresta,não se questiona a culpada Administração
ou seus agentes,sendo suficientea demonstraçãodo fatodanoso causado
pela Administração, por ação ou omissão.
O Código CivilBrasileiroacabou por acolher a doutrina subjetivista,
dominante à época de sua elaboração. Sustentam os doulrinadores que,
de forma não muito clara,adotou-se a culpa como fundamento da respon
sabilidadecivildo Estado.Tal situação perdurou até 1946 quando a Cons
tituição Federal acolheu a teoriaobjetiva do risco administrativo.A Carta
da República em vigor, seguindo as diretrizes das Constituições pas
sadas, manteve a responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco

administrativo.

Há a responsabilidade extracontratual ou aquiliana, prevista no art.
159 do Código Civil Brasileiro, e a contratual, decorrente da avença entre
as partes.
Pelo art. 159 do Código Civil— "Aquele que, poração ou omissão

voluntária,negligênciaou imprudência, violardireito,ou causarprejuízoa
outrem,ficaobrigadoa repararo dano"— constata-se a exigênciade quatro

pressupostos:ação ou omissão, que pode serporatopróprioou de terceiro,
v.g.,danocausadopelofilho;culpaou dolodoagente,relaçãodecausalidade
e o dano experimentado pela vitima.
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Na searaque estamos a adentrar,o que nos importaé a responsabi
lidadeporatode terceiros,jáque não se cuidade responsabilidadeporato
própriodadaa inexistênciada relaçãodeemprego.Os artigos1.521 e 1.523
do Código Civil tratam desse tipo de responsabilidade, sendo certo que
exigeculpapor partedaqueles que apontam como responsáveis, ou seja,
a imprudência, negligência ou imperícia (culpa in eligendo, vigilando,

custodiendo).

De posse desses conceitos, passemos à análisedas premissas me
nores.
Sob a égidedaanteriorCartaMagna, foieditadoo Decreto-lein.2.300,
de 21 de novembro de 1986,dispondosobrelicitaçõese contratosda Admi
nistraçãoFederal.'
Nesse diploma, destacamos os seguintes artigos:
Art.2® “As obras, serviços, compras e alienações da Adminis
tração, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as exceções previstas neste
Decreto-lei.
Art.3®“A licitaçãodestina-sea selecionara propostamaisvanta
josa para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da igualdade, da publicida
de,da probidade administrativa,da vinculaçãoao instrumentoconvo
catório,do julgamento objetivoe dos que lhesão correlatos.
Art.40.“A Administração não poderá celebraro contrato, sob
pena de nulidade com licitanteinferiormenteclassificadoou terceiro
estranho ao procedimento licitatório".
Art.61. “O contratado é responsável pelos encargos trabalhis
tas,previdenciários, fiscaise comerciais, resultantesda execução do
contrato”.
Nada obstante ser de conhecimento primário de todos aqueles que
lidam com o direito,nunca é demais relembrarque a partirda novel Carta
de 88, porexpressa previsão, para contrataçãocom o serviçopúblico pas
sou a serexigidoo processo licitatório,bem como foidefinidacomo sendo
objetiva a responsabilidade do Estado.
Assim determina a Lei Maior:
Art. 37.“A administração pública diretae indiretade qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos Muni
cípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mo
ralidade, publicidade e eficiênciae,também, ao seguinte:
XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
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processode licitaçãopúblicaque assegureigualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos ter
mos da lei,o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
§ 6®As pessoasjurídicasde direitopúblicoe as de direitopriva
do prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,assegurado o
direitode regressocontrao responsável nos casos de dolo ou culpa.
Por ser uma norma de eficácia contida, veio a lume a Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993,que regulamenta o art.37, inciso XXI
da Constituição Federal, instituinormas para licitações e contratosda
Administração Pública e dá outras providências. É bem verdade
que tallei,sofreu inúmeras modificações, entretanto, talfatonão se
mostra relevantepara a análiseda matériaoraenfocada. Nestediplo
ma legalencontramos as seguintes disposições que nos interessam
muito próximo.
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Seção I
Dos Princípios
Art.1®...
Parágrafoúnico.Subordinam-se ao regime destaLei,além dos órgãos
da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações
públicas, as empresaspúblicas, associedade de economia mista e demais
entidades controladasdiretaou indiretamentepela União, Estados, Distrito
Federale Municípios.
Art.2® As obras, serviços, inclusivede publicidade, compras, aliena
ções,concessões,permissõese locaçõesda AdministraçãoPública,quando
contratadascom terceiros,serãonecessariamenteprecedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Art.3®A licitaçãodestina-sea garantira observânciado princípiocons
titucionalda i8onom!a e a selecionara propostamais vantajosapara a Admi
nistraçãoe seráprocessada ejulgadaem estritaconformidade com osprin
cípiosbásicos da legalidade,da impessoalidade, da moralidade, da igualda
de,dapublicidade, daprobidade administrativa,da vinculaçãoao instrumen
toconvocatório, do julgamentoobjetivoe dos que lhessão correlatos.
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§ 1® É vedado aos agentes públicos:
I— admitir,prever,incluirou tolerar,nosatosde convocação, cláusula
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivoe estabeleçam preferênciasou distinções em razão da natura
lidade,da sede ou domiciliodos licitantesou de qualqueroutracircunstân
ciaimpertinente ou irrelevantepara o específico objetodo contrato;
II— estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, le
gal, trabalhista,providenciaria ou qualqueroutra,entre empresas brasilei
rase estrangeiras, inclusiveno que se refereà moeda, modalidade e local
de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências
Internacionais, ressalvadoo disposto no parágrafo seguintee no art.3®da
Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991.
Seção II
Das Definições
Art.6® Para os finsdesta Lei,considera-se:
I— Obra — toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta:
il— Serviço— toda atividadedestinadaa obterdeterminadautilidade
de interesseparaa Administração,taiscomo:demolição,conserto,instalação,
montagem,operação,conservação,reparação,adaptação,manutenção,trans
porte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissio
nais;Verdoutrina.
XIV— Contratante— é o Órgãoou entidadesignatáriado instrumento
contratual;
XV — Contratado— a pessoa físicaou jurídicasignatáriade contrato
com a Administração Pública;
Seção III
Das Obras e Serviços
Art.7®As licitaçõespara a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte
seqüância:
I— projeto básico;
II— projeto executivo;
III— execução das obras e serviços.
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CAPÍTULO III
Dos Contratos
Seção I
Disposições Preliminares
Art.54. Os contratosadministrativos,de que trataestaLei,regulam-se
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direitopúblico, aplicando-se-lhes,
supletivamente, osprincípiosda teoriageraldos contratose as disposições
de direitoprivado.
Arl.55. São cláusulasnecessárias em todo contratoas que estabe
leçam:
VII— os direitose as responsabilidades das partes, as penalidades
cabíveis e os valoresdas multas;
Seção IV
Da Execução dos Contratos
Art.67.A execução do contrato deverá seracompanhada e fiscaliza
da por um representante da Administração especialmente designado, per
mitida a contratação de terceiros para assisli-loe subsidiá-lo de informa
ções pertinentes a essa atribuição.
Art.71.0 contratadoó responsávelpelos encargos trabalhistas,previdenciários, fiscaise comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1aA inadimplênciado contratadocom referênciaaos encargos tra
balhistas,fiscaise comerciaisnão transfereà Administração Pública a res
ponsabilidadeporseu pagamento, nem poderá oneraro objetodo contrato
ou restringira regularizaçãoe o uso das obras e edificações, inclusivepe
rante o registrode imóveis.
§ 2® A Administração Pública respondesolidariamentecom o contrata
do pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato,
nos termos do art.31 da Lein.8.212, de 24 dejulho de 1991.
Art.87. Pela inexecução totalou parcialdo contratoa Administração
poderá,garantidaapréviadefesa,aplicarao contratadoasseguintessanções:V
I
IV
— declaraçãode idoneidadepara licitarou contratarcom a Adminis
traçãoPúblicaenquanto perduraremos motivos determinantes da punição
ou até que sejapromovida a reabilitaçãoperante a própriaautoridadeque
aplicoua penalidade,que seráconcedidasempre que o contratadoressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicadacom base no incisoanterior".
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Entendoqueo artigo3®da Leidas Licitaçõesrepresentaum dos seus
mais importantes artigos, na medida em que dá os parâmetros legais e a
própriadefiniçãoda licitação.Com olhosnos princípiosda legalidade,mora
lidade, impessoalidade que regem a administração pública, os atos prati
cados peloAdministradorna gestãoda coisapública são totalmentevincu
lados.Ora, taldispositivonos dá a exataamplitudeda sua aplicação,desta
cando-se que o poder discricionáriodo administradorpara a contratação,
ficoutotalmenteaniquilado.Não é apenas o princípioda probidadeadminis
trativaque estáautorizandoou não a contratação,mas sim,o da legalidade,
a implicarque o atoadministrativona contrataçãoé totalmenlevinculado.
0 efeitodiretoda licitaçãoé adjudicaçãocompulsóriado vencedordo
certame, cujoscritériosparajulgamento são apenas os objetivose previa
mente fixados no edital, sob pena de nulidade de todo o processo. Não
podemos deixarde registrarque, pelodiplomalegalanteriormentevigente,
a adjudicação compulsória também era prevista,conforme o art.40 acima
transcrito.
Onde estão encontramos espaço para a alegada culpa inelegendo
ou culpa invigilando,ou ainda o dolo, exigido pelo art. 159, Código Civil,
como jádestacado alhures?
Ora, se a contrataçãocom a empresa prestadorade serviçosocorreu
por intermédio de processo licitatóriosem qualquer mácula, no qual foi
observado o pré-requisitode que a entãocandidata,posteriormentecontra
tada, preencheu todas as condições previstas em lei,como por exemplo,
regularidade fiscal, capacidade jurídica e técnica, idoneidade financeira,
entreoutros,como podemos afirmarque houve porpartedo administrador
uma má eleiçãoda prestadora,se esta foi“legal"???
Q u a l o instrumento q u e o administrador dispõe para obstaculizar o u
m e s m o Impedir a contratação d e e m p r e s a q u e s e apresenta c o n forme a s
condições exigidas n a lei e inscritas n o edital, s e m q u e s e p o s s a extrapolar
para o c a m p o d a exorbitância??? Declarar a inidoneidade? P o r d e m a i s
evidente que, s o m e n t e n o decorrer d a e x e cução d o contrato, é q u e poderá
ser declarada. Isto é, a p ó s a Administração ter sofrido a s conseqüêncías
d a atitude d esonrosa d a contratada n a e x e c u ç ã o d o contrato.
P õ e - s e ainda e m relevo, a existência d o Tribunal d e C o n t a s d a União,
b e m c o m o d o s Estados, q u e s ã o órgãos auxiliares d o P o d e r Legislativo
para a e x e c u ç ã o d e u m a d e s uas funções, qual seja, a fiscalização contábil,
financeira e orçamentária.
Para q u e n ã o n o s d e m o r e m o s n a s várias disciplinas existentes, posto
q u e a disciplina quanto a estes Ó r g ã o s decorre d a competência concorrente
entre a União e o s Estados, n o s fixemos n a s disposições d o texto constitu
cional, e m especial o art. 71 q u e assim determina:

"Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercidocom o auxiliodo Tribunalde Contas da União, ao qualcompete:
1 apreciarascontasprestadasanualmentepeloPresidentedaRepú
blica,medianteparecerprévioque deveráserelaboradoem sessentadias
a contarde seu recebimento;
—
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II— julgarascontas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valorespúblicos da administraçãodiretae indireta,incluí
das as fundações e sociedades instituídase mantidas pelo Poder Público
federal, e as contas daqueles que deram causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulteprejuízo ao eráriopúblico;
...VIII— aplicaraos responsáveis, em caso de ilegalidade de des
pesas ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei,que esta
belecerá, entre outras cominações, multa proporcionalao dano causado
ao erário;"
Saltaaos olhos,de maneira cristalina,a inexistênciade qualquervácuo
quanto à responsabilidade do administradorque lhepoderia ser imputado,
na medida em que, se não proceder nos exatos termos da lei,deverá res
ponder ao Tribunal de Contas ao qual estávinculado.
Ao lado do aludido art.3®,pomos em relevoo § 1Bdo art.71 da Lei
das Licitações, que de forma expressa, prevê a responsabilidade do con
tratado pelos encargos fiscais,previdenciáriose Irabalhistas,repelindoas
disposições do art.60 do Decreto-lei n.2.300/70.
Não nos esqueçamos ainda da regrainsculpida no art.896 do Código
Civil Brasileiro.
Como é cediço, a responsabilidade solidária é legal ou contratual,
não se presume.Assim, se a leide formaexplícita,afastaa responsabilidade
da Administração pelas verbas de natureza trabalhista,não há razão para
não se submeter ao seu comando.
Falaciosa a arguição de inconstitucionalidade do § 1® do art.71 da
Lei n. 8.666/91. Primeiro, não há afronta ao art. 7® da Carta Magna, na
medida em que nenhum direitodo trabalhadorrestouvulnerado pela Admi
nistração.Ao contrário,a se mantera responsabilidade, estaríamos, aísim,
incorrendo em inconstitucionalidade, na medida em que, na hipótese de
prestação de serviços à administração pública, os trabalhadores dessas
empresas teriamuma duplagarantia— a do seu empregador e da adminis
tração— enquanto não existiriapara os demais. Por segundo, ainda, mais
uma vez, saliento a existência de princípios próprios no campo do Direito
Administrativo,a implicarmuitas vezes,na derrogaçãodas normas de direi
to privado. Com efeito, enquanto neste último pressupõe-se a igualdade
das partes nas relaçõesjurídicas, no direito público, ocorre o inverso, ou
seja, há a supremacia do interesse coletivosobre o individual,o que dá à
Administração privilégiose prerrogativas que não podem ser desconside
rados pelo intérpreteda leie aplicadordo direito.Nem mesmo o mais gra
duado Administrador pode renunciar a essas prerrogativas e privilégios.
Não nos esqueçamos do princípioda indisponibilidade da coisa pública e
da estritaobservância da legalidadea orientara gestão da coisa pública.
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Paraaquelesque sustentamque se impõe à Administraçãoa respon
sabilidade subsidiáriapeloscréditostrabalhistas,porquanto haverexpressa
previsão legal quanto aos encargos previdenciáriose considerando que o
crédito trabalhista ó privilegiado àquele, rebato a assertiva sob o funda
mento de que se estarádando uma interpretaçãoconstrutiva,ampliativaa
esse dispositivo,afastando-sede qualquer regrade interpretação,mas sim
dando um cunho legiferante,não autorizadoe afrontandoa tripartiçãodos
poderes que compõem a República Federativa do Brasil.
Ademais, perfeitamenteplausívela exceçãoprevistano parágrafoem
comento, na medida em que pousamos os olhoscom arrimona interpretação
teleológica.Afinal, qual a razão para a exceção prevista? Afigura-secomo
certoque a razãoestána própriaprevidênciasocial.O art.1®da Lein.8.213/91
reza:"A Previdência Social,mediante contribuição, temporfimassegurar

aosseus beneficiáriosmeiosIndispensáveisde manutenção,pormotivode
incapacidade, desemprego involuntário,idadeavançada, tempo de serviço,
encargos familiarese prisãoou morte daqueles de quem dependiam eco
nomicamente". Ora, a previdência social, é o principalmeio de realização
da seguridadesocial,que porsuavez,estáconceituadano caputdoart.1®da
Lei n.8.212/91 como sendo um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicose da sociedade, destinado a asseguraro direitorela
tivoà saúde, à previdência e à assistênciasocial.Verifica-seassim que ao
garantir o recolhimento das contribuições previdenciárias, a intenção do
legisladornão era outra senão perseguirum bem de vida maior, qual seja,
a própria subsistência da previdência social pois voltada para toda uma
sociedade e não apenas para um grupo de comunas.
Devemos ainda perquirirsobre a denominada responsabilidadeobje
tiva consagrada no § 6® do art.37 da Carta Maior. Mesmo que um pouco
cansativo,creioserindispensávelnos determossobreos termos utilizados
na próprialei.
“As pessoasjurídicasde direitopúblicoe as de direitoprivadopresta
doras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direitode regresso
contrao responsávelnos casos de dolo ou culpa".
Ora, o legislador constituinte ao prever a responsabilidade objetiva
na norma supraestava se referindoa eventuaisdanos causados a terceiros
em decorrência dos serviçospúblicos.
O que vem a ser serviço público na linguagem técnica? Para que
possamos bem entender, valho-me dos ensinamentos de Maria Sylvia
ZanellaDiPietro,em suaexcelenteobra,“DireitoAdministrativo”,Edit.Atlas,
pág. 84 e seguintes.Diz a autora:“Daí nossa definição de serviçopúblico
como toda atividadematerialque a leiatribuiao Estadopara que a exerça
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivode satisfazer
concretamenteàsnecessidadescoletivas,sobregimejurídicototalouparcial
mentepúblico"(grifonosso).
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Faia-nos ainda dos seguinteselementos da definição:
a) elemento subjetivo:
O serviço público é sempre incumbência do Estado, conforme está
expressono artigo175 da ConstituiçãoFederai, esempre depende dopoder
público:
1.a sua criaçãoó feitapor leie corresponde a uma opção do Estado;
esteassume a execução de determinadaatividadeque,porsua importância
para a coletividade,parece não serconvenienteficardependendo da inicia
tivaprivada;
2.a sua gestão também incumbe ao Estado, que pode fazê-lo direta
mente (pormeio dosprópriosórgãos que compõem a Administração Pública
centralizada da União, Estados e Municípios)ou indiretamentepormeio de
concessão ou permissão ou de pessoasjurídicascriadaspelo Estado com
essa finalidade.
b) elemento formal:
O regimejurídicoa que sesubmete o serviçopúblicotambém é defini
do porlei.
Para determinados tiposde serviços(não comerciais ou industriais)o
regimejurídicoó de direitopúblico.
Quando, porém, se trata de serviços comerciais e industriais, o seu
regimejurídicoó o de direitocomum (civile comercial),derrogado, oramais
oramenos,pelodireitopúblico.Em regra,o pessoalsesubmeteao direitodo
trabalho,com equiparaçãoaosfuncionáriospúblicosparadeterminadosfins;
os contratos com terceiros submetem-se, em regra, ao direitocomum; os
bens não afetados à realização do serviçopúblicosubmetem-se ao direito
privado, enquanto os vinculados ao serviço têm regimesemelhante ao dos
bens públicos de uso especial; a responsabilidade, que ate recentemente
erasubjetiva,passoua serobjetivacom a norma do artigo37, § 6B da Cons
tituiçãode 1988. Aplica-se também o direitopúblicono que dizrespeito às
relaçõesentrea entidadeprestadorado serviçoe a pessoa jurídicapolítica
que a instituiu.Valedizer, o regimejurídico, nesse caso, é híbrido,podendo
prevalecero direitopúblicoou o direitoprivado, dependendo do que dispu
sera leiem cada caso;nunca se aplicará,em sua inteireza,o direitocomum
talqual às empresas privadas.
c)elementomaterial:
É unânime o conceito de que o serviço público corresponde a uma
atividade de interesse público.
Muito embora possam particularesexercerem atividades de interesse
geral, há que se considerardois aspectos: o que move o particular è seu
própriointeresse, e,não bastaque o objetivoseja de interessepúblicopara
caracterizaro serviçopúblico,é necessárioque a leiatribuaesse objetivoao
Estado. Dai a assertiva:“todo serviçopúblico visa atender a necessidades
públicas, mas nem toda atividadede interessepúblicoé serviçopúblico“.
Questiona-se, os serviçosde limpezae manutenção, v.g.,podem ser
consideradosserviçospúblicosem sentidoestritoa autorizara incidênciada
responsabilidadeobjetiva?Entendoque não,na medida em que a atividade
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estávoltadaparao interesseinternoe diretoda própriaadministração,nada
obstantea classificaçãofeitapelosaudosomestreHelyLopes Meirelles,que
concebe como serviçopúblicoadministrativo.Não encontramos na legislação
postaqualquerreferêncialegalqueatribuaaoEstadoesteencargo.Ademais,o
desenvolvimentoda atividadenão estávoltadoparaa satisfaçãodas necessi
dades essenciaiscoletivas,mas sim da administração como ente próprio.
Nesse passo, sendo que a responsabilidade objetiva reporta-se a
prejuízoscausados a terceirosem decorrênciados serviçospúblicos, não
vislumbro na hipótese de inadimplência por parte da empresa prestadora
de serviços vir a causar prejuízo aos terceiros, porquanto não detinha a
qualidade de pessoa jurídicade direitoprivadoprestando serviçopúblico.
Para que não nos estendamos por demais, cumpre-nos analisarrapi
damente a incidênciado incisoIVdo Enunciado n.333 do C.TST. É esteo
seu teor:
"331 — Contrato de prestação de serviços. Legalidade. Revisão do
Enunciado n.256.
I— A contratação do trabalhador por empresa intreposta é ilegal,
firmando-sevínculodiretamentecom o tomadordosserviçossalvono caso
de trabalhadortemporário (Lein.6.019, de 3.1.74).
II— A contrataçãoirregulardo trabalhador,atravésde empresa inter
posta, não gera vínculode emprego com os órgãos da Administração Pú
blicaOireta,Indiretaou Fundacional(art.37,II,da Constituiçãoda República).
III— Não formavínculode emprego com o tomadora contrataçãode
serviçosde vigilância(Lein.7.102,de 20.6.83),de conservaçãoe limpeza,
bem como a dos serviçosespecializadosligadosà atividade-meiodo toma
dor, desde que Inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV — Inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do em
pregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços
quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação
processual e conste também do tituloexecutivojudicial“.
Alegam os defensoresda incidênciado Enunciadoque a não formação
do vínculo empregatício com a administraçãopública, ao contrário do que
ocorre no setor privado, justifica-se não só pelo comando constitucional
que obsta a vinculação ao serviço público sem prévia aprovação em con
cursopúblico,porém,a condenamsobo fundamentode quefoia beneficiária
diretada força de trabalho prestado, razão pelaqual, deve respondercom
supedâneo no art.159 do Código CivilBrasileiro.
Quanto à incidência do art. 159 do Código Civiljá verificamos que
esse exigequatro elementos, quaissejam: ação ou omissão, que pode ser
porato próprioou de terceiro;culpa ou dolodo agente, relaçãode causali
dade e o dano experimentado pela vítima.
Ora, a Administração foibeneficiária da força de trabalho prestado,
mas pagou por isso com recursos da própria coletividade. Portanto, em
relaçãoao trabalhadornão se caracterizaatoomissivo ou comissivo, mas
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o cumprimento do quanto contratado em observância aos estritos limites
legaisdoprocessolicitatórlo.Pornão haverconduta,não se há que invocar
culpa ou doto. E, (inalmente, não há relação de causalidade com o dano
experimetnadopeioempregado,namedidaem que a administraçãoadimpliu
sua obrigação contratual, e o dano foiem decorrência do ato omissivo da
empresaempregadora.Ademais,existeuma outrarazão,porsinal,atémuito
simples, que afasta a aplicação do aludido enunciado. Vejamos. Em que
peseo enunciadosob comento tersidoeditadoapós a Lein.8.666,de 21 de
junho de 1993, que disciplinaa contratação peloserviço público,com des
taque especialà primeirapartedo § 12do art.71,sobreo qualjálançamos
breves palavras,— mais precisamente em 21.12.93 — o entendimento da
Alta Corte não alcança a norma supra-referida.
Com efeito,a súmula,denominada enunciado na Justiçado Trabalho,
nada mais é do que a sedimentação do entendimento jurisprudencial da
Alta Corte. Assim, tendo em conta que medearam tão-somente 6 meses
entrea edição da leie da súmula, poróbvio, inexistiajurisprudênciaa res
peitona época,poisnão haviatempo hábilaoTST paracristalizarseu enten
dimento acerca do tema. A bem da verdade, tendo em conta o lapstotem
poralde tramitaçãode um processo,de regra,podemos asserirque nesse
curtoespaço de tempo sequer haviaum número considerável de decisões
quer em primeiro grau, quer nos Tribunais Regionais sobre a matéria.
Agiganta-se a segurança nessa afirmativa,quando nos deparamos com as
referênciaslegaisem que se fundou a súmula, poreiamesma indicada.Não
se pode perder de vista que as referências legislativas que serviram de
suporte para a edição do referidoenunciado foram: Decreto-lei n.200/67,
art.10, § 7a;Lein.5.645/70, art.3a,parágrafoúnico;Lei n.6.019/74;Lei n.
7.102/83 e CF/88, art.37, inciso II.
São estas as simples reflexões que me levaram à conclusão de que,
na hipótesede Inadímplemento das obrigaçõestrabalhistaspelasempresas
prestadorasde serviços,contratadas mediante regularprocesso licitatório,
não cabe a condenação subsidiáriada Administração Pública.
A discussãoestálançada, restando-meapenas a esperade críticase
desafios, para que possamos continuarcontribuindo para a ciênciado Di
reito,e principalmente,com entregada Justaprestaçãojurisdicionalreque
rida,sempre com observância do Estado de Direito.
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C L Á U S U L A S C O L E T I V A S E O PRINCÍPIO D A
ULTRATIVIDADE — B R E V E S N O T A S

D O U G L A S A L E N C A R RODRIGUES«*»

1. Introdução; 2. A s fontes d o Direito d o Trabalho; 3. O c o n 
trato d e trabalho e as n o r m a s coletivas; 4. A ultratividade da s
n o r m a s coletivas e o direito adquirido; S. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
A tese da denominada ultratividadedas normascoletivas,assimcon
cebida como a integraçãopermanente das vantagens previstasem acordo
e convenção coletivos aos contratos de trabalhosubmetidos ao âmbitode
representatividade das partes pactuantes, tem ensejado ricodebate dou
trinário,sobretudo após o advento da Lei n.8.542/92, que, rompendo com
a sistemáticaantes consagrada na jurisprudência,determinou que as van
tagensoriundasde normas coletivasapenas poderiamserrevogadascomo
decorrência de uma nova celebração coletiva.
A matéria, sem dúvida polêmica, revelou a notável preocupação do
legisladorordináriocom o maiorestímuloà negociaçãocoletiva,reafirmando
o papel dos entes sindicais patronaise de operários de parceiros indisso
ciáveis na permanente busca da construção social.
O enfoqueda matérianãopode,evidentemente,desconsiderarapers
pectivahistóricarecente, em que a doutrinacapitalistasob influiçãodemo
crática restou universalizada, a aglutinação de nações soberanas em blo
cos regionais, a globalizaçãodos mercados,a reduçãodo papeldo Estado
no contexto da economia, os avanços gerados pela informáticae robótica,
causando desemprego em massa e elevandoos níveisde exclusão social.
{')JuiíTitularda 17*VaradoTrabalhode Brasflia/DF.
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Nesse cenário, em que procurada a transição para um novo modelo
de legislação social,com a priorizaçãodo discurso diretoentre os atores
do processo produtivo, mostra-se fundamental a compreensão de ambos
para as necessidades e possibilidades recíprocas.
Permanecem ainda atuais as palavras do Papa Leão XIII, lançadas
na EncíclicaRerum Novarum, editadano finaldo séculoXVII,proclamando
a necessidade de união entreas classesdo capitale do trabalho,as quais
"...têm imperiosa necessidade uma da outra;não pode haver capitalsem
trabalho nem trabalhosem capital.A concorrência trazconsigo a ordem e
beleza; ao contrário, de um conflitoperpétuo não podem resultar senão
confusão e lutasselvagens."
2. AS FONTES DO DIREITO DO TRABALHO
Na clássicadefiniçãodoutrinária,as fontes do direitodo trabalhosão
divididasem duas classes:materiaise formais.
As primeiras, na sempre respeitada doutrina do professor Délio Ma
ranhão, correspondem à "...pressão exercida sobre o Estado capitalista
pela ação reivindicadora dos trabalhadores. Duas exigências em sentido
contráriose fazem sentirna elaboração do direitodo trabalho:a exigência
do respeitohumano à pessoa do trabalhadore a exigência econômica de
rentabilidadedas empresas. A finalidadedo sistemajurídicodo trabalho é
conciliaressas tendências opostas"
Já as últimas, ao contrário, são identificadas com a Constituição, a
lei,o regulamento, a sentença normativa,a convenção coletivade trabalho
e o costume.
O Professor Octavio Bueno Magano, após censurara regrado art.8®
da CLT,que inserecomo fontesdo direitoa analogia, a eqüidade, os princí
piosgeraisdo direitoe o direitocomparado, que seriam, segundo ele, sim
ples critériosde interpretação do direito, enumera como fontes do direito
do trabalhoas leis,os costumes,a jurisprudência,a doutrina,as sentenças
normativas, as convenções coletivas, os regulamentos de empresa e as
disposições contratuais.®
Classificam-se as fontes segundo o critério da origem da qual
promanam: autônomas, quando decorrentesda vontade individualou cole
tivadas partes;e heterônomas, quando resultantesde origem estranha ao
universovolitivodos titularesda relaçãocontratual.
As normas de origem heterônoma estatal, assim concebidas as que
se originamda produção legislativa,objetivamgarantirum patamarmínimo
de proteçãoe dignidadeaostrabalhadores,admitindo-se,porisso,que seus
(1) ‘Instituições de Direito do Trabalho*. Délio UaranMo, Segadas Vianna, Arnaldo Sússekind.
11* ed., LTr Editora, pâg. 151.
(2)"Manual de Direito do Trabalho*. Parte Geral, 4* edição. LTr Editora. 1991.
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padrões sejam elevados a níveis mais benéficos ao hipossuficiente, atra
vés de normas de índole autônoma, quais sejam a convenção e o acordo
coletivos,as cláusulascontratuaisnegociadas diretamenteentrepatrões e
empregados e os regulamentos de empresa.
Quanto ao problema da hierarquia das fontes, no campo específico
do direitodo trabalho, há que prevalecer, pela própria filosofiaque consa
gra, a norma que conceda maiores vantagens ao hipossuficiente.
Neste sentido o clássico precedente jurisprudencial:“Em cada caso
aplicar-se-áa norma mais favorávelao trabalhador(Piá Rodriguez).A apli
cação deste principioprovoca uma espécie de fraturalógica no problema
da hierarquiadas fontes(Cessari).O vérticeda pirâmideda hierarquiadas
normas trabalhistasserá ocupado pela norma mais favorávelao trabalha
dor(Amauri Mascaro Nascimento). Em presença de váriasnormas, prove
nientes de distintasfontes formais, deve-se aplicarsempre a que mais fa
voreça aos trabalhadores(De La Cueva)....omissis ..",<34
>
3. O CONTRATO DE TRABALHO E AS NORMAS COLETIVAS
Como manifestação do caráter protetivo inerente às normas traba
lhistas, estabelece também a legislaçãoconsolidada alguns princípios bá
sicos, entreos quaiso inscritono art.468, da CLT, qualsejao da intangibilidadecontratualem prejuízodo prestador.
O preceitocitadoreza que “Nos contratosindividuaisde trabalhosó é
lícitaa alteração das respectivas condições, por mútuo consentimento, e,
ainda assim, desde que não resultem, diretaou indiretamente, prejuízos ao
empregado, sobpena de nulidade da cláusulainfringentedestagarantia
Ainda como manifestação desse propósitoprotetivo,a doutrinacon
sagrou um outroimportanteprincípio,objetivandocoibirtodasortede frau
des cometidascontrao trabalhador.Denominado “princípioda primaziada
realidade”,seu significado original, ligado à execução do contrato como
condição necessária à sua existência, originalmenteconcebido no direito
mexicano, foiampliado para abarcar a prevalênciada vontade efetivados
contratantes,verificadanodia-a-diada execuçãodo contrato,em detrimento
de pactos escritos ou ajustes que não expressem a verdadeira intenção
dos contratantes.
Américo Piá Rodriguezbem sintetizao conteúdo desse princípio: “O
principioda primazia da realidadesignificaque, em caso de discordância
entreo que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos,
deve-sedarpreferênciaao primeiro, istoé, ao que sucede no terrenodos
fatos."m
(3)TST, R R 1.756/77, Ac. 3* T-,2.873/77, Rei. Min. Coqueijo Costa, DJ de 23.12.77.
(4) "Princípiosde Direitodo Trabalho". LTr Editora. 1993,2* tiragem, pág. 217.
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Sob outroprisma, o art.444, da CLT, reza que “As relações contra
tuaisde trabalhopodem serobjetode livreestipulaçãodaspartes interes
sadas em tudo quantonão contravenha às disposiçõesde proteção ao tra
balho, aos contratoscoletivosque lhessejam aplicáveise às decisões das
autoridades competentes."
Referidos diplomas coletivostêm conteúdo conceituai ou teleológico
de fixar“condiçõesde trabalhoaplicáveisno âmbito das respectivasrepre
sentações, às relações individuaisde trabalho"(CU, art.611) ou, como
prefere Russomano, buscam estabelecer “...obrigações genéricas, a se
rem respeitadas na celebração de outrosatosjurídicos (contratos indivi

duaisde trabalho)."
4. A ULTRATIV1DADE DAS NORMAS COLETIVAS
E O DIREITO ADQUIRIDO
Diante d e s s e s princípios e preceitos jurídicos, surge para debate o
t e m a d a ultratividade d a s n o r m a s inseridas e m acordos e convenções co
letivos d e trabalho, t a m b é m tratado s o b o prisma do direitoadquirido dos
e m p r e g a d o s beneficiários d e s s a s normas.

A jurisprudência oscilava
observa dos seguintes arestos:

entre o s dois

posicionamentos, como se

"Ementa:Cláusulasdenormacoletiva.Vigência.Ponto.Não existe
cláusula permanente em acordo, convenção ou sentença normativa
quesão,sempre, realizadascomprazocertode vigência.Seriacontra
ditóriaa afirmaçãode permanênciaem normaporprazolimitado"(TST,
RR 35.424/91, Rei.Min. UrsulinoSantos,Ac. 1*Turma).
“Ementa: Direitoemergente de convenção coletiva,acordo co
letivo ou sentença normativa se incrusta no contrato individual de
trabalho e perdura, para os trabalhadores admitidos anteriormente,
mesmo depois de a cláusula perder a eficácia, pelo transcurso do
prazo de sua vigência. Recurso de revistaconhecido e providopara
que integremo cálculoda complementação de aposentadoria osadi
cionaisportempo de serviçoe 'décimo terceirosalário'naformape
didana inicial,mas cujovalorserá apurado na liquidaçãode senten
ça"{TST, RR 4.665/81, Rei.Ministro Mozart VictorRussomano, Ac.
2aTurma).
Amauri Mascaro Nascimento, em estudo alentado sobre o assunto,
esclarece que "...as disposições que são estabelecidaspara as relações
individuaisde trabalho, constituindoo conteúdo normativodo acordo, não
desaparecem com o término de sua duração;projetam-se sobre os contra
tos de trabalho em curso, neles se inserem, passam a ser, daipor diante,
normas de cada um dos contratosindividuais,neles encontrando o funda
mento da sua perdurabilidademesmo após o termo do acordo coletivo".
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E arremata: “Há uma função receptícia do contrato individual e uma
função outorgante do contrato coletivoacasalando-separa a transposição
do direito,que saida esfera do acordo coletivopara penetrarno âmbito do
contratoindividual,como norma que,porsisó,manterá, não necessitando
mais do acordo coletivoparase fundamentar,ê esse o efeitoultratemporal
dos acordoscoletivos,não expressoem nossasleis,mas consubstanciando
uma fórmula aceitacomo própria do instituto":**>
Sem embargo do escótio da melhor doutrina, antes exposta, é certo
que, porexpressa determinação legal,as normas coletivassão celebradas
para vigerpor tempo determinado (CLT,art.613), medida que deve, antes,
sercreditadaà permanente e natural necessidade de acomodação das re*
Jações de trabalho, e não parajustificara subtração de conquistasda clas
se operária.
Realmente, a norma do art.468 da CLT não contempla qualquer ex
ceção ao postulado da intangibilldadecontratual,decorraa modificaçãode
ato volitivodas partesou de qualquer imposição legal.
Porisso,uma vezalteradoo contrato,mesmo que porforçade ajuste
coletivo, surge como certo que as vantagens nele previstas terão sido in
corporadas automaticamente aos contratosde trabalho,não mais podendo
ser objeto de supressão futura, sob pena de clara e inequívoca ofensa à
prescrição legal.
Ainda sobre a matéria,cumpre lembrar que a conjugação dos princí
piosreferidosensejou ricosdebatesao longoda história,atáqueo Colendo
Tribunal Superiordo Trabalhofezeditaro Enunciado n.277 de sua Súmula
de jurisprudência predominante, consagrando o entendimento de que “As
condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigo
ram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva,os contratos."
Com a devida venia,de acordocom os princípiose regraslegaisapli
cáveis, restando modificado o pacto laborai,as novas vantagens previstas
passam a integraro patrimôniojurídicodos empregados, consubstancian
do direitoadquirido(CLT,art.468, c/c.art.6B,§ 2®,da LICC), assim conce
bido como "...um bem jurídico, criadopor um fato capaz de produzi-lo,
segundo as prescriçõesda leientão vigente,e que, de acordocom ospre
ceitosda mesma lei,entrouparao patrimôniodo titular.Acham-senopatri
mônio os direitosque podem serexercidos, como, ainda, os dependentes
de prazo ou condiçãopreestabelecida,não alterávelao arbítriode outrem.
Trata-seaquide termo e de condiçãosuspensivos, que retardam o exercí
cio do direito....omissis...A condição suspensiva torna o direitoapenas
esperado, mas ainda não realizado”.(S)6
Ainda sobre o conceitodo direitoadquirido, oportuna a liçãodo Pro
fessorJ.M. CarvalhoSantos:“Referindo-seo Códigoao exercíciodo direi(5)‘DireitoSindical", Saraiva, pág. 347.
(6) Ctóvrs Bevilacqua."Código Civildos Estados Unidos do Brasil Comentado”, 1® vol.I.pág. 94,
1916, Ed. Francisco Alves, Rio de Janeiro.
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loporparle do titular,pressupõe necessariamentequejáse tenham verifi
cado as condições essenciais à existência de taldireito, entendendo-se
por condições essenciais as que são determinadas porleie sem as quais
não é possível existiro direito, em concreto. Razão, portanto, teve o douto
Epitácio Pessoa, quando disse nessa sínteseperfeita:para que se tenha
direitoa alguma coisa, a primeiracoisaé, realmente, que esta coisa exista.
Enquantoistonão ocorre, ter-se-á,quando muito, uma expectativa.De sorte
que,uma só condiçãodaquelasessenciaisquesenão tenharealizado,jáse
não poderá falarem direitoadquirido.Há apenas mera expectativade direito,
que,parase transformarem verdadeirodireitoadquirido, estáainda depen
denteda verificaçãode acontecimentosposteriores.O direitoadquiridojáse
integrou no passado, enquanto a mera expectativa depende de aconteci
mentos futurospara converter-seem verdadeirodireito".m
No caso em debate,a mera celebraçãocoletiva,traduzindoalteração
contratual benéfica ao hipossuficiente, corporifica o direito adquirido dos
empregados submetidosao respectivoâmbito de eficácia.Nas palavrasdo
ProfessorAmauri Mascaro Nascimento, o fundamento de eficáciadas nor
mas oriundas de normas coletivascom vigência exaurida repousa no pró
priovínculoindividualde trabalho,porexpressadicçãolegal{CLT,art.468).
Nesse sentido,ainda que a vigênciada norma coletivafiquelimitada
ao período pactuado, os empregados cujos contratos estiveram submeti
dos ao raiode sua eficácianão poderão seralterados, sem claraofensa ao
institutodo direitoadquirido.
Mostra-se, pois,com todas as véniascabíveis, equivocadoo raciocí
niode que a vigência previamente definidados pactos coletivos seriasufi
ciente para elidiro direitoàs vantagens neles previstas, uma vez alcança
do o termo ajustado.
Dois devem seros planos de análise:o do contrato individualde tra
balho e o dos entes coletivos.
No campo individual,como antes pontuado,a regrado art.468 da CLT
supre qualquer dúvida interpretativa,pondo ao largo a tese de exceção ao
principioda inalterabilidadecontratual em prejuízodo prestador.Cessada a
vigência da norma coletiva, evidente que apenas os contratos celebrados
após esse evento não poderão seralcançados porsuas prescrições,
A delimitação do prazo de vigência apenas se justifica pela perma
nente necessidade de revisão e acomodação das condições de trabalho,
frutodo dinamismo da economia, não podendo servirde pretextopara que
asconquistasobtidasfiquemsubmetidasà revogação automática,pelosim
plesexaurimento da vigência dos instrumentos coletivos,com afronta aos
princípiosdo Direitodo Trabalho e ao dispostonos arts.468/CLT e 6®,§ 2®,
da LICC.
Ressalto, ainda,que a interpretaçãoe a aplicaçãodas normas jurídi
cas devem buscarsempre a melhor realização dos finssociaistuteladose
as exigênciasdo bem comum (LICC, art.5B).7
(7) "Código Civil Brasileiro Interpretado", 1* vol., págs. 40/41,1842, Ed. Freitas Bastos, Rio da
Janeiro.
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Apesar da celeuma instalada na doutrina e jurisprudência, a Lei n.
8542/92, consagrando o entendimento sustentado no presente ensaio,as
sim dispôs:
“Art.1*A políticanacionalde salários,respeitadoo princípioda
irredutibilidade, tem por fundamento a livre negociação coletiva e
reger-se-á pelas normas estabelecidasnesta lei.
§ 1®As cláusulasdos acordos,convenções ou contratoscoleti
vos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e so
mente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo,
convenção ou contratocoletivode trabalho
§ 2® As condições de trabalho, bem como as cláusulas sala
riais,inclusiveos aumentos reais,ganhos de produtividadedo traba
lho e pisos salariais proporcionais à extensão e à complexidade do
trabalho, serão fixados em contrato, convenção ou acordo coletivo
de trabalho, laudo arbitraiou sentença normativa, observadas, den
treoutros fatores, a produtividade ou a lucratividade do setorou da
empresa.”
Apesar das múltiplasvirtudesdessa prescriçãolegal,o Sr.Presidente
da República editou a Medida Provisórian. 1.620-38,em 12.6.98, revogan
do-a, mas a ConfederaçãoNacionaldosTrabalhadoresem TransportesMa
rítimos,Aéreose Pluviais— CONTTMAF, com supedâneonoart.103,IX,da
CF/88, propôs Ação Diretade Inconstitucionalidadeperante a ExcelsaCor
te, distribuída ao Ministro Marco Aurélio(n. 1849-0), magistrado que, em
despacho monocrático, lavradoem 16.6.98,concedeu a liminarpretendida,
preservando a eficáciados preceitosda Lein.8.541/92.(8)
Retornando a'julgamento na sessão do dia 19.8.98, o Ministro Nel
son Jobim requereu vistaregimental, apenas restituindoos autos na ses‘A Confederação Nacionaldos Trabalhadoresem TransportesMarítimos, Aéreos e Fluviais
ajuizouaçãodiretadeInconstitucionalidadeobjetivandofulminaroartigo 19da MedidaProvisória
n.1.620-38,de tOdejunhode 1998,noque implicou a revogaçãodos§§ tae2adoartigo( ' d a
Lein.8.542, de 23 de dezembro de 1992. (...)Aponta-se que os preceitos da Lein.8.542/92
fizeram-seaom u n d o jurídicoem harmoniacom incisosdoartigo7ae com o§ 2"do artigo114da
CartaPolíticadaRepúblicaeque arevogaçãoem teia,importou,8 contráriosenso,na transgres
sãoao teordas destasnormasconstitucionais.Discorre-sea respeito,Inclusivetendo em conta
ostrabalhos da Assembléia Nacional Constituinte quedesaguaramnaaprovação daatualLei
Básica.Pleiteia-seliminarqueresultenasuspensãode eficáciadoartigo19da Medida Provisó
rian. t.620/96,maisespeciticamentenotocante8 revogaçãodos§§ 1ae2adoartigo1‘da Lein.
8.542/92.À folha30,despachei,saneandooprocesso,Istoconsideradaa regrado artigo156do
Códigode Processo Civile a necessidadede formalizaçãodaInicial.A Requerente atendeuao
que consignado em talato.Sm primeiro lugar,sallente-seque a edição de medida provisória
faz-seno campodaexcepcionalidade.Leituraequidistantedoart.62da CartaPolíticada Repú
blicarevelaa necessidade de concorreremrequisitos,a saber:a relevânciaea urgênciadotrato
damatériadeformaexcepcional,ouseja,pelopróprioPresidentedaRepúblicae em detrimento
da atuaçãodosrepresentantesdopovoe dos Estados,ou seja,dascâmaras legislativas.Pois
bem,naespécie,nãoestãopresentesestas condições,noquemodilicadaa leiquejáseencon
travaem vigordesde 1992.A pardesteaspecto,tem-se,ainda, a problemáticaconcernenteàs
(8)
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são do dia 1.9.99,ocasiãoem que entendeuo Egrégio Plenário,porunani
midade, pelo não conhecimento da referida ação direta, não sendo, até a
data da conclusão deste estudo, publicado o acórdão respectivo.
5. CONCLUSÃO
A incorporação definitivadas vantagens, admitidaa possibilidade de
ampla negociação para efeitosfuturos, forçará, inequivocamente, o ama
durecimento das relaçõesentre sindicatos,patrõese empregados, a partir
do maior estímuloao diálogo responsável, sem preconceitos e fundado no
propósito maior da permanente, harmônica e salutarconvivência entre os
atoressociais do universo da produção.
O papel dos juizes e tribunais, nesse contexto, assume importância
transcendental,em faceda forçae do vigordas decisõesjudiciaissobre o
comportamento social. Afinal, como lembra Cappellelti, a função
acomodadora dajurisprudência,projetandoeadaptandoa dicçãolegalaos
valorese situações futuros,constitui "...verdadebanal, embora infinitave
zes negada ou ocultada, em todas as épocas e com inexaurívelperseve
rança..,".m
Que juízese tribunais,então,sejam brindadoscom a exata noção da
dimensão social de sua função, a tal modo contribuindo, com suas deci
sões, para a construçãode uma sociedade maisjusta,fraterna e solidária.

reedições. A medida provisória è instrumentoprecário cujoprazo de vigência não ultrapassa os
trintadias — parágrafo único do artigo 62. Com o preceito náo se harmoniza o empréstimo de
prazo indeterminado ao instrumento, istoà mercê de reedições sucessivas a cada período de
vintee nove dias. Nota-se, ainda, que o dispostona Lein. 8.542/92. mais precisamente no artigo
1°. §§ i" e 2“,dela constantes, mostrou-se em plena harmonia com o Diploma Máximo. Ora. a
revogação ocorrida tem, a esta altura, o sabor de afastar do cenário lurídico-constitucionat a
regulamentação de normas constitucionaispelo podercompetente. Assim, entendo que. na espé
cie. conta-se com os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar. Deliro a liminar plei
teada, ad referendum do Plenário, suspendendo a eficácia do artigo 19 da Medida Provisória
n. 1.620, de IO de junho de 1998, no que implicou a revogação dos §§ J" e 2’do artigo t’da
Lei n. 8.542/92. Publique-se. Brasilia,2 de julho de 1998.'
(9) Juizes Legisladores?. Fabris Editores. 1993. 'premissa*.
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R E P E N S A N D O A COOPERATIVA DE T R A B A L H O

W A L K Ü R E L O P E S RIBEIRO D A SILVA«

1 — COOPERATIVISMO E SOLIDARISMO
A cooperativa d e trabalho,tema de nosso estudo,é espéciedo gênero
cooperativa e Insere-seno âmbito da PolíticaNacional de Cooperativismo.

A Lein.5.764,de 16 de dezembro de 1971,definea PolíticaNacional
de Cooperativismo e instituio regime jurídico das sociedades cooperati
vas.Nos termos do art.2®,compete ao governo federala coordenação e o
estímulo às atividades de cooperativismo no territórionacional.O parágra
foúnico do art.2® esclarece que o Poder Público atuará“mediante presta
ção de assistênciatécnicae incentivosfinanceirose creditóriosespeciais,
necessários à criação, desenvolvimento e integração das entidades coo
perativas".
Uma vez que é expressão do solidarismo, o incentivo do cooperati
v i s m o está em sintoniacom os objetivosfundamentaisda República Fede
rativa d o Brasil, dentre os quais se destaca o previstono inciso Ido art.39
d a Constituição Federal: "construiruma sociedade livre,justa e solidária".
T a m b é m está e m h a r monia c o m o art.174 do diploma constitucional, que
dispõe; “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo”.
L e m b r a m o s , a propósito, q u e cooperativas e sindicatos t ê m origem
histórica c o m u m , apresentando-se a m b o s c o m o formas d e solidariedade
social. N o s primórdios d a Revolução Industrial, diante d a ausência d e pro
teção legal, o s trabalhadores associaram-se e m cooperativas para m e l h o 
rar s u a s condições d e vida, por m e i o d o desenvolvimento d e atividade e c o 
n ô m i c a e m c o m u m , seja c o m o produtores seja c o m o distribuidores d e b e n s
o u serviços. A Grã-Bretanha foi pioneira n a experiência cooperativista n o
século XIX.
Outra entidade d e defesa d e interesses c o m u n s nascida n a m e s m a
é p o c a é o sindicato que, mediante negociação coletiva e greve, procura
obter m e l hores condições d e trabalho e d e vida para os trabalhadores.

{•) Professora Associada da Faculdade da Direito da USP.
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Assim, a distinçãoentrecooperativae sindicato resideno fatode que
a primeira configura o desempenho de atividade empresarial comunitária
porpartedos trabalhadores,enquanto o segundo constituiformade repre
sentação de interesses coletivos e individuais perante os empregadores
ou suas entidades representativas.
2 — DEFINIÇÃO E PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
A sociedade cooperativa, por meio da qual se manifesta o cooperati
vismo, foidefinida em 1948 pela Aliança Cooperativa Internacional como
todaassociação de pessoas,qualquerque sejasuaconstituiçãolegal,“que
tenha porfim a melhoria econômica e socialde seus membros, atravésda
exploração de uma empresa sobre a base de ajuda mútua e que observe
os princípiosde Rochdale”.012
3
Tais princípios, enunciados pela primeira vez em 1844 pela famosa
Cooperativa dos Pioneirosde Rochdale, na Grã-Bretanha, são os seguin
tes: adesão livre, gestão democrática, distribuição dos resultados líqui
dos em proporção das transações dos associados com a cooperativa,ju
roslimitadosao capital,constituiçãode um fundo destinado à educação e
ativa cooperação entre os associados nos planos local, nacional e inter
nacional.lJ|
A Lein.5.764, de 1971, ao instituiro regimejurídicodas sociedades
cooperativas, mantóm-se fiela esses princípiosnos arts.3® e 4®.
As cooperativas atuam nos mais variados setoresda atividade eco
nômica, o que levou alguns doutrinadores a julgarem impossível uma de
finição unívoca. Coube a Georges Fauquetcolocar ordem nos conceitos
ao formularsua teoriada variedadedentro da unidade. Para esse autor, o
cooperativismo é variável quanto às pessoas que recorrem à atividade
econômica, às necessidades que satisfaz e às relações com o Estado.
Contudo, também é uno porque se apresenta como “um conjunto não so
mente do ponto de vista técnicoe formal, mas, na prática,pelas tendên
ciasconvergentes que se exercitam no interiordo movimento e orientam
a sua atividade".0’
Como vimos acima, a definiçãoda AliançaCooperativa Internacional
seguiu a conceituação de Fauquet, esclarecendo que a sociedade coope
rativa é simultaneamente uma associação de pessoas e uma empresa
econômica.
No Brasil,a Lein.5.764,de 1971,adotou talentendimento, dispondo
no caputdo art.4® que as cooperativas são “sociedades de pessoas, com
forma e natureza jurídicapróprias, de natureza civil,não sujeitas à falên
cia,constituídas para prestar serviços aos associados”.
(1) Bulgarelli.Waldlrio."Regime jurídicodas sociedades cooperativas'. São Paulo, Pioneira, 1965.
págs. 92-3.
(2) Silva,LulsCarlosCândidoMartinsSoteroda."As cooperativas de trabalho no meio rural".LTr,
legislação do trabalho. Suplemento Trabalhista, v.31. n. 126/95. pâg. 001.
(3) Bulgarelli, Waldlrio,op.dl.,págs. 33-4.
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WaldirioBulgarelli,maiorautoridadesobrea matériano direitobrasi
leiro,ressalta que a cooperativa é sociedade de pessoas e não de capital
“pois nela a contribuição pessoal dos associados é máxima, jáque eles,
além da subordinação e da estrutura democrática,ainda nela exercem du
plo papel:associados e usuários”.'4*
3 — COOPERATIVA DE TRABALHO
Dentre os diversos tipos de cooperativa, registramos a de produção
agrícolae industrial,a de consumo, a de trabalho,a de créditoetc.Interes
sa-nos o exame da cooperativade trabalho,que vem sendo objetode esfor
ços governamentais no contexto da Política Nacional de Cooperativismo,
como mencionamos anteriormente.
Porque as cooperativasde trabalhotêm sidoestimuladaspelogoverno
é uma pergunta que encontra resposta no fenômeno da flexibilização do
direitodo trabalho,que decorreda criseeconômicaque vitimanão apenas o
Brasilmas o mundo inteiro,gerando taxascrescentesde desemprego.
Visandocombatero desemprego,o governobuscou incentivara cria
ção e o desenvolvimento de cooperativasde trabalhocomo uma forma de
proporcionar aos trabalhadores cooperados recursos para a sua subsis
tência. Por meio do “exercício de uma atividade econômica, de proveito
comum, sem objetivo de lucro", como prevê o art.3® da Lei n. 5.764, de
1971, esses trabalhadores seriam retirados das fileirasdos desemprega
dos, atenuando o problema socialda desocupação.
Como frutodessa políticagovernamental foiaprovada a Lei n.8.949,
de 9 de dezembro de 1944, que acrescentou o parágrafo único ao art.
442 da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho,dispondo:“qualquerque sejao
ramo da sociedade cooperativa, não existevínculo empregatício entreela
e seus associados, nem entreestes e os tomadores de serviços daquela".
Na verdade, o art.90 da Lei n.5.764 jáestabelecera:“qualquer que
sejao tipode cooperativa,não existevínculoempregatícioentreela e seus
associados”.O parágrafo únicodo art.442 da CLT ampliou essa hipótese,
afastando a relaçãode trabalhotambém entreos associados e os tomado
resde serviçosda cooperativa.
Cabe acrescentarque o Projetode lein.3.383, de 1992,que resultou
na Lei n.8.949,de 1994, nasceu de pedido do Movimento dosTrabalhado
resSem-Terra— MST de Mato Grosso e foijustificadopelo relator,Deputa
do Osvaldo Melo,pela"importânciado cooperativismode trabalhoao aper
feiçoamento e flexibilizaçãodas relações entre capital e trabalho”.'5'
(4) tdem."Sociedadescooperativas". In;EncJdópedia Saraiva do Direito.São Paulo.Saraiva. 1997.
V. 70. pág. 254.
(5) Andrade, Dârcio GuimarSes de. "As cooperativas de trabalho". LTr: legislação do trabalho.
Suplemento Trabalhista, v.33, n. 50/97, pág. 245.
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Em apoio a essa políticado trabalho,lembramos que a Organização
Internacionaldo Trabalho, atuando desde 1919 em defesa dos interesses
dos trabalhadores,aprovou em 1966 a Recomendação n.127. que sugere
a criação e a expansão de cooperativas nos países em desenvolvimento
como fatordo desenvolvimentoeconômico, sociale cultural,bem como da
promoção humana/6*
Contudo, váriosdoutrinadoresapresentaram críticasà medida flexibílizadora introduzidapela Lei n.8.949,de 1994, chegando a considerá-la
ilegal.Examinemos o pensamento de alguns deles.
NeiFredericoCano Martinsrecordaque a inovação legislativavincu
la-seao fenômeno daterceirização,que consistena transferênciapara ter
ceirosde partedas atividadesempresariais,com a finalidadede reduziros
custos da produção.O Enunciado n.331 do Tribunal Superiordo Trabalho,
que efetuoua revisãodo Enunciadon.256,ampliou as hipótesesde tercei
rização, estabelecendo como limileque esta se refiraà atividade-meioda
empresa tomadora de serviços.O parágrafoúnicodo art.442 da CLT pare
ce ultrapassaresse limite,pois nega a possibilidadede existênciado vín
culo empregatício,sem especificarse o serviçoprestado estariaadstritoà
atividade-meioda empresa tomadora/7*
Também JoséLucianode CastilhoPereiraperguntaseé possívelque
a empresa terceirize sua atividade-fim por intermédio de cooperaliva. E
responde negativamente, considerandoque “se issoforpossível será ime
diatamentegeneralizadoe não mais falaremosem avisoprévio,férias, 13“
salários,FGTS, nem em CLT e muito menos em Justiça do Trabalho“.Em
suma, seráo fimdo direitodo trabalho/**
Outra linhade argumentação é desenvolvida por IaraAlves Cordeiro
Pacheco.A autoraobserva que o art.69da Lein.5.764,de 1971, classifica
as sociedades cooperativas, colocando na base da estrutura aquelas que
denominasingulares,constituídasde no mínimo vintepessoasfísicas.Esse
dispositivodeve sercombinado com o art.7®,que dispõe que as cooperati
vas singularescaracterizam-se pela prestação direta de serviços aos as
sociados, e com o art.4®, que estipula terem as cooperativas em geral a
finalidadede prestarserviçosaos sócios.Conclui, portanto, que as coope
rativasde trabalhonão se prestamà intermediaçãoda mão-de-obra, sendo
ilegala inovação legislativa/9*
O Ministro Marcelo Pimenteldesenvolve raciocínio diverso.Conside
ra que a Lei n. 5.764 não cogita de cooperativas de trabalho, pois deixa
(6)OrganizaciónInternacionaldelTrabajo.Convêniosy Recomendaciones1919-1966.Ginebra,
OIT,1966,págs.1229-36.
(7)Martins, Nei FredericoCano. “Sociedade cooperativa — vínculoempregatício entree seus
associados— o parágrafoúnicodo artigo442 da CLT".LTr:revistalegislaçãodo trabalho,São
Paulo,v.59.n.7,págs.891-2,jul.199S.
(3)Pereira,JosóLucianodeCastilho.“Cooperativasde trabalho— relaçãode emprego”.Revista
do MinistérioPúblicodoTrabalho,v.7,pãg.74.mar. 1997.
(9)Pacheco, IaraAlves Cordeiro.“Cooperativasde trabalhox intermediaçãode mão-de-obra".
RevistadoTribunalRegionaldoTrabalho15*Região,n.8.págs.81-2,1996.
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claro que a entidade presta serviçosaos associados e não estes a tercei
ros por intermédioda cooperativa.Assim, o parágrafo únicodo art.442 da
CLT cuidou de hipótesenão previstaanteriormente.A seu ver,a cooperati
va de trabalhonão é "uma construçãocontráriaao Direito,mas sua conve
niência é bastante discutível, sobretudo em razão dos abusos a que se
presta", recomendando que sua criação e funcionamento sejam controla
dos pelo Ministériodo Trabalho e pelo MinistérioPúblicodo Trabalho.*101
»
Após exporas críticasda doutrina,verificamosque o MinistroMarce
lo Pimentelnos ajuda a esclareceruma questão fundamental: o parágrafo
único do art.442 da CLT tratade uma espécie de cooperativa,qual seja,a
de trabalho, enquanto a Lein.5.764 refere-seàs cooperativascomo gêne
ro,sem teresgotado a disciplinadas diferentes espécies.
Em apoio a essa conclusão trazemos o parecerde MariaJesús Vara
Miranda que, ao formular sua classificação,explicitaque as cooperativas
de trabalhosubdividem-se em quatrotipos:cooperativasde produção pro
priamente ditas, organizações comunitárias de trabalho, cooperativas de
trabalho propriamente ditase cooperativas de mão-de-obra.*"»
As cooperativas de produção propriamente ditase as organizações
comunitárias de trabalho possuem estabelecimentos produtivos próprios.
As chamadas sociedades produtivas (productive societies) da Grã-Breta
nha e os klbbutzde Israelconfiguram exemplos, respectivamente, das pri
meiras e das segundas.
Porém, os outros dois tipos apresentam característicasdistintas das
anteriormente apontadas. As cooperativas de trabalho propriamente ditas
"apenas possuem capitalsociale contratam com outrasempresas públicas
ou privadasa retribuiçãoglobale as condiçõesde trabalho”.As cooperativas
de mão-de-obra “desempenham seu trabalho dentro de outrasempresas e
estão integradasporpessoal dependentedas mesmas, mas gozam de auto
nomia paraorganizarsuas tarefase distribuira retribuição".*12»
Portanto, está claro que as cooperativas podem prestar serviços a
terceiros,inclusive em estabelecimentos destes, sem desnaturar suas ca
racterísticase finalidades.
Quanto à problemáticada cooperativade trabalhoenquantoformade
terceirização, parece-nos que deve obedecer aos limitesestipulados pelo
Enunciado n.331 do Tribunal Superiordo Trabalho.
Cabe ainda invocar o precedente do Decreto n. 22.239, de 19 de
dezembro de 1932, váriasvezes revogado e revigoradoaté 1966,cujoart.
24 estabelecia: "são cooperativas de trabalho aquelas que, constituídas
entre operários de uma determinada profissão, ou de ofício,ou de ofícios
(10) Pimentel, Marcelo. "Cooperativas de trabalho e relação de emprego". LTr: revistalegislação
do trabalho. São Paulo, v. 61, n. 5. págs. 566:588, maio 1997.
(11) Vara Miranda. Maria Jesús. “Análisis de ias cooperativas de trabajo asodado en Madrid".
Madrid. Ministério de Trabajo y Seguridad Sodal, 1985. pág. 38.
(12) Idem. ob. e loc.cits.
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váriosde uma mesma classe, têm como finalidade primordial melhorar os
saláriose as condiçõesde trabalhopessoal de seus associados,e,dispen
sando a intervenção de um patrão ou empresário, se propõem contratar
obras,tarefas,trabalhosou serviços,públicosou particulares,coletivamente
ou porgrupos de alguns1’.
Como se vê, o parágrafo únicodo art.442 da CLT não configuraver
dadeira novidade no ordenamento jurídico brasileiro. A nosso ver, não
conflita com outras normas do ordenamento. Como ressaltou o Ministro
Marcelo Pimentel, devem sertomadas medidas enérgicas para coibirfrau
des, ao invés de “desfazer o nó górdio com a espada, isto é, revogar a
previsão legaldas cooperativas de mão-de-obra”."31
4 — COOPERATIVA DE TRABALHO RURAL
Quanto à cooperativade trabalhorural,tem sidoinvocada sua impos
sibilidadediante do dispostono art.14 do Decreto n.37.626/74, que regu
lamentaa Lei n.5.889/73,disciplinadorado trabalhorural:"asnormas refe
rentesà jornada de trabalho,trabalho noturno, trabalhode menor e outras
compatíveis com a modalidade das respectivas atividades aplicam-se aos
avulsos e outrostrabalhadores ruraisque, sem vínculo de emprego, pres
tam serviços a empregadores rurais”.
A disposição supracitada regulamenta o previsto no art.17 da Lei n.
5.889/73:"as normas da presente Lei são aplicáveis, no que couber, aos
trabalhadores ruraisnão compreendidos na definiçãodo art.2®,que pres
tem serviçosa empregador rural''.O art.2®,acima referido,defineo empre
gado rural como “toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio
rústicoprestaserviçosde natureza não eventuala empregador rural,sob a
dependência deste e mediante salário”.
Portanto,a cooperativade mão-de-obra ruralconflitariacom a Leido
Trabalho Rurale respectivo Decreto regulamentador.Filiam-sea essa cor
rentedoutrinária,entreoutros, fíusineteDantasde Lima, Dirceu Galdinoe
Aparecido Lopes, MarceloJosé Ladeira Mauad.{U)
Nosso entendimento é diverso daquele defendido pelos autores
supracitados. Consideramos que a organização dos trabalhadores rurais
em cooperativas de mão-de-obra não é incompatível com a legislação do
trabalho rural.Para aqueles que não se enquadram na definição legal de
empregado, a cooperativaparece-nos um meio idôneo para promover me
lhorescondições de vida e de trabalho.
(13) Pimentel, Marcelo, op.cit,pág. S88.
(14) Uma, Rusinete Dantas de."O trabalhoruralno Brasil”.Sâo Paulo. LTr, 1992. pág. 76. Galdino.
Dirceu. Lopes, Aparecido Domingos Etrerias."Manual de direitodo trabalho rural”.Sâo Paulo, LTr,
199S. pág. 79. Mauad, MarceloJosé Ladeira."Cooperativas de trabalho:sua relaçãocom o direito
do trabalho”.Sáo Paulo, LTr, 1999, págs. 172-3.
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Nesse sentido pronunciou-se a Organização Internacional do Traba
lho,porintermédioda Recomendação n.127,de 1966,cujoart,11 do Anexo
determina: "com o objetivo de melhorar as oportunidades de emprego, as
condições de trabalho e os ingressos dos trabalhadores agrícolas sem ter
ras,dever-se-iaajudá-los,quando fosseapropriado, a organizar-sevolunta
riamente em cooperativasde contrataçãode mão-de-obra'\(,S|
Em período recente, a OIT voltou a ocupar-se do tema das coopera
tivas,tendo à vistao novo contextointernacionalgerado peiaglobalização.
O Relatório do Diretor Geral do "Bureau" Internacional do Trabalho (BIT),
órgão administrativoda OIT, apresentadoperantea 83® Reunião da Confe
rência InternacionaldoTrabalho, realizadaem 1996,afirma:"aocontrair-se
a função que desempenha o Estado na vida econômica, as sociedades
cooperativas e em especialas do setoragrícolae da indústriade elabora
ção dos produtosagrícolas,encontram-se em condições ideaispara prover
um emprego duradouro a muitíssimaspessoas, incluídasas que perderam
o seu como conseqüêncla das medidas de ajustee de privatização aplica
das.Por meio das atividadesque desenvolve neste campo, a OIT pretende
criarsociedadescooperativasdemocraticamente organizadas e bem admi
nistradas, que sejam capazes de proporcionaringressos e serviçosa seus
membros”.*'6)
O Relatóriodo DiretorGeral informaainda que em maio de 1995 reallzou-se uma reunião de peritos em legislação cooperativa, na qual foram
estudadas a função regulamentadora do Estado, os efeitos da legislação
trabalhista nas relações de trabalho mantidas no âmbito das cooperativas
e a relação existente entre a legislação cooperativa e as normas interna
cionais do trabalho.Cabe ressaltarque os peritos destacaram a neces
sidade de “adaptara legislaçãolaborai,incluídosseus aspectos relativosà
segurança e saúde e à seguridade social,para melhorajustá-laà situação
em que se encontram trabalhadores que são independentes, não assala
riados,e que como taisdesenvolvem suas atividadesporconta própria, da
m o d o que tallegislaçãolevasse em contaa co-determinaçãoe as distintas
formas de participaçãoque se dão no marco do trabalhocoletivo,em lugar
de basear-se em uma relação como a que existe entre o empregador e o
empregado ou entreo proprietárioe o trabalhador"(grifonosso).*,7)
Evidencia-seque para a OIT a relaçãode emprego não esgota a re
gulação do trabalho humano. Outras formas devem ser consideradas pela
legislação, entre as quais a cooperativa, fazendo-se os necessários ajus
tes para a aplicação do princípiode proteção, com vistas à garantia dos
direitossociais fundamentais, conciliando-acom as exigênciasda partici
pação em entes coletivosdotados de autodeterminação para a realização
de seus objetivos.
(15) "Organizadón Internacional dei Trabajo", op.cif.,pág. 1236.
(16)-Memória dei DiretorGeneral’.In:Conferência Internacionaldel Trabajo.83, Ginebra, 1996.
Ginebra, Olicina Internacionaldei Trabajo. 1996. pág. 67.
(17) Idem, op. eit.,pág. 68.
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À vista do exposto, consideramos que a cooperativa autêntica pode
ser um meio eficaz para melhoria das condições sociais, econômicas e
culturaisdo trabalhador, como preconiza a Recomendação n. 127 da OIT.
Porém, mediante fraude, essa entidade também pode ser utilizada para
mascarar a existência de relação de trabalho. Só a decidida atuação
legislativa,fiscalizadorae jurisdicionaldo Poder Públicopode garantirque
a cooperativacumpra seu papel.
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DIREITO D O T R A B A L H O R U R A L

DIREITO D O T R A B A L H O R U R A L

M A R I L D A IZIQUE C H E B A B I ”

Porque se fazdiferenciaçãoentredireitodo trabalhourbanoe direito
do trabalhorural?Porque existetodauma legislaçãoque tem porfimregu
laro trabalho rural?
Antigamente, ao trabalhador rural não se aplicavam as normas do
direitodo trabalho urbano, istoé,da CLT.
E a C U expressamente o excluía,dizendo no art.7S:
‘Os preceitosconstantesda presenteConsolidação,salvoquan
do for,em cada caso,expressamente determinadoem contrário,não
se aplicam:
a) aos empregados domésticos, assim considerados...
b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que,
exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária,
não sejam empregados em atividadesque, pelos métodos de execu
ção dos respectivostrabalhosou pelafinalidade de suas operações,
se classifiquemcomo industriaisou comerciais;
c) ...
d) ..."
Como sevê peloenunciadoda letra“b",que6 conceito,o trabalhador
ruralé o homem que trabalhadiretamenteno plantio,na colheita,istoé,na
enxada, nas pulverizaçõesde agrotóxicos, no aceiro,na carpina ou carpa,
doverbocarpir.Capina não estáerrado,assimcomo capinar(videAurélio).
Também é trabalhadorruralo peão que lidacom animaisde criae engorda,
de lactação, de abate etc.
Como se verifica de uma simples leitura do art. 7B,o aplicador do
direitodeve tero cuidado de verificarse, trabalhando na área rural,o em
pregado não executa tarefas diferentes,que pelo método de execução os
classifiquem de industriáriosou comerciários.
{*)JuízaTogada aposentada do TRT/15* Região.
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Por que a preocupação?
Porque a previdência social precisava alimentar-se e o trabalhador
ruralnão pagava previdênciaatéoutubrode 1988,quando entrouem vigor
a nova ConstituiçãoFederal.Daí,todosos trabalhadoresque, embora pres
tassem serviços na área rural, tivessem atividade distinta das supramen
cionadas, pelos métodos de execução, eram filiadosobrigatóriosda Previ
dênciaSocialUrbana,caracterizando-secomo industríáriosou comerciários.
Até 1988,os trabalhadoresruraisnão tinhamdireitoà aposentadoria.
Só o cabeça-de-casai o tinha.Auxílio-doença, nem pensar.Saláriomínimo,
Funrural, Prorural.Gestante não tinhadireitoa auxílio-maternidade, nem a
salário-maternidade, nem à estabilidade no emprego. Não havia previsão
legalpara o recebimento de salário-família.A mulher só se aposentava se
fosse cabeça-de-casal.
Enfim,os direitoslimitavam-sea salário,13®salário,férias,avisopré
vio,descansosemanal remunerado.As primeirasleisque efetivamentevin
garam, surgiram em 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, uma
Ceelitezinha, com multas obrigações, muitos direitos,como um código se
parado, que não se atinha às condições campesinas e criou e fomentou o
êxodo rural.Havia, também, um decreto, que regulamentava o contratode
safra.
Toda essa legislação foiabortada com a instituição da Lei n.5.889/
73.Esta foieditadatendocomo supedâneo o art.7®da CLT, mas expressa
mente a ele não faz referência, limitando-se a dizer que Empregado é a
pessoa físicaque, em propriedade ruralou prédio rústico, presta serviços
de natureza não eventual a empregador rural,sob a dependência deste e
mediante salário.O art.1«da citadaLeinão revogouo art.7*e estabeleceu
que as relações do trabalho rural serão reguladas por esta lei e, no que
com ela não colidirem, será aplicada a CLT. No parágrafo único, também
determina a aplicaçãode legislaçãoextraordinária, observadasas peculia
ridadesdo trabalhorural,como as Leisns.605/49— repousosemanal remu
nerado;a 4.090/62— 13®salário;a 4.725/65— regulaprocessode dissídio
coletivo (parcialmente alterada pela 4.903/65) e outras, que se referem à
uniformização de reajuste salariale sobre efeitosde débitos salariais.
O art.3® identificao empregador ruralcomo sendo a pessoa físicaou
jurídica,proprietária ou não, que exploreatividadeagroeconômica em ca
ráter permanente ou temporário, direlamente ou através de prepostos e
com auxíliode empregados. Incluiu-se na atividade econômica a explora
ção industrialem estabelecimento agrário,não compreendido na CLT.
É que a CLT possuía um quadrode atividadesindustriais,comerciais,
de prestação de serviços, para efeitode estabelecerem-se as categorias
profissionais dentro de sindicatos, federações e confederações.
O trabalhadorruraltinha uma únicagrande vantagem: filosoficamen
te, por serem pessoas de baixa ou nenhuma escolaridade, residindo em
taperas na fazenda, encravados em longas distâncias da cidade, sem co
nhecimentode seus direitose,dada a distância,sem possibilidadede filiar196

se a sindicato,o legisladorconcedeu-lhe o benefíciode não verprescritos
os seus direitos, a não ser dois anos após o rompimento do contrato de
trabalho e, quan d o despedido, a o invés de ter duas horas por dia, durante
o cumprimento d o aviso prévio, para procurar emprego, tem u m dia por
sema n a . Não á precisopensar muitopara verificarque o legisladoro ima

gina na fazenda, vencendo grandes distâncias, sendo-lhe impossível pro
curarserviço em apenas duas horas por dia.
Toda a jurisprudênciacaminhava no sentidode dartratamentode tra
balhador urbano aos empregados no corteda cana-de-açúcar,classifican
do-os como Industriários, o que inclusive gerou súmula não só do TST,
como também do Supremo TribunalFederal,e sempre que possível, consi
derar urbanos todos aqueles que não exercessem especificamente o tra
balho na terraou com animais.
A Previdência Social Urbana, desde o começo, considerava como
beneficiário e contribuinte obrigatório o administrador de fazenda, o em
pregadoem escritóriode empregador rural,o empregado com diploma uni
versitário(veterinários,agrônomos) e bem assim aqueles que trabalhavam
indistintamente na fazenda e na cidade, como o carregadorde caminhões,
porexemplo.O caminhoneiro(motorista)sempre foiatividadediferenciada,
desde que não se limitasseo seu trabalhosó dentroda fazenda (como é o
caso do tratoristarural).
Traço este pequeno histórico,evidentemente cheio de várioslapsos,
apenas para lembrar que, com a nova Constituição Federal, os direitosde
todos os trabalhadores, tanto urbanos como ruraissão Idênticos:aposen
tadoria, auxílio-doença, auxllio-acidente, férias, aviso prévio, FGTS, 13®
salário, adicional de periculosidade e insalubridade, e todos os outros.
A únicadiferençaentreos ruraise urbanoscontinuasendo a prescri
ção.Assim, os direitosdos trabalhadores ruraissó prescreverão após dois
anos contados do rompimento do contrato de trabalho.
Todavia, esquecem-se os aplicadores do direito das peculiaridades
do trabalho rural, expressamente vinculadas à Lei n. 5.589/73, a filosofia
que instituiu o diploma da prescrição diferenciada para os rurais, que é
exatamente o analfabetismoe a impossibilidadede conhecerem seus direi
tos,e de estarem a assinarpapéis“a rogo"a tortoe a direito,sendo presas
fáceis de empregadores inescrupulosos. E o conceito do empregado rural
(art.7®,letrab da CLT) não foirevogadopelaConstituiçãoFederalde 1988
e com ela não colide.
O que temos visto? A análise simplista de que químicos industriais,
veterinários, médicos, administradores de empresas, economistas, chefes
de departamento financeiro e chefes de departamento pessoal, chefes de
departamento de transporte,e outrostantos, tê m sido considerados traba
lhadores rurais para efeito d e prescrição! Istoporque, o conceitode empre
gado ruralnão tem sidoobservado.Basta,portanto,que o empregado preste
serviçosem empresa ruralpara não vercorrera prescriçãode seucontrato
de trabalho. Digo simplistaporque a leinão está sendo observada em seu
conceitomaior,que é a naturezado serviçoprestado pelotrabalhadorrural
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e as razões e os motivos teleológicos para a manutenção da imprescritibilidade de direitosenquanto durar o contrato de trabalho.Tal interpretação
não só solapa o direitodaquele empregado, que efetivamente exerce fun
ções de natureza rural,como ferea isonomia de tratamento, insculpidano
art.5ada LeiMaior.O médico da empresa ruralnão tem prescriçãoa correr
duranteseu contratode trabalho.O médico da cidade tem.O administrador
de empresas, com formação universitária, que administra empresa rural,
não tem prescrição a corrercontra o seu contrato de trabalho.O seu vizi
nho, que administra a empresa de cosméticos, tem.
Faz-se necessária uma análise, e este é o foro ideal, para a aplica
ção do direito com critérios, inclusive quanto à eficácia da lei no tempo.
Chefes de Departamento de Pessoal, que pela interpretação da lei opta
vam pelo FGTS, eram contribuintes obrigatórios da PrevidênciaSocial Ur
bana, passaram a ser tratados como rurais, sem prescrição alguma e a
opção passou a serentendidacomo fraudeao contratode trabalho,geran
do perplexidade no meio rural.Tanto assim é que há projeto de Emenda
Constitucional para igualar a prescrição de urbanos e rurais,já aprovada
em primeiro turno e sem emendas no Senado Federal. Este fato trará
prejuízos incomensuráveis ao verdadeiro detentor-beneficiário do diploma
constitucional.
D A S PECULIARIDADES D O T R A B A L H O R U R A L

O meio ruraltem peculiaridadesinteressantes,que remontam ao iní
cio do século.O Juiz do Trabalho tem necessidade de se adequar ao meio
rural, conhecendo métodos de plantio, colheita, duração da evolução da
planta,do rebanho,principaisdoenças,combate,e o palavreadocampesino,
sempre estranho,É importanteque o JuizdoTrabalhoassinealguma revis
ta rurala fim de familiarizar-secom os tratosculturais,evitando-seque as
partes procurem enganá-lo em audiência. Se o conseguirem, será objeto
de gozação “ad aeternum"etodasas audiênciasacabam virando“palhaça
da'1.O Juiz não pode perdero pulsonuma cidade pequena. Perde também
o respeito.
Se o reclamante e suas testemunhas disserem que trabalharam das
5, 6 horas até as 18, 19 horas na colheita do amendoim, não acredite. O
amendoim não pode sercolhidoenquanto há sereno.Depende do sol,tanto
da manhã como da tarde.Às vezeso serenoda tardecomeça às 17,17:30,
dependendo da umidade. Ocorre que o amendoim colhido úmido produz
uma toxinaaltamenteconcentrada,chamada Aflatoxlna,que ó cancerígena
e, detectada, não serve nem para o consumo dos animais. Nas fazendas
costuma haverestufapara secagem, mas ninguém corre o risco de colher
antes da hora,sob pena de perdertodaa produção. O amendoim é colhido
com máquinas.Normalmente os ensacadores recolhem o produtoe os dei
xam no “eito" ou "leira", que é o caminho livre, entre uma fileirae outra,
sendo o meio mais largo e distante da roda do tratorou da colheitadeira,
a fim de ser recolhido pelos carregadores, que aparecem no eito carre
gando cada saco para dentroda carreta(uma carrocinhafechada nos qua
troladose puxada pelotrator).Depoisdessa primeirapassada, é contrata
do pessoal parafazero arranquio.Acontece que a máquina não pega tudo
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e amendoim ficaparatrás,muitasvezespisoteado.É amendoim de Segun
da linha,que já foiaté enterrado.Também nesse caso,o pessoal só colhe
com sol quente.
Quando o trabalhadordiz, portanto,que foicontratadopara arrancar
amendoim, é a Segunda passada.
O mesmo acontece com o feijão, milho, soja. Só que não existe o
fungo e o trabalhadorpode atéchegar mais cedo ou sairmais tarde.
A fazenda ó divididaem ruas, talhões e carreadores.Talhões são se
paradosparapermitiros tratosculturaise a entradade pessoas no meio da
planta.Laranja,goiaba,caqui,uva,pêssego, limão,caféetc.,possuem ruas,
para permitir o acesso de pessoas para o trato e a colheita. Essas ruas
permitem a entradade trator,parapulverizações,desbastes,adubação etc.
Dependendo do porteda árvore,o plantioem linhatem trêsa quatrometros
e entrelinhas(rua)de 7 a 8 metros.O conjunto(normalmente é desenhado
um quadrado) de linhas e ruas é chamado talhão.Os talhões são separa
dos por carreadores.Os carreadores são maig largosdo que as ruas, para
permitir a entrada de caminhões para o recolhimento da colheita. Estes
ficam, durante a colheita, num vai-vem constante.
As ruase os talhõestambém sãochamados de leiraoueito,mas estas
denominações são mais constantesna cana.Leiraou eitonormalmentesig
nificaque o trabalhador está na Tida", podendo ser encontrado na leirado
talhão 5 por exemplo. Na cana também há talhões e carreadores. Não há
ruas.Passando por uma plantaçãode cana, é possívelverum quadrado de
grandes dimensões, com plantaçãode cana dentro, separados por ruas lar
gas— que são os carreadores.O talhãoé o quadrado.Os carreadores, ruas
muito mais largas, permitem o ire virde caminhões, inclusive com ida e
volta,istoé,permitindoque no mesmo espaço transitem um caminhão indo
e outro voltando, guinchos, máquinas agrícolasetc.
O trabalhador rural faz “coroa"ou coroamentoem volta das árvores
frutíferas.Não é nada mais, nada menos que fazerum dique,onde no cen
tro fica a árvore. Isto permite que se jogue o adubo, os fertilizantes e a
chuva não os leveembora, facilitandoa penetração dos insumos.
Arruaçãoou arruamentoé a limpeza da rua,para permitira colheita
sem perdas.No café,porexemplo,seas ruasestãono mato,a cerejinhado
café se perde no meio dele, na hora de fazera peneiragem (veja uma pe
neirabem grande, cheia de grãos e cheiade folhase pequenos galhos.As
folhase os galhos,mais leves,sãojogadosfora,ficandoapenas o grão).É
comum a perdade grãos,que são varridos(vassouradentada,que recolhe
os grãos perdidos) e recuperados. Este trabalhodenomina-se varrição.
Despendulamento ou despendoamento tem a ver com o pendão do
milho.O milho híbridonecessitade pessoal que, quando nasce o pendão,
possa fazer a fecundação, a fimde permitirgranagem de boa qualidade.A
polinizaçãodas abelhas,borboletas,joaninhase o ventosão insuficientes.
Daí que despendoamento é a “transa", obtida com um simples toque no
pendão,ocasiãoem queos gamelas seencontram!...O aumentodeprodu
tividadedemonstra que a técnica ô fundamental.
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Nas grandes e médias fazendas de laranja,com altaprodução, a la
ranjacolhidaé guardada em “Uns", ou “beens".E fácilver,de longe, umas
coisas grandes, parecendo com caixas d'água no meio do pomar, porém
são caixas quadradas e construídas com ripas vazadas. Há elevadores,
acionados manualmente ou elétricos, que guardam as laranjas para que
seja possível transportá-las inclusiveà noite.O caminhão chega embaixo
do “bim", abre uma comporta e a laranjaé recolhida dentrodo caminhão e
transportada,sem perdas. Encheu o caminhão, fecha a comporta e aguar
da outrocaminhão. Nas pequenas propriedades, a laranjacolhidaque não
foitransportadaficano meio do pomar, em caixas, sujeitaa furtos.
Mangueira nem sempre é a árvoreque produz manga. Mangueira é o
local onde se criam suínos. Diz-se também granja. O suíno macho, que
cobre as fêmeas, normalmente de grande porte e de raça chama-se
Cachaço. A criação de suínos é diferenciada. Há miscigenação de raças,
pretendendo o criador, normalmente, mais carne, menos gordura e maior
rusticidade.
No curraltem "bretã”.O brete é um corredorporonde passa o gado
para ser vacinado e solto em seguida. No brete também há uma rampa,
onde o gado sobe parasertransportadoporcaminhão.Quando o gado não
ó transportado por caminhão, diz-se que é transportado “a casco", por
tropeiro e em comitiva. O tropeiroé o chefe da tropa, não raro um emprei
teiro,que contrata o transporte e possui seu próprio pessoal, formando a
comitiva (grupo de vaqueiros transportando gado e sujeito às ordens do
chefe de tropa). As grandes fazendas possuem, como empregados, o
tropeiro, os vaqueiros.
Apartaro gado significasepararfêmeas em lactaçãodos machos no
pasto.Mas só se apartao bezerrodepoisque estedeu a primeiramamada,
viabilizando o aparecimento do leite,que vai ser tirado pelo “retireiro”.
A lactaçãoé,portanto,instintivae atode amor.Mesmo no retiromecânico,a
lactação não se iniciasem a proximidade da cria.
As doenças mais comuns do gado são a tuberculose, brucelose,
aftose, que são combatidas com vacinação e pleno controle sanitário. O
berneé uma larvaque se alimentada gordurado animale estraga o couro,
que é vendido para curtumes. Quanto mais berne, menos valia tem o
couro. A mosca varejeira pica o animal e deixa sua larva. O combate à
mosca é feitocom pulverizaçõesde veneno no curral,inseticidamisturado
com água e com pouca toxidade,antesde os animaisentrarem no mesmo.
fíaleamentoé palavrausada paratornarmenos densoo arbusto,para
a colheita.Raleia-seo algodão, tirando pequenos galhos, folhas e até pe
quenos tufos de algodão (que são aproveitados) para facilitara colheita
dos tufos maiores. Raleia-se feijão, algumas leguminosas, como ervilha,
por exemplo.
O cavalo de raça passa por várias fases, desde o desmame até a
encorpação. São contratados peões para lidarcom eles, inclusivea doma.
Ao domaro cavalo,esteestásendo trabalhadoparaaceitaro bridão(gancho
que se colocadentroda boca do animal,paraque obedeça ao cavaleiro.As
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rédeas ficamligadasao bridão).Tem gente que fazconfusão entrea fasede
doma e a de monta.Justifica-se,porque se se pensa em montaria...Entre
tanto, a fase de monta ó a fase de transa. O cavalo de raça passa por
adestramento diárioou várias vezes porsemana, ató atingira maturidade.
Passarpelo redondeléfundamental.O redondelé uma pistaarredondada, o
cavaloamarrado com corda num pau que ficano meio da pistae vaiapren
dera marchar, a galopar,a trotare a darcadeirasao cavaleiro.Dar cadeiras
significaamaciar o passo,para maiorconfortoao cavaleiro.Há animaisque
são adestrados para ajoelhar-se,paracumprimentar pessoas, atépara dan
çar.Os plantéis mais comuns, no Estado de São Paulo, são de cavalos da
raçaMangalargapaulista,Mangalargamarchador,Apaloosa,Lusitano,Quarto
de Milha e Árabe. O localpara onde o cavalo é recolhidochama-se baia.A
baiatem chão decimento,saídapara dejetose paraevitara umidade, acon
dicionadacom muitocapim seco para permitiro descanso do animal,even
tualmente a parição.O localé limpodiariamentepara evitardoenças e mos
cas.A alimentação pode serdada na baia.
Na cana-de-açúcar trabalham os "bituqueiros"e os cortadores, os
medidores, além dos “turmeiros".Turmeiros são empregados que tomam
conta da turma. Cortadores são os que cortam a cana. Bituqueiros são
aqueles trabalhadores que cortam a "bituca" da cana. Explico: no corte,
muitasvezese ó comum e natural,o cortadordeixao caule maiscomprido.
Entretanto, o maiorteorde sacarose ficabem pertoda raiz.Esta não pode
ser retirada porque há rebrota. Os bituqueiros, então, andam atrás dos
cortadores,tirandoas “bilucas",recebem preço maior pelo serviço, ante a
impossibilidade de ganhar por produção. Medidores: as usinas usam um
compasso imenso para medir a produção de cada trabalhador, por metro,
embora recebam por tonelada. Mas no iniciodo dia, no iníciode cada ta
lhão,é recolhidaamostra (algunsmetros)dos quatrocantos do talhão.Pesam-se os metros e faz-se a correspondência por peso (com o acompa
nhamento de um representantedos cortadores).Ao fim do diade trabalho,
cada trabalhador recebe um “pirulito“,com a anotação da metragem de
cana que cortou e a correspondência-peso. Um cortadorpadrãoconsegue
cortar 8 toneladas/dia, em média, sem fazerhoras extras.
Prestandoa atençãonasconvençõescoletivasdoscortadoresde cana
com as indústrias (usinas),vê-se que há preço diferentepara cana de 18
meses e de 12 meses. Quando há o plantioda cana, esta só ficarápronta
para o primeiro corte após 18 meses (um ano e meio, siml).É a cana de
primeiro corte. O preço dela é maior, porque a produtividade do cortador
fica menor, pois a cana é mais forte, mais grossa e mais dura de cortar.
Depois do primeirocorte,os demais são cortesde 12 meses, a cana mais
fina,de corte mais fácil,é que, não tirando a raiz, o “bituqueiro", ao tirar
aquelepedaço mais doce do caule,que ficapertoda raiz,acaba fazendoo
que se chama de “recepa”,istoé,deixaro corte no sentido de rebrota.Na
região de Ribeirão Preto, que a terraé muito fértil,é fácilverificar-se até
cinco rebrotas. Na regiãode Araçatuba, difícilacontecer a 2* rebrota.
O colhedor médio de laranja,colhe 80 caixas por dia, sem fazer es
forço,e nem horas extras.O colhedor que apresentar média de 30, 40, 50
caixas por diaé porque tirousoneca debaixo do pó de laranja.
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Fala-se muito no peão de bocada ou no contrato de bocada. Difícil
encontraresse tipode contratoem fazendascom contratode entrega para
a indústria.Normalmente essecontratoé feitocom mercadistas.Mercadistas
são os profissionais/empresáriosque compram laranjade pequeno produ
tore as levam paravenderno mercado, na Ceasa, ou mesmo nas ruas.É o
comprador para venda no mercado interno,em suma.A bocada é o contra
to a preço fechado, que um grupo de trabalhadores/colhedores faz com o
mercadista.Este precisa,porexemplo,de 5 milcaixasde laranja(équanti
dade pequena) e contratao grupoparacolherno SítioSão João,porexem
plo.O trabalhovai durardoisou trésdias.O grupo entra na propriedade e
fecha a quota combinada, a preço certo (normalmente muito mais alto do
que o do colhedor comum) — o mercadista paga direto para o pessoal, o
preço da colheita e o proprietário recebe o valorcombinado, sem que haja
qualquercontato entre o trabalhadore o pessoal do sítio.O nome nasceu
porque o trabalhadoralmoça primeiro, ao chegar ao laranjal e depois co
meça a trabalhar.Atualmente a “bocada" significauma empreitada rápida.
Há muitas outraspeculiaridadesno meio rural,a que o Juizdeve ficar
bem atento, principalmentequanto a pulverizações.Na laranjase pulveriza
contra a mosca da frula (melaço), contra a leprose, gomose (defensivos
agrícolas— agrotóxico), mas se pulverizatambém adubo foliar,que é ferti
lizante sem qualquer agrotóxico.O melaço é uma calda doce com veneno
bem mais manso do que se usa dentrode casa.Não é insalubre.Sua van
tagem é o toque. A mosca senta no melaço e acaba morrendo porque se
lambuza e não tem condições de voar, nem de pôr ovos. A pulverização
contraleprose,gomose, hortésia,bichominador,broca,é mais forte,utiliza
agrotóxico que exige a utilização de EPI. Todavia, esses agrotóxicos são
caríssimos e aplicados apenas quando existe a infestação, normalmente
na “reboleira”(faz-se um cinturão de segurança imaginário algumas ruas
em volta dos pés infestados e aplica-se o agrotóxico). Destarte, não se
convença quando o empregado e as testemunhas disserem que passam
agrotóxico na fazenda inteira.Pode baterna mesa ou procurar saber se o
fazendeiro é perdulárioou louco.Ficamais baratocontratarum “pragueiro"
ou “praguista", que é o nome do "fitossanitarista", profissional treinado a,
com uma lente, percorrer talhão por talhão à busca de infestações. E é o
que normalmente se faz.
Com a proliferação de pragas nos laranjais, principalmenle com a
volta do cancro cítrico, que ameaça dizimar os pomares, os fazendeiros
estão colocando rodolúvelna entrada das fazendas, a fim de serem pulve
rizadostodos os veículosque entram na propriedade.Perceba que na en
trada das fazendas há um arco mais ou menos parecido com os lava-jato
para lavarautomóvel.O produtoé colocado num recipientecom água e sai
dos buraquinhos do arco, em pequenos jatos,que pulverizam o veículo.É
usado um produto chamado quatermon, não insalubre, conforme estudo
feitopor pessoal altamente especializado, da Unicamp.O trabalhadorpas
sa pelo pedilúvio, que nada mais ó do que uma bandeja com o produto,
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onde ele mergulha o solado da bota. Na entrada da fazenda, todos os
colhedoresestão recebendoroupaslimpas,recebem um saco paracoloca
rem a roupaque estava no corpo e outrosaco para colocarem sua alimen
tação.É que o trabalhadorcostuma pendurar na árvoreos sacos com seus
pertences e estessacos, circulandode fazenda em fazenda, são elemen
tos de contágiopara as doenças, principalmente o cancro cítrico,que nin
guém sabe como aparece, até hoje.Trata-se de uma bactéria, que tanto
pode sertransportada pela roupa, pelovento, pelas sacolas dos trabalha
dores, pelos caminhões que circulam porvárias propriedades.
O custo da manutenção dos pomares de laranja é multo altoe a in
dústria tem pago um preço ínfimo pelo produto — porque planta laranja e
está quase auto-suficiente na produção. Um galho quebrado deixa uma
feridaque deve serpinceladacom cobre,para evitarentrada de brocas,de
amarelinho,do própriocancro cítrico.Nas laranjeiras,juntoao caule,é co
mum o nascimento de galhos fracos (que é o próprio limoeiro, com espi
nhos),que precisam sercortados com uma serrinha.O trabalhadorserra o
galho e passa imediatamente o cobre, que é considerado mais ou menos
»como o mertiolateda planta.
Estranho aparecerlimoeiro no melo da laranjeira?Não é.Ocorreque
a laranja é produto de estaquia. O limão cravo, o limão Cleópatra, vários
tipos de limão são os hospedeiros de “borbulhas*que se tirade laranja,
como pêra, pêra-rio, natal, e daí são criados viveiros.Quando a estaquia
"pega", as mudas são cuidadas e só são transportadas para o plantio,no
laranjal,quando estãocom portebom.
A busca incessanteporprodutos sem agrotóxicos, produtos naturais,
tem levado os produtores a buscar alternativas não prejudiciais ao meio
ambiente e ao consumidor final.A caldasufocálcica é uma delas: mistura
de enxofre com cal, em proporções só conhecidas de profissionais que
pulverizam a uva,o morango, os citrus,e outrasculturas.É possívelverifi
car estas aplicações na uva, por exemplo, quando aparece com uma capa
esbranquiçada (é a cal). Outro tipo de calda é a bordalesa, mistura com
cobre (o mertiolate da planta).
Anexo a esta a média de tempo gasto entreo plantioe a colheitade
vários tipos de plantas, Inclusive flores e hortaliças. Mas atenção. Atual
mente também se trabalhacom irrigação,de sorte que é possível se tirar
váriascolheitas/anode tomate, de feijão,de arroz,de milho.Mas de qual
quer forma, o prazo entre o plantio e a colheita é o mesmo. Nas árvores
perenes a irrigaçãopermite a antecipaçãoda florada,a fimde que se tireo
frutomais cedo, quando o preço é melhor.Nada além disso.
Obs.:no Calendário das Grandes Culturas, em anexo, a anotação A
significa anual e P é planta perene. Mas, como dito supra, o anual, em
virtude a nova tecnologia, com irrigação,pode sertrimestralou semestral.
Boa sorte!
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CALENDÁRIO DAS G R A N D E S CULTURAS

"Se o reclamante e suas testemunhas disserem que trabalharam das 5. 6
horas atéas 18,19 horasna colheitado amendoim, nào acredite.O amendo
im não pode sercolhidoenquanto há sereno. Depende do sol,tantoda ma
nhã como da tarde.(...)o amendoim colhidoúmido produz uma toxina alta
mente concentrada, chamada AFLATOXINA, que é cancerígena e, detecta
da, não serve nem para o consumo dos animais.Nas lazendas costuma ha
verestufaparasecagem, mas ninguémcorreo riscode colherantesda hora,
sob pena de perdertoda a produção."
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CALENDÁRIO DAS GRANDES CULTURAS
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CALENDÁRIO DAS G R A N D E S CULTURAS

(3

A - Anual
a 8 n e m ) 1S P ♦ Ct d o «eral-perm«nente(4 * S anoa) |P * delo permanent« (malt de 7 anoe)
OBS.: - No a meant indicado« planta-ee cerca d e 7 5 % d a área total e a colheHa ae proceaaa a m cerca de
7 0 % d a Aral cultivada
,

CALENDARIO DAS FLORES

tPBt
AMORPtltftnO
•ocAdtuao
CMÈBJLA

CSfMJMA
COX«*
cawANta
C*AO
caojWtemo
CRALHADCCKMO

CUM

ÉTOCAnANT»
íI 1

*»«*i
Own*
Qm *WC«rANm
Oh m Cm r
OutfO ara.c-ran
Amano
*w—
a-oC.ee»
Camara

oowos
owsoemA{i**h **o« Om
fcrrostíT»
ft»**
Oram
ft»*
RWW
ACWTULACA
0«nto
AANWMMUMW
ft-rt
aO*«***
VfMtMk
<—

206

LOCAL
■KMC
MANU)

Sra«ra^u a 1
Canaran
i4
CM«
»ratA^mraa
C*M
BvnCanMra
SamCaWra
S-CaWra
1

*

TA
A

5

»3 3 £ 3

d a

land rtrar>
•«lac»
»•» Anual
»■<0 Arara
»■JO Aram
Arara
»■30
30.» *W
>•» Mid
»a«9 Ararat
Uaao Anal

T

a

a

fits Ararat
»»an *»•
»■33 Aaram
n«< Aram
•0.4
1»a» Aoud
»1« Arara
S3*« AW
®«a Awaftra»

ALTURA
PUWRA
ff»ou
«6aao
«a*
*»V»
«a«
AOaflO
»•M
Ma»
Ma®
B0 a130
»•®
a0«M
30a«0
»>«
»•<0
«OalO
•0»«0
Sa«)

CALENDÁRIO DAS HORTALIÇAS

"Atualmente também se trabalha com irrigação, de sorte que ô possível se
tirar várias colheltas/ano de tomate, de feijão, de arroz, de milho. Mas de
qualquerforma, o prazo entreoplantioe a colheitaó o mesmo. Nas árvores
perenesa irrigaçãopermite a antecipação da florada, a fimde que se tireo
frutomais cedo, quando o preçoé melhor.
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M O D E L O DAS REL A Ç Õ E S TRABALHISTAS
R U R A I S N O BRASIL:
— REFLEXOS DAS MUDANÇAS NO
MUNDO DO TRABALHO
— ALTERNATIVAS P A R A S O L U Ç Ã O
D O S CONFLITOS

E L I A N A D O S S A N T O S A L V E S N O G U E I R A « -»

Monografia apresentada à Universidade Estadual Paulista “J ú 
lio d e Mesquita Filho”, C a m p u s d e Franca, para conclusão da
disciplina “A s Obrigações n o Direito Coletivo d o Trabalho ”
(Área d e Concentração: Direito Obrlgaclonal Público e Privado).
Professor: Dr. Oris d e Oliveira

I— INTRODUÇÃO
O mundo, desde a crisedo petróleoem 1973tem passado porinúme
ras e profundas alteraçõesque, inevitavelmente, são sentidasno universo
do trabalho.
Referidas alterações, no Brasilde hojeem dia,gravitam em tornoda
alteração das relações de trabalho, tanto no que diz respeito à legislação
trabalhista quanto no que diz respeito à solução dos conflitos gerados a
partirdas relações de trabalho.
No meio rural a questão parece ainda mais tormentosa, eis que a
próprialegislação,desde há muito tempo não corresponde aos anseios de
trabalhadorese empregadores, jáque a aplicaçãodas normas destinadas
à área urbana, na maioriadas vezes não pode, em virtude de peculiarida
des própriasda área rural,serem aplicadasem sua plenitude.Verifique-se,
em primeirolugar,todo o capítuloda CLT destinado ao controleda jornada
de trabalho.
(*)JuízasubstitutadoTRT da 15*Região.
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Além disso, a atividadeagráriamuitas vezes realizadaem fases que
dependem de trabalhadoresespecíficos,dificulta,e muito,a celebraçãode
contratosporprazo indeterminado e nem sempre o contratode safrapode
ser aplicado, como, porexemplo, em época de plantio,adubação, pulveri
zação etc.
As atuais mudanças no mundo do trabalho, enfocadas sob o prisma
da flexibilização,globalizaçãoe da terceirizaçãoindicam gravesproblemas
a serem enfrentados por todos aqueles envolvidos no processo produtivo,
notadamente os empregados e especificamente aquelesque trabalham na
área rural.
A contratação de cooperativasde trabalho,a fimde “facilitar”a reali
zação dos serviços na área rural, visualizada dentro destas mudanças,
aponta para outros problemas inerentes à atividade rural, notadamente
quanto à condição daqueles que desenvolvem taisatividades.
Tais conflitos surgidos no âmbito das relações trabalhistas, seja na
área urbana ou na área rural,resultantesde um processo de “moderniza
ção"destasmesmas relaçõesnão encontra respaldono aparatoJudiciário.
As recentes mudanças nestas relações, promovidas através de atividade
legislativae mesmo atravésde normascoletivasnão foramacompanhadas
de meios que visassem solucionartaisconflitos.
É esteo panoramaque nos propomos a verificar,nestebreveestudo.
||— AS RECENTES MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO
2.1. Breve comentário sobre a globalização e a flexibilização
A globalização da economia pode ser entendida como a crescente
tentativa de eliminaras barreiras internacionais,com o objetivode facilitar
o comércio internacional. Visa a crescente comercialização de produtos
produzidos em vários países, produzidos a preços mais baixos, tendo em
vista a crescente industrialização e avanço tecnológico, possibilitando o
acesso de maior parteda população mundial a esta mesma tecnologia.
Já de início percebemos que a globalização, assim entendida, traz
alguns problemas básicos para os países menos desenvolvidos, na medi
da em que seus produtos nacionais não podem concorrercom os produtos
importados a preços mais baixos e com maiortecnologia.
Uma das mais dramáticas consequências deste processo de globali
zação é, sem dúvida, o aumento do desemprego, que também atinge os
países desenvolvidos, eisque estesjá não conseguem mais gerarempre
gos nos níveisexigidospelasociedade,sejapeloaumento populacionalou
pelaausência de mão-de-obra especializadae, mesmo neste últimocaso,
há escassez de empregos, tendo em vistaque o avanço tecnológicoexige
cada vez menos trabalhadores.
Cumpre lembrarque a nossa sociedade atualpassou a centrar-se no
paradigma global,deixando de lado o processo de produção centralizado,
em série,antescentradono paradigmafordista,com a produçãoem sériee
pouca especialização dos empregados.
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Dessa forma,o desemprego passou a sero maiorproblema da atual
sociedade globalizada.
A fimde diminuiras consequências deste fenômeno globalizante, as
sociedades passaram a tentarencontrarformas alternativasque visassem
garantir emprego ao maior número de trabalhadores possível, seja pela
diminuição de alguns direitos, contratação de terceiros para prestação de
serviços,utilizaçãodas cooperativasde trabalhoou pela reduçãoda carga
horária.Talpráticapassou a serdenominada “flexibilização", eisque visa
va tomar mais maleáveis algumas normas trabalhistas.
Orlando Teixeirada Costadefinea flexibilizaçãolaboraicomo sendo:
*o instrumento de que se vêm servindoos países de economia de merca
do,para que as empresas possam contarcom mecanismos jurídicoscapa
zes de compatibilizar seus interesses e os dos seus trabalhadores, tendo
em vista a conjuntura econômica mundial, caracterizada peias rápidas e
contínuas flutuações do sistema econômico, pelo aparecimento de novas
tecnologias e outrosfatoresque exigem ajustes rápidos, inadiáveis."1'1
José Pastore,ao falarsobre a flexibilizaçãona Europa e nos Estados
Unidos,comparando-se à situaçãodo Japão e dos TigresAsiáticos,afirma
que a flexibilidadeexistentena Europa e nos Estados Unidos aindaé muito
menor do que a que existe nos dois últimos países.Afirma que, muito em
bora haja referida tentativa de flexibilização, ainda assim a retomada do
crescimentodo emprego tem sidomuitolenta,e dizque a tendência paraa
flexibilizaçãodos mercados de trabalhoé irreversível.
"A solução do problema do desemprego constitui o mais fantástico
desafio das sociedades avançadas que sofrem o problema exatamente
porque as condições de competição as obrigaram a avançar muito.A solu
ção desse grave problemateráde serencontrada em novas formasde tra
balhar e dentro de uma economia em que a competição force uma brutal
baixa dos preços dos bens e serviçospara que os homens possam traba
lharmenos e manter o seu poder aquisitivo.Nesse cenário, a negociação
direta, a descentralização e a flexibilização tornam-se ainda mais essen
ciais.Relaçõesdetrabalhobaseadas em muitalegislaçãotêm pouca chance
de acompanhar essa nova revolução do mundo do trabalho. Elas certa
mente darãolugaràs formas negociadas. Esse parece sero paradigma do
futuro”.®
2.2. Terceirização
O vocábuloterceirizaçãotemsuaorigemnolatim,derivandode tertius,
que significaterceiro.
O termo terceirização é utilizado para referir-se à situação em que
uma empresa contrata serviços de outras empresas ou de profissionais1
2
(1) Costa, Orlando Teixeirada. *ReflexOes preliminares sobre a renúncia e a transação num pro
cesso de fleriãlôaçâo Laborar, Revista do TRT da 15* Região. pág. 17.1991.
(2) Pastore. José. "Fleídbilizaçio dos Mercados de Trabalho e Contratação Coletiva’.São Paulo,
LTr Editora, pág. 42.
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especializados, para realizarcertas atividades. Encontramos a terceiriza
ção de partes do processo produtivo, que pode ocorrer tanto quanto às
chamadas atividades-meio como na atividade-fim, sendo que, no Brasil,
apenas é permitida a terceirização relativamenteà atividade-meioda em
presa, e desde que não hajacontrolee subordinaçãodos empregados por
parteda empresa contratante (Enunciado n.331 do TST).
Com a terceirização de partedas atividades, as empresas buscam a
redução de custos, bem como proporcionarmaioragilidade, flexibilidadee
competitividadeàs empresas, relativamente aos serviçosou produtos que
coloca no mercado.
De um modo geral,terceirizarsignificapassarpara outrasempresas
ou pessoas especializadas a realização de parte da atividade produtiva,
seja em bens ou serviços, visando a diminuiçãodos custos da produção,
observando que existem três elementos que precisam ser conjugados na
terceirização: produtividade, qualidade e competitividade.
Os empresários buscam na terceirização uma forma de melhorar o
desempenho de sua empresa,agilizando-a,jáque a empresa passa a aterse apenas à sua atividade principal.
A empresa terceirizada, por outro lado, pode especializar-se no seu
ramo de trabalhoproduzindo produtoscom um customuito menor do que a
terceirizante.
Com a terceirizaçãode parteda produçãoa empresa poderáconcen
trarseus recursose esforçosna sua própriaárea de produção,melhorando
a qualidadee a competitividadeno mercado, com o aprimoramentodo pro
duto.O objetivoprincipala seralcançado é o incremento da produtividade
e também a qualidade do produto ofertado, reduzindo perdas no processo
produtivo.
É precisonão olvidarque a terceirizaçãotrazvantagens e desvanta
gens,tantoparaa empresaterceirizantecomo paraa empresa terceirizada.
Sob o aspecto administrativoa principalvantagem seria a alternativa
de melhorara qualidadedo produto ou serviçovendido,bem como a produ
tividade.É inegávelque um dos objetivosda terceirizaçãotambém é a redu
ção de encargos trabalhistase previdenciários, além da redução do preço
final do produto ou serviço. No entanto, um aspecto importante relativoà
terceirizaçãodizrespeitoà responsabilidadeda empresa contratante,relati
vamenteaos encargosnão pagos pelacontratada,sendoque, muitasvezes,
a contratação de empresas inidôneas acaba por onerar a empresa contra
tante, que se vê, não raro,acionada judicialmente para cumprir as obriga
ções que não foramcumpridas pelasempresas contratadas.
É comum, hoje em dia, a realização de contratos de terceirização
com empresas que sequer possuem patrimônio próprio, ou mesmo sem
constituição regular, e a faltade verificação de taispressupostos que en
volvem a constituiçãoe responsabilidade de taisempresas acaba custan
do caro para as empresas terceirizantes.
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Uma outraforma de terceirizaçãovem sendo encontrada através da
contratação de cooperativas de trabalhadores.
Inexiste, no ordenamento pátrio, regra específica a respeito da ter
ceirização, à exceção da Lei n.6.019/74 que cuida do trabalhotemporário
e da Lei n.7.102/83 que cuida dos serviçosde vigilância.Há, no entanto, o
Enunciado n.331 doTST que traça diretrizesna análisedas questões rela
cionadas à terceirização. Referido Enunciado diz que:
“/— A contratação de trabalhadoresporempresa interposta é
ilegal, formando-se o vinculo diretamente com o tomador de servi
ços, salvo no caso de trabalho temporário (Lein. 6.019, de 3.1.74).
('...omissisj III— Não forma vínculo de emprego com o tomador a
contrataçãode serviçosde vigilância,de conservação e limpeza,bem
como a de serviçosespecializadosligadosà atividade-meiodo toma
dor,desde que inexistentea pessoalidadee a subordinaçãodireta.IV
— O inadimplemento das obrigações trabalhistas,por parte do em
pregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos
serviçosquantoàquelasobrigações,desde queestetenhaparticipado
da relaçãoprocessual e conste também do títuloexecutivojudiciar
Dessa forma,percebemosque a terceirizaçãolícitaapenas pode ocor
rerquando tratar-seda hipótesede trabalhotemporário,atividadesde vigi
lância,limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio da em
presa tomadora de serviços, desde que inexistente a pessoalidade e a su
bordinação com relação aos empregados da terceirizada.
Poroutrolado,o contratode terceirizaçãoé declarado nuloquando o
objetivo é fraudar a legislação trabalhista, ou seja, quando houver verda
deira simulação.I
III— A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DAS
COOPERATIVAS DE TRABALHO NO MEIO RURAL
3.1. As Cooperativas de Trabalho — Noção Geral
A Lei n.5.764, de 16 de dezembro de 1971, com as alterações reali
zadas pela Lei n.7.231, de 23 de outubro de 1984, bem como o parágrafo
2ado art.173,da ConstituiçãoFederalde 1988, são dispositivoslegaisque
tratam das cooperativas.
A Lein.5.764 deixaclaroque a Cooperativa é sempre a organização
de pessoas com o objetivo de ajudar-se mutuamente, visando a prestação
de serviços aos associados, para o exercício de uma atividade comum a
todos, sem a finalidadede lucropara a cooperativa, mas visando melhores
condições de vida a seus associados, inexlstíndo qualquer Interferência
patronal ou empresarial, eisque os próprios cooperados, por sl,celebram
contratos dos quais todos beneficiam-se diretamente.
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Referida Leidispõe que:
"Art.3® Celebram contrato de sociedade cooperativa as pesso
as que reciprocamente se obrigam a contribuircom bens ou serviços
para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum,
sem objetivode lucro.
Art.4® As cooperativassão sociedades de pessoas com forma
e naturezajurídicapróprias,de naturezacivil,não sujeitasà falência,
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se
das demais sociedades pelas seguintescaracterísticas:
I— adesãovoluntária,com númerolimitadode associados,salvo
impossibilidade técnica de prestação de serviços;
II— variabilidadedo capitalsocialrepresentadoporcotas-partes;
ill— limitaçãodo número de cotas-partesdo capitalpara cada
associado, facultado, porém, o estabelecimento de critériosde pro
porcionalidade,se assim formais adequado para o cumprimento dos
objetivos sociais;
IV — Inacessibilidade das cotas-partes do capital a terceiros,
estranhos à sociedade;
V — singularidadede voto,podendo as cooperativas centrais,fe
deraçõese confederaçõesde cooperativas,com exceção das que exer
çam atividadede crédito,optarpelocritérioda proporcionalidade;
VI — quorum para o funcionamento e deliberação da assembléia-geral baseado no número de associados e não no capital;
VII— retornodas sobras liquidadasdo exercício,proporcional
mente às operações realizadaspeloassociado,salvodeliberaçãoem
contrário da assembléia-geral;
VIII — indivisibilidadedos fundos de reserva e de assistência
técnica educacional e social;
IX — neutralidade política e indiscriminação religiosa, raciale
social;
X — prestação de assistência aos associados, e,quando pre
vistonos estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI— admissão de associadoslimitadaàs possibilidadesde reu
nião, controle,operações e prestação de serviços.
Verifica-sedo dispostono artigo4®supracitado,que as Cooperativas
de trabalhodevem possuir, sempre, dupla qualidade, ou seja,as coopera
tivasdevem ofertaraos seus associados a possibilidadede serem fornece
dorese clientesao mesmo tempo.Ou seja,além de facilitara realizaçãodo
trabalho, deve também oferecer-lhe outros benefícios, envolvendo saúde,
alimentosmais baratos,e mesmo equipamentosa preços mais acessíveis.
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A Cooperativa deve tercomo meta o benefíciodos seus associados,
também prestando-se serviçosem outrasáreas, não afetasdiretamente à
finalidade da cooperativa.
O número mínimo de associados é especificadopefoartigo6®,incisoi,
estabelecendo que são necessários no mínimo 20 associados.
Além disso,as pessoas que formam as cooperativasde prestação de
serviçosbuscam a melhoria de sua condição econômica, acreditandoque,
em conjunto,conseguiriam melhores condições do que individualmente,na
qualidade de empregados. Os ganhos advindos aos associados das socie
dades cooperativas devem ter possibilidade de ganhos maiores do que
aquelasanterioresà sua condição de cooperado, eisque inexistefinalidade
de lucro para a cooperativa.
O objetosocial das cooperativas é sempre viabilizara atividade dos
associados, relativamente aos serviçosem que são especializados,sem a
exploração de uma determinada atividade econômica.
Dispõe o artigo 14 da Lei n.5.764/71 que as cooperativasdevem ser
constituídas através de assembléia-geral de seus fundadores e a ata de
sua constituiçãodeverá obrigatoriamentecontera denominação da coope
rativa,localda sede e objeto,nome, nacionalidade,idade,estado civil,pro
fissão e residênciados associados e fundadores, valores da cota-partede
cada um, aprovação do Estatutoda Sociedade e nome, nacionalidade, es
tado civil,profissãoe residênciados associados eleitospara os órgãos de
administração, fiscalização, entreoutros (artigo 15).
A sociedade cooperativadeve possuir livros própriospara escritura
ção e controleda sociedade,dentreeles:livrosde matrículae de despesas
de associadosàs assembléias-gerais,atasde assembléias-gerais;atasdos
órgãos de administração; atas do conselho.
Quanto à forma de atuação, os cooperados não podem vincular-se
ao tomador de serviço,ou seja,entreo cooperado, a cooperativae o toma
dor de serviços não pode haver situação de subordinação, eis que todos
estão no mesmo nível, ou seja, de contratantes, estando os cooperados
também equiparados a empresários.Daí se concluique também não pode
haverpessoalidade,jáque entrecooperadosda mesma qualificaçãotécni
ca,qualquerum pode prestaro serviçocontratado.A exigênciada presença
de determinados cooperados para prestarem serviçosa determinada em
presa tomadora dos serviços sugere fraude.
Relativamenteaos sócioscooperados,estesnecessariamentedevem
pertencer a uma mesma categoria profissional ou econômica, tendo em
vista a própria finalidade da cooperativa, ou seja, de cooperação mútua.
Não se admite uma cooperativa formada por pessoas de diferentes seg
mentos. Citamos, por exemplo, um caso já detectado pelo Judiciário, em
que uma determinadacooperativade trabalhoruralpossuíaem seu quadro
societário médicos, dentistas, contadores e alguns trabalhadores rurais,
observando-se que a “diretoria1'da cooperativaeraformadajustamentepor
quem não eratrabalhadorrural.
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Um últimoaspecto, e o mais importantede todos, dizrespeitoà exis
tência da affectio societatls por parte dos cooperados. É preciso que os
associadostenham tidolivree espontânea vontadede formarem ou aderi
rem a determinadacooperativa.A sociedadeapenas pode serconsiderada
legítima se aqueles que delafazem parte puderem terlivreacesso a elae
participaremde reuniões,assembléias,decidindoconjuntamente os rumos
de referidasociedade. A cooperativaem que o associado não participa de
sua gestão e sequer tem ciência do que é a mesma, não se demonstra
como “sociedade cooperativa", mas como mera agenciadora de mão-deobra, fugindoà sua finalidadee deixando de sercooperativa.
3.2. O Trabalhador Rural e as Cooperativas de Trabalho
O tema relativo às cooperativas de trabalho no meio rural ganhou
relevância a partir da inclusão do parágrafo único no artigo 442 da CLT,
atravésda Lei n.8.949,de 12 de dezembro de 1994 que estabelece: “Qual
quer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe
vínculo empregaticio entre ela e seus associados, nem entre estes e os
tomadores de serviços daquela”.
A Inovação, no entanto,dizrespeitoapenas à inexistênciade vínculo
com os tomadores de serviços da cooperativa, eis que entre os sócios e
elajá inexistiavínculo por previsãodo artigo90 da Lei n.5.764/71.
É curioso ressaltarque houve, por parteda Federação da Agricultura
do Estado de São Paulo (FAESP) o incentivo aos produtores rurais para
que estesdesenvolvessem e incentivassem a criação das Cooperativas de
Mão-de-Obra, através da Circular n. 042/95, conforme denunciado pelo
Ministério Público do Trabalho da 15* Região em Ação CivilPública13*.
O Grupo deTrabalhosobre Cooperativasde Mão-de-Obra, surgidono
âmbitoda Coordenadoriade Defesados DireitosDifusose Coletivos,atuan
tejuntoà ProcuradoriaRegionaldo Trabalhoda 15* Região,em artigointitu
lado“A Negação do Direito”,afirmaque“O tristeparágrafoúnicoacrescenta
do ao artigo442 da CLT tinhacomo exclusivoobjetivoimpedirque trabalha
dores empregados em glebas de assentamentos tivessem seus direitosre
conhecidospelaJustiçadoTrabalho.Tevecomo origem,portanto,a tentativa
de neoproprietáriosde terras,aindaque pequenos,deburlaralei,travestlndo
de “cooperados"os seus própriosempregados”.w
Primeiramente, verifique-seque o trabalhoruralé regulado, especifi
camente, pela Lei n.5.889/73, e de seu conjunto, depreende-se que todo
aquele que explore atividade agrária,diretamente ou através de terceiros,
é considerado empregador rural.
(3)Caderno sobre as Cooperativas de Trabalho Rural,produzido pelo Minislério Públicodo Traba
lho— Procuradoria Regionaldo Trabalho da 15* Região— Cootdenadoria de Defesa dos Inleresses Sociais, Dilusos e Coletivos, 1997, pág. 16.
(4) /dem, pág. 63.
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A partir desta premissa, alguns estudiosos do tema acreditam ser
inadmissível a existência de cooperativas de trabalho no meio rural, eis
que todo aquele que se utilizassede mão-de-obra no campo, seja direta
mente ou através de empresas prestadoras de serviços ou cooperativas,
seria empregador.
Outros, ao contrário,acreditam que é possível a existência das coo
perativas no meio rural, desde que na forma da leie sem qualquer vício,
atuandocomo verdadeiracooperativae visandoatingirosobjetivoscomuns
dos cooperados.
Cremos, de inicio, ser exagerada a conclusão que nega a validade
das cooperativas no meio rural, eis que não há vedação legal, na leique
instituias Cooperativas, relativamenteao campo. A leiespecificado traba
lhador ruralprevê as hipóteses de relação empregatfcia, mas tratando-se
de tal,não desprestigiandoou proibindoa existênciade cooperativas,desde
que verdadeiras.
É preciso, então, a análise de cada caso concreto para concluir-se
pela validadeou não da cooperativade trabalho no meio rural.
Existe no meio rural, basicamente, dois tiposde contratação, a efe
tuada por tempo indeterminado e os trabalhadores que prestam serviços
apenas nas safras, denominados “salristas".
As atividadesperenesexigem trabalhadoreso ano todo e ainda exis
tem, no meio rural, inúmeros trabalhadores vinculados há décadas a um
mesmo empregador.
Por outro lado, as atividades sazonais exigem empregados apenas
em determinadas épocas do ano e, passada a exigência, os mesmos não
teriamqualquerfunção no campo. Porestemotivo, são incontáveisos con
tratosde safracelebrados para diversas atividades, ano a ano.
É precisonão olvidarque a proliferaçãodas cooperativasde trabalho
no campo ocorreu, basicamente, para suprir a contratação dos safristas,
ofertando mão-de-obra para aquelas atividades sazonais.
Faz-se relevantea constataçãode que, em algumas regiõesdo país,
os safristasnão mais encontraram empregos através de taiscontratos de
safra,apenas sendo-lhesoferecida a hipótesede trabalharem vinculadosa
alguma "cooperativa", o que demonstra o conluio da própria empresa ou
produtorrural,com o objetivode impedira aplicaçãodas normas previstas
na CLT ao trabalhador rural,já que lhe veda a possibilidade de emprego
formal.
Assim, jáchegamos a uma primeiraconclusão,ou seja,o objetivoda
cooperativa não é a locação de mão-de-obra, atividade reservada às em
presas que se dedicam apenas a esta atividade, onde os trabalhadores
são a ela vinculadase recebem saláriosfixos.Não se tratandoa coopera
tivade “locadora", não pode prestar-sea talfinalidade.
Por outrolado, a contratação das cooperativasde trabalho não pode
ser realizada pela empresa ou pelo produtor rural visando a perpetuação
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d a s relações d e trabalho outrora existentes. Isto porque o c o o p e r a d o n ã o é
e m p r e g a d o e n ã o d e v e receber ordens o u vincular-se a horário d e traba
lho, ressalvando-se, mai s u m a vez, q u e o c o o p e r a d o d e v e estar e m posi
ç ã o d e igualdade a o proprietário, eis q u e a m b o s p o s s u e m u m a relação
comercial e n ã o empregatícia.
Vislumbrando-se qualquer d o s requisitos d e u m a relação empregatí
cia, a saber: pessoalidade, subordinação o u n ã o eventualidade, h á d e ser
descaracterizada a alegação d e cooperativismo, já q u e tais situações n ã o
s e c o a d u n a m c o m o s princípios cooperativistas, retroindicados.
Isto p o r q u e o cooperativismo n ã o p o d e ter c o m o objetivo o fomento
empresarial, m a s a concretização d o s objetivos d o s cooperados, visando
benefícios para si próprios e n ã o para terceiros.
O m a i o r p r o b l e m a encontrado n a s Cooperativas d e Trabalho Rural
encontra-se justamente n a utilização d a s cooperativas c o m o intermed i a doras d e m ã o - d e - o b r a , afastando-se, quilômetros, d o s objetivos
cooperativistas.
É difícil vislumbrar-se a existência d e verdadeira cooperativa quando
s e trata de prestação de serviços n o c a m p o , notadamente porque são pes
s o a s que, via d e regra, n ã o p o s s u e m qualquer “autonomia”e que nasce
ram e c r e s c e r a m d e p e n d e n t e s dos patrões, proprietáriosde empresas ru
rais o u glebas d e terras. São pessoas humildes e, em boa parte, sequer
s a b e m ler e escrever.Note-seque a maioriados trabalhadores ruraissem
pre estiveram à mercê dos“empreiteirosrurais”ou “
gatos”,como são comum e n t e conhecidos, sujeitando-seàs mais absurdascondições de trabalho.
N o entanto,em que pese a realidade,nadaobstaa formação dastais
cooperativas no meio rural, mas, é preciso ressaltar-se que sua validade

depende do preenchimento de todos os requisitoslegaise a existênciade
condições que levem a acreditar-sena formaçãoda cooperativa sem qual
quervíciode consentimento, sem os quais,qualquer tentativaestaráfada
da à ilegalidadee à ausência de reconhecimentojudicial,sujeitando-seos
tomadores de serviçosa arcarem com o ônus da contratação fraudulenta,
muitas vezes, patrocinadas por elespróprios.I
V
IV — A L T E R N A T I V A P A R A S O L U Ç Ã O D O S C O N F L I T O S
S U R G I D O S A PARTIR D E S T A S M U D A N Ç A S
NO MUNDO DO TRABALHO
4.1. N o ç õ e s Gerais
Como se verificado retroexposto, as recentes alterações no mundo
do trabalho, a exigirformas negociadas na contrataçãode empregados ou
mesmo outras alternativas, como a prestação de serviços por intermédio
de cooperativas de trabalho, indicando mudanças sensíveis na estrutura
do Direito a ser aplicado às relações de trabalho, implicam, necessaria
mente, na urgênciade renovaçãodo atualmodelo de soluçãodos conflitos,
sejam individuais,sejam coletivos.
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Ninguém, hojeem dia,nega a necessidadede alteraçãodo atualmo
delo de solução dos conflitostrabalhistas,sejam individuaisou coletivos.A
legislaçãotrabalhista,elaborada para garantira celeridadee informalidade
necessária à rápida obtenção da Justiça por parte daquele que depende
do trabalhopara seu sustento, não consegue atingirseus objetivos.
A demora acaba por ensejar outro grande problema que é a perpe
tuaçãode situaçõesde exploração e fraudeatéa manifestação do Judiciá
rio ou de outros órgãos competentes para coibir tais práticas.A solução
rápida dos conflitostem caráter“educativo1’,ou seja, Inibe e faz com que
aqueles que realizam tais práticas alterem sua forma de agir, ante a
iminência de outras condenações.
A existência de inúmeros processos aguardando solução e tantos
outros"empacados”em fase de execução revelam a ineficiênciada estru
tura hoje existente.
Em regiões eminentemente agrárias a situaçãoainda mais se agra
va, notadamente porque o judiciáriotrabalhistarecebe verdadeira "avalan
che”de processos ao fim de cada safra,pelos mais diversos motivos, den
treos quais elencamos alguns,ou seja:a celebração de contratosde safra,
por prazo determinado, em plena entressafra, evitando-se o pagamento
dos encargos trabalhistas pela rescisão contratual;o não pagamento cor
retode salários e seus consectários;a contrataçãode empregados sem a
competente regularizaçãodo vínculoempregatício;contratação fraudulen
tade cooperativasde trabalho,entretantosoutrosexemplos que poderiam
ser citados, todos a indicara ineficiênciado atual modelo contratual e de
solução de conflitosno âmbito rural.
Todos os problemasretrocitados,a desaguar únicae exclusivamente
no Judiciário,trazem entravediffcilde ser solucionado.
Há, hojeem dia,a tendênciade ampliaçãodas fontes normativasdas
relações de trabalho, face à possibilidade de negociação viaflexibilização
das normas trabalhistase,por isso mesmo, aqueles dotados de capacida
de pararealizarreferidaampliaçãoprecisammunir-sede instrumentospara
solucionaros conflitosnascidos desta flexibilização,possibilitando,assim,
acesso mais fácile rápidopara a solução das controvérsiasgeradas entre
o capitale o trabalho.
Os Sindicatos, dotados de capacidade para negociar as relaçõesde
trabalhoprecisam responsabilizar-sepela solução de taisconflitos,munin
do-se dos meios necessários à consecução deste fim.
Taismecanismos devem serbaseados na mediação e na arbitragem
voluntária,permitidaspela legislação pátria,inclusiveprevistos na Consti
tuiçãoFederal de 1988, eisque incumbe aos Sindicatos a defesa da cate
goria respectiva,inexistindoóbice à efetivatransaçãodos direitosdisponí
veisdos trabalhadores,atribuindo-seplena eficáciaà autocomposição das
partes, sem a necessária intervençãodo PoderJudiciário.
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4.2. A experiência de Patrocínio/MG — Núcleo Intersindical de
Conciliação Trabalhista
Uma experiência pioneira merece sercitada, que tem sido praticada
na cidade de Patrocíniode Minas, atravésdo Núcleo Intersindicalde Con
ciliaçãoTrabalhista, iniciativaque envolve a Juntade Conciliaçãoe Julga
mento de Patrocínio/MG, Sindicato Rural de Patrocínio, Associação dos
Cafeicultoresda Região de Patrocínio,SindicatodosTrabalhadores Rurais
de Patrocínio,Associação Comercial e Industrialde Patrocínioe Sindicato
dos Trabalhadores do Comércio de Patrocínio,visando agilizara solução
de conflitossurgidos nas relações trabalhistas.
Referido Núcleo surgiu da necessidade de criação de mecanismos
extrajudiciais para solução das questões de menor complexidade e que
surgem com graus menores de litigiosidade.
É interessante notarque o Núcleo surgiu a partirda constatação de
que grande parte das reclamações trabalhistas, do meio rural, versavam
sobrepequenos valores,a grandemaioriaterminando em acordojudiciale
que, em outra parte,buscava-se apenas a "homologação da rescisãocon
tratual",visando atribuir-lheo efeitode "coisajulgada", com quitação geral
de eventuais direitostrabalhistas a serem reclamados.'«
O Núcleo é pessoa jurídicade direitoprivado, sem finslucrativos,de
carátersupra-sindical e de composição parilária,sendo certo que hoje em
dia deixou de ser um núcleo eminentemente ruralpara abarcar também a
assuntos comerciaise industriais,com a adesão dos respectivossindicatos.
O sistema implantado na cidade de Patrocínioconsiste na institucio
nalização privadada mediação e da arbitragemvoluntárias.
O Núcleo possui composição tripartite, atuando representantes dos
empregados e empregadores, em número igual, e um terceiro, que geral
mente é um agente públicoInfluentenas relaçõesde trabalho,podendo ser
o própriojuiztrabalhista, mas sem direitode voto ou qualquer outra atua
ção deliberatória.O terceiromembro apenas atuacomo conciliador,conse
lheiroe moderador das discussões.
A mediação é realizada por doisconciliadores, um representante de
cada sindicato signatário, escolhidos por estes, que se encarregam
de escutaro problema e indicarsoluções.Chegando à composição, o pa
gamento pode serfeitono atoou não, sendo que nesta hipóteseas partes
constituem títuloextrajudicialpara garantiado recebimento,conformefixa
do no Estatutodo Núcleo.
Quando a mediação não surteefeito,a questãoé levadaao Conselho
de Arbitragem,composto por doze membros, sendo seisbacharéis em di
reitoe seisleigos,sendo sorteados trêspara solução de cada caso.
(5) Vasconcelos.AntonloGomes de. "Os Sindicatos c o m o agentes de transtormaçáo das relaçfles
de trabalho e da Administração da Justiça". Inlomne Agropecuário da Epamig.
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Paratentargarantira efetividadedo Núcleo,há norma coletiva,firma
da em convenção coletiva no âmbito rural que prevê a “recomendação"
para que as partes primeiramente compareçam ao Núcleo antes de dirigi
rem a reclamação à Justiça do Trabalho.
Questãode maiorrelevânciaé verificarquaisos efeitosdas composi
ções efetuadasatravésdo Núcleo Intersindical.A assistênciaem rescisões
e a mediação feitasatravésdo Núcleo,e a inscriçãoem documento próprio
dos valores a serem pagos em virtudeda mediação consubstancia-se em
títuloexecutivoextrajudicial(artigo585, IIIdo GPC), desde que cumpridas
as formalidades legais.
Já quando há sentença arbitrai,estaconstitui-se em títuloexecutivo
judicial (artigo584, III,CPC).
Referidonúcleo possui importantepapel na orientação de emprega
dos e empregadores, visando,sobretudo,a prevenção de futuros litígios.
Estatisticamentefalando, o Núcleo trouxe resultadosconcretos,con
forme se verificada estatísticaabaixo1*’:
JUNTA DE CONCILIAÇÃO DE J U L G A M E N T O —
D E M A N D A S RURAIS

Ano
Processos

1991
227

1992
276

1993
459

1994
833

1995
556

1996
271

N Ú C L E O INTERSINDICAL D E C O N C I L I A Ç Ã O T R A B A L H I S T A
D E P A T R O C Í N I O — C R I A D O E M O U T U B R O D E 1994

Ano
Casos atendidos
Casos solucionados
Casos encaminhados
à Justiça

1994
2.227
2.200
27

1995
6.555
6.316
239

1996
12.583
12.392
191

TOTAL
21.365
20.908
457

É importante ressaltar que iniciativas como esta, cuja constatação
dos problemas aliencontrados, com certeza, pode ser feita,também, por
inúmeras outras Juntas de Conciliação de Julgamento espalhadas pelo
Brasil, visam, sobretudo, garantir-se a própria essência do JudiciárioTra
balhista, que ficaria reservado àquelas lides de maior complexidade e
litigiosidade.6
(6) Vasconcelos.AnionioGomes de."Os Sindicatos c o m o agentes de transformação das relações
de trabalho e da Administração da Justiça". Informe Agropecuário da Epamig.
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A existência de inúmeras reclamações, notadamente na área rural,
oriundas de pequenos contratos (safra), que acabam em pequenos acor
dos,em valoresna maioriadasvezesinferioresao valordo saláriomínimo,
tumultuam, sem necessidade, o dia-a-diajánada fácildosjuízese servido
res da Justiçado Trabalho.
A necessidade de um Judiciárioágile justopassa pela corretaatua
ção dos Sindicatos,que devem assumirseu verdadeiropapel,como nego
ciadores e conciliadores, visando, sobretudo, a melhoria do sistema de
solução dos conflitosindividuaise coletivos.
Cremos, assim, que a atuação efetivade taisentidades virá,sobre
maneira, trazer incalculáveis benefícios aos interessados, ou seja,traba
lhadores, empregadores e ao próprioJudiciário.
V — CONCLUSÃO

No que diz respeito à regulamentação das relações de trabalho, as
mudanças econômicas e políticasgeraram e têm gerado graves impactos
no mundo social,notadamenteem relaçãoaodesempregoe àfaltade aber
tura de novos postos de trabalho, ressaltando-se que ainda hoje o traba
lhador é sempre vistocomo “custo"e não investimento, e, por isso,a ten
dência é precarizarcada vez mais a situaçãodo trabalhador.
No meio urbano a questãojátem sidoenfrentadacom grandedificul
dade, e no meio ruralé ainda pior,haja vistaa utilizaçãodas formas mais
desumanas de exploraçãodo trabalho,chegando-seatémesmo à mão-deobra semi-escrava.
A demora na prestaçãojurisdicionale a faltade mecanismos alterna
tivosde solução dos conflitossurgidosno âmbitodestas relaçõesé validar
fraudes e permitira perpetuação da exploração.
A experiência verificada na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais,
indica a validade da proposta e a efetividade de sua atuação, auxiliando
para que os conflitossejam solucionados peias próprias partes, possibili
tando, assim, a convivência mais pacíficaentreo capitale o trabalhoauxi
liando,em contrapartida,a rápidasoluçãode outroslitígios,maiorese mais
complexos, pelo Judiciário.
A atuação válida e coerente dos Sindicatos, necessária no processo
de flexibilização das normas trabalhistas precisa ser visualizada também
em termos de solução de conflitos, alcançando, assim, maior efetividade,
garantindo-se a empregados, empregadores e ao próprio Judiciário pers
pectivade dias melhores.
Estas são, em síntese,as observaçõesque oracolocamos à reflexão.
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JURISPRUDÊNCIA

T R I B U N A L S U P E R I O R DO TRABALHO

art10,II,a.daCF,poisa garantiadeem
pregoalcança,também,ossuplentes.TST
A E. SOI desta Corte entende que ROAR344.220/97.3.Rei.Min.Thaumaturgo
verificadasasfigurasdo fumusboniiuris Cortizo.DJU26.11.99,pág.77.
e do periculuminmora,cabea suspen
sãoda execuçãomediantea concessão
demedidacautelar.TSTAC 417.553/98.7. 05 — A C I D E N T E D O T R A B A L H O .
Rei.Min.José Lucianode Castilho Pe
ESTABILIDADE PROVI
reira.DJU 26.11.99,pág.66.
SÓRIA. C O N T R A T O P O R
PRAZO DETERMINADO
02 — AÇÃO RESCISÓRIA
01 — AÇÃO CAUTELAR

A naturezadocontratodetrabalhopor
prazodeterminadopressupõeodireitode
o empregadorrescindi-toquandoatingi
do seutermo,nãoseexigindonenhuma
motivação.Dessa maneira,nãohá falar
em dispensaobstativae,em consequên
cia,em estabilidadeprovisóriadecorren
te de acidente de trabalho.TST RR
03 — AÇÃO RESCISÓRIA. DO 317.413/96.0. Rei. Min. Ronaldo Lopes
CUMENTO NOVO
Leal.DJU 8.10.99,pág. 121.

Consoante dispõeo parágrafoúnico
do art.284do CPC, o nãocumprimento
peloautor,noprazodeterminado,dedili
gência,gerao indeferimentoda petição
inicial.TSTROAG 347.845/97.2.Rei.Min.
RicardoMacDonaldGhisi.DJU26.11.99,
pág.73.

O documento novo, consoante lição
transcritano próprioAcórdãoora recor
rido, do eminente jurista Humberto
TheodoroJúnior,pressupõe,alémdaIg
norância de sua existênciaou impossi
bilidadedeutilizaçãoem tempohábilpela
parteinteressada,também a“relevância
do documento para motivar, por sl só,
conclusãodiversadaquelaaquechegou
asentença,favorecendoo vencido,total
ouparcialmente".TSTROAR349.472/97.0.
Rei. Min. Thaumaturgo Cortizo. DJU
26.11.99, pág.76.

06 — ACIDENTE DO TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. CULPA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

Sem dúvidaque,desde a Integração
doseguronosistemaprevidenciário,não
mais se questiona a propósitodo grau
de culpa. Precedentes do STJ: REsp’s
ns. 17.197, 67.496, 56.272, dentre ou
tros.Mas a obrigação de indenizarnão
deixa de pressupor haja o empregador
incorridoem culpa.Correta,portanto,a
04— AÇÃO RESCISÓRIA. ESTABI observaçãosegundoa qual“necessário
LIDADE. SUPLENTE CIPA
sefaziaaexistênciadeculpada empre
sa,aindaquemínima”.CC,art.159.STJ
Merece serrescindidoo acórdãoque RE 124.247/MG.Rei.Min.NilsonNaves.
negou aoautora estabilidadeprevistano DJU 11.10.99,pág.68.
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07 — ACIDENTE DO TRABALHO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DIREITO CO
MUM.CULPA LEVE.ENUNCIA
DO N. 229 DA SÚMULA/STF.
INAPLICABILIDADE. LEI N.
6.367/76. RECURSO PROVI
DO. QUANTUM.LIQUIDAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA

à matéria,uma vezque busca acompo
siçãoautônomaparatodoo tipodecon
flito.com a participação sindical.TST
RODC 537.635/99.0. Rei. Min. Antonio
Fábio Ribeiro.DJU 15.10.99.pág.23.
10 — ADICIONAL DE INSALUBRI
DADE. BASE DE CÁLCULO

O adicionalde insalubridade possui
natureza salariale é parcelasuplemen
tardoganhoobtidopeloempregadoque
prestaserviçosem condiçõesagressivas
àsaúde.A CF,aoproibiravinculaçãodo
saláriomfnimo "paraqualquerfim"(art.
78,incisoIV),nãopretendeudissociá-lo
ouafastá-lodesuaprópriafinalidade,ou
seja,do padrãode contraprestaçãomí
nimadevidaaoempregado,mas simim
pedirseuusocomo indexadoroupadrão
monetáriobásicodeoutrostiposdeobri
gação. Por conseguinte, longe de ofen
der a Carta Política, revela-seperfeita
mentelegítimoo entendimentodequeo
adicionaldeinsalubridadepodetercomo
base de cálculoo salário mínimo, por
que este serve de suporte ao princípio
da equivalênciamínima a serobservada
entre trabalho e contraprestação pecu
08 — ACIDENTE DO TRABALHO. niáriae também porque ambos possu
TRABALHADOR RURAL. SIS em idênticanatureza,ou seja,são ver
TEMA PROTETIVO. APLICA bas salariais.TST E-RR 397.902/97.5.
BILIDADE DA LEGISLAÇÃO Rei. Min.Miltonde Moura França. DJU
DO TRABALHADOR URBANO 8.10.99,pág.61.
SegundoentendimentodoTribunal,a
partirda ediçãoda Lein.6.367/76 pas
sou a não mais prevalecero Enunciado
n. 229 da Súmula/STF. Assim, possível
aoempregadolesado,comprovandodolo
ou culpa— aindaque leve— da empre
gadora, como reconhecido na espécie,
exigir-lheIndenizaçãodedireitocomum.
Não obstanteo provimentodo recursoe
a consequente procedência do pedido,
fica para a liquidação a apuração do
quantum indenizatório, considerando a
necessidade de demonstração de cir
cunstâncias fáticasnão presentes nos
autos.STJ RE 219.840/SP.Rei.Min.SálviodeFigueiredoTeixeira.DJU11.10.99,
pág.74.

Inexiste,atualmente, distinçãoentre 11 — ADICIONAL DE INSALUBRI
DADE. EXPOSIÇÃO A RAIOS
trabalhadores rurais e urbanos, tendo
SOLARES. NR N. 15/MTB,
ambosdireitoà indenizaçãoacidentária,
ANEXO 7
nosmoldesdoart.7odaCF.2»TACivil—
Ap. s/Rev.539.915-00/2 — 6* Câm. —
Rei.JuizCarlosSlroppa— J.24.3.99.
Tantoo Anexo 7 da NR n. 15 do Mi
nistériodoTrabalho,como a própriaNR
09 — ACORDO COLETIVO. CLÁU n.15,submetema insalubridadejurídica
inspeçãoe laudo,o que não se com
SULAINSTITUIDORADE NEGO a
p
a
t
ibilizacomaspeculiarescondiçõesda
CIAÇÃO COMPULSÓRIA
sujeiçãoa raios solares. Disso se con
cluiimpertinenteaconcessãodeadicio
A cláusula que institui negociação nalde insalubridadeparao trabalhador
compulsóriaentreos empregadorese o em atividadea céu aberto,dada a falta
sindicato profissional, antes do ajuiza- deprevisãolegal.TSTE-RR307.227/96.4.
mentodereclamatóriastrabalhistas,não Rei. Min.José LuizVasconcellos. DJU
destoa das diretrizeslegaispertinentes 5.11.99,pág.30.
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12 — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIFERENÇAS DE HO
RAS DE SOBREAVISO PELA
INTEGRAÇÃO DO ADICIO
NAL DE PERICULOSIDADE.
INDEVIDAS
Não háque sefalarde Incidênciado
adicionalde periculosldadena base de
cálcutoparaapuraçãodosobreaviso.Pri
meiro, porque estar-se-ia de forma
Indevidaelastecendoocampodeabran
gênciadoart.244,§2®,daCLT.jáobjeto
deaplicaçãoanalógica.Segundo,porque
em verdade o empregado está em sua
residência,aguardandoordens,enãono
localouáreaderiscoem queprestaser
viços,nãose encontrando,portanto,em
ambiente que o exponha a condições
perigosas ou a qualquer risco. TST
AG-E-RR 352.554/97.2. Rei. Min. Mil
ton de Moura França. DJU 3.12.99,
pág.40.

tooferecido para prova só será aceito
se estivernoorigina!ou em certidãoau
têntica,ou quando conferidaa respec
tivapública-formaoucópiaperanteoJuiz
ou Tribunal.TST E-AIRR 406.370/97.3.
Rei.Min.Leonaldo Silva.DJU 22.10.99,
pág.27.
15 — APOSENTADORIA. ESPON
TÂNEA. EFEITOS. FGTS
A aposentadoria espontânea implica
necessariamentea extinçãodo contrato
de trabalho,nãohavendo,portanto,que
sefalarem unicidadedecontrato,sendo
indevidaa multade 40% do FGTS. Em
bargos a que se nega provimento.TST
E-RR 309.061/96.6. Rei. Min.Maria de
Fátima Montandon Gonçalves. DJU
22.10.99, pág.29.

16— APOSENTADORIA.VOLUNTÁ
RIA.EXTINÇÃO DE CONTRATO
DE TRABALHO
13— ADVOGADO. PREPOSTO.ATUA
ÇÃO SIMULTÂNEA COMO AD
VOGADO.LEGITIMAÇÃO PARA
A aposentadoria voluntária implica
extinçãodo pacto laborai.Logo, a per
SUBSCREVER RECURSO
manênciadoempregadonaempresafaz
Inexistenorma legalqueinviabilizeo nascer um novo contrato, com efeitos
conhecimentoderecursoordinárioassi jurídicospróprios,razãopelaquala de
nado por advogado que tenha atuado missão sem justa causa não impõe o
comoprepostonosautos,tendoem vis pagamentodaindenizaçãodobradaeda
taque tantoo art.3® do Regulamento multade 40% sobreo montantedosde
Geral do Estatuto da Advocacia e da pósitosefetuados a titulode FGTS por
OAB, como o art.23do Códigode Ética todoo períodocontratual,tendoem vis
e Disciplinada OAB, tempertinênciano tao dispostonoart.453da CLT.TST Eâmbito ético regulamentar do exercício RR 305.948/96.9.Rei.Min.LeonaldoSil
da advocacia e seu desrespeito pode va.DJU 22.10.99,pág.27.
gerar, apenas, consequências próprias
do poder regulamentar de que dispõeo 17 — COISA JULGADA. CORRE
estadoquantoao exercícioda profissão
ÇÃO MONETÁRIA. LIMITA
de advogado.TST E-RR 133.975/94.1.
ÇÃO NO PROCESSO DE CO
Rei.Min.Vantuil Abdala. DJU 8.10.99,
NHECIMENTO. AMPLIAÇÃO
pág.63.
EM EXECUÇÃO DE SEN
TENÇA.
VULNERAÇÃO DO
14 — AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 896 DA CLT
AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS
Seadecisãodeprimeirograulimitou
Em conformidadecom o dispostono
art830daCLT eno itemX da Instrução a incidênciada correção monetária so
Normativan.6/96desteTribunal,odocumen breo quantum da condenação a deter225

minada data,e a parteinteressadanão
interpôs recurso insurgindo-se contra
essa limitação, haverá de prevalecero
entendimento adotado na sentença
exeqüenda, sob pena de desrespeitoà
coisa julgada. VulneraçSo do art.896
caracterizada.TST E-RR 312.762/96.8.
Rei. Min. Rider Nogueira de Brito.DJU
8.10.99, pág.62.

Justiça Especializada tem competência
residualparajulgaro feito,limitando-se
os efeitos da condenação ao inícioda
vigência da Lei n.8.112/90.TST E-RR
206.630/95.6. Rei.Min. Rider Nogueira
de Brito.DJU 22.10.99,pág.30.

21 — COMPLEMENTAÇÃO DE APO
SENTADORIA. DIFERENÇAS.
ENQUADRAMENTO IRREGU
18 — COISA JULGADA. PRO
LAR. PRESCRIÇÃO
CESSUAL. LIQUIDAÇÃO DE
Tratando-sede pedidode diferenças
CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
decomplementaçãodeaposentadoriano
ERRO DE CÁLCULO
qualsediscuteo própriofundodo direi
Configuradooerrodecálculonafase to que resultaria naquelas diferenças,
de liquidaçãode sentença, não há que não reclamado dentro do prazo legai,
se falarem ofensaà coisajulgada. Pre incidea prescriçãototal.Logo,corretaa
cedentes da Corte Especial (EREsp n. decisãodaTurmaaodeixardeconhecer
163.681-RS,DJU de 19.4.99e EREsp n. da revistapela apontada contrariedade
68.187-DF, DJU de 16.8.99). STJ RE aosEnunciadosns.294e327/TSTevio
199.669/SP. Rei.Min.Gilson Dipp.DJU laçãoaoTextoConstitucional.TST E-RR
394.862/97.8. Rei. Min.Leonaldo Silva.
11.10.99,pág. 83.
DJU 22.10.99,pág.27.
19 — COMPETÊNCIA. PROCES
DE COMPETÊN
SUAL CIVIL. AÇÃO MOVIDA 22 — CONFLITO
CIA.
CRIME
CONTRA A OR
POR EX-EMPREGADORAPARA
GANIZAÇÃO
DO TRABALHO
OBTER RESTITUIÇÃODE VER
BAS TRABALHISTAS PAGAS
CompeteàJustiçaFederalojulgamen
INDEVIDAMENTE AO EMPRE todoscrimesque ofendam o sistemade
GADO. JUSTIÇA OBREIRA
órgãos e instituiçõesque preservamcoletivamenleosdireitosdotrabalho,enão
A ação movida porempregadorcom oscrimesque sãocometidoscontrade
o fimde obter a restituiçãode verbas terminado grupo de trabalhadores. STJ
salariaisindevidamentepagas a ex-em CC 23.514/MG.Rei.Min.FernandoGon
pregado,em razãodeerrodecálculona çalves.DJU 11.10.99,pág.68.
confecção dos contracheques, tem na
tureza trabalhista,cabendo o exame e
julgamento à Justiça obreira. STJ CC 23 — CONTRATAÇÃO TEMPORÁ
RIA. NATUREZA ESTATUTÁ
21.837/RJ. Rei. Min. Aldir Passarinho
RIA. INCOMPETÊNCIA DA
Júnior.DJU 6.12.99,pág.63.
JUSTIÇA DO TRABALHO
20 — COMPETÊNCIA. RESIDUAL
A Justiçado Trabalho não tem com
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. petência materialpara,julgarlidesde
DESVIO DE FUNÇÃO
correntesda contrataçãoportempo de
terminado para atender excepcional in
Tendoa Reclamaçãocomo objetodi teressepúblico,efetuadanostermosda
ferençassalariaisdecorrentesdaalega Lein.8.745/93,tendoem vistaa nature
ção de desvio de função ocorrido em zaestatutáriadestacontratação.TST E1987,direitorelativoa períodoem queo RR 284.545/96.9.Rei.Min.VantuilAbdaReclamante era regido pela CLT, esta la.DJU 22.10.99,pág.34.
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24 — DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBI
LIDADE. DIFERENÇAS SALA
RIAIS DEVIDAS
Segundo a atual, notória e iterativa
Jurisprudência desta Corte, o simples
desviofuncionaldoempregadonãogera
direitoanovoenquadramento,mas ape
nas às diferenças salariaisrespectivas.
TST E-RR 294.605/96.9.Rei.Min.Milton
de Moura França.DJU 8.10.99,pág.58.

toèequiparaçãosalarial,édoemprega
do, nos termos dos arts, 818 da CLT e
333, incisoI,do CPC.TST ED-AG-ERR
390.248/97.2.Rei.Min.Miltonde Moura
França.DJU 3.12.99.pág.39.
28 — FGTS.FÉRIAS INDENIZADAS

As fériasdevidas após o términoda
relaçãode empregotêm naturezajurídi
caeminentementeIndenlzatórla,name
didaem que seu pagamento teráporfi
nalidadea reparaçãode um dano sofri
25 — EMBARGOS. EQUIPARAÇÃO do peloempregado,não incidindosobre
SALARIAL. MESMA LOCALI essaso FGTS, nostermosdo art.15da
Lein.8.036/90.TST E-RR 286.167/96.3.
DADE. ART. 461 DA CLT
Rei. Min.LeviCeregato. DJU 26.11.99,
Decisão que concede equiparação pág.43.
salarial,não obstanteo fatodeo Recla
mante trabalharem Brasília e o para 29 — GESTANTE. ESTABILIDADE.
digma no Rio de Janeiro,afrontao art.
DESCONHECIMENTO DO
461 da CLT, que, dentre os requisitos
ESTADO GRAVÍDICO PELO
para a configuração do Instituto,exige
EMPREGADOR
queo trabalhosejaprestadona“mesma
localidade”.TST E-RR301.797/96.9.Rei.
A jurisprudênciadesta Corte enten
Min. Milton de Moura França. DJU
de que o desconhecimento do estado
8.10.99,pág. 58.
gravídicopeloempregadorno momento
26 — EMPREGADA DOMÉSTICA. da rescisãocontratual não afasta o di
CONTRATAÇÃO. CÔNSUL. reitoao pagamento da indenizaçãode
orrenteda estabilidadeprevistano art.
IMUNIDADES DE JURISDI c
10.II,6do ADCT.HORAS EXTRAS. Di
ÇÃO. AUSÊNCIA
vergência jurisprudencial específica.
Cabendo ao autoro ónus da prova do
Segundo o art.43da Convenção so seudireitoà prestaçãodehorasextrase
breas Relações Consulares, celebrada nãotendosidorequeridaaapresentação
em Viena, em 1963, os cônsules e fun de cartões-pontoporparteda empresa,
cionáriosconsularesgozamdeimunida não há falarem condenação de horas
de de jurisdiçãoapenas no tocanteaos extrase reflexos.JUSTA CAUSA. Inexis
atos de oficio,dentre os quais não se tência de demonstraçãode violaçãole
incluia contrataçãode empregada para galedivergênciajurisprudencial.TSTRR
prestarserviçosdomésticosna residên 318.292/96.4. Rei. Min. Ronaldo Lopes
ciaconsular, TST ROMS 341.103/97.7. Leal.DJU 8.10.99,pág. 121.
Rei. Min. Miltonde Moura França.DJU
12.12.99,pág.64.
30 — HORAS EXTRAS. INTERVA
LO PARA REPOUSO E ALI
27— EQUIPARAÇÃOSALARIALIDEN
MENTAÇÃO
TIDADE FUNCIONAL ÔNUS DA
PROVA.EMPREGADO
A Lein.8.923/94,queacresceuo§4®
ao art.71 da CLT,nãopodealcançarsi
O ônusdeprovaraidentidadedefun tuação fáticaocorrida anteriormente à
ções,porsero fatoconstitutivodo direi suaedição,sob pena deofensaaoprin227

to,a opção existequandoo empregado,
em virtude da atividade econômica da
empresa(sejaqualfor!),precisalocomover-sedeum lugarparaoutro.Empregado-demandante, motoristade ônibusde
aturezainterestadual,podeoptarentre
31 — INTIMAÇÃO. NÃO HAVENDO n
foroda celebração do contrato, onde
INDICAÇÃO EXPRESSA. É o
empresa tem a sede (Goiás), e o da
VÁLIDA A INTIMAÇÃO REA a
efetiva prestação do trabalho (Distrito
LIZADA EM NOME DE QUAL Federal). TST CC 559.049/99.4. Rei.
QUER DOS ADVOGADOS Min.JoãoOresteDalazen.DJU 12.11.99,
CONSTITUÍDOS
pág.59.

cipioda irretroatividadedas leis,garan
tido pela CF e pela LICC.TST E-RR
231.338/95.8. Rei. Min. Leonaldo Silva.
DJU 8.10.99,pág.52.

Nãohavendorequerimentooudesig
JUSTIÇA GRATUITA. AGRA
nação expressa no sentidode que as 34 — VO
REGIMENTAL. DEFERI
intimações se façam em nome determi
MENTO. COMPETÊNCIA.
nado, considera-se válida a publicação
ART. 789, § 9®,DA CLT
em nome de qualquer dos advogados
constituídos.TSTAG-ERR343.911/97.4.
Rei.Min.WagnerPimenta.DJU 15.10.99,
O art.789, § 9®. da CLT atribuiaos
pág.40.
presidentes dos Tribunais do Trabalho
apenas afaculdadedeconceder,deofi
32 — IPC. DE JUNHO/87. AÇÃO cio,o benefícioda justiçagratuita,não
RESCISÓRIA. FUNDAMEN excluindo, assim, da alçada dos juizes
TO.OFENSA A DISPOSITIVO presidentesdeJCJsacompetênciapara
DE LEI ORDINÁRIA. PERTI deferir,apedidodaparte,obenefícioem
uestão. TST AG-E-RR 479.882/98.0.
NÊNCIA DO ENUNCIADO N. q
R
e
i. Min. Milton de Moura França. DJU
83 DO T S T E DA SÚMULA 5.1
1.99, pág,37.
N. 343 DO STF
35— LITIGANTE DE MÁ-FÉ. EXER
O acolhimento de pedido em Ação
CÍCIO ABUSIVO DO DIREITO
Rescisóriade PlanoEconômico,fundada
DE RECORRER
noart.485,IncisoV, doCPC,pressupõe,
necessariamente,expressainvocaçãona
O abusododireitode recorrer— por
petiçãoinicialde afrontaao art.5®,inci
soXXXVI,daCF/88.A indicaçãodeofen qualificar-secomo prática incompatível
sa literala preceitode leiordináriaatrai como postuladoético-jurídicoda lealda
a incidênciado Enunciadon.83 doTST de processual— constituiatode liligâne da Súmula n.343do STF.TST ROAR ciamaliciosarepelidopeloordenamento
364.807/97.7.Rei.Min.FranciscoFausto. positivo, especialmente nos casos em
quea parteinterpuserrecursomanifes
DJU 26.11.99,pág.65.
tamente inadmissível ou infundado, ou,
33 — JUSTIÇA DO TRABALHO. ainda,quandodelese utilizarcom intui
COMPETÊNCIA TERRITO toevidentementeprotelalório,hipóteses
que se legitimará a imposição de
RIAL.MOTORISTADE ÔNIBUS em
ulta.A multaaqueserefereoart.557,
DE NATUREZA INTERESTA m
§ 2»,do CPC possui inquestionávelfun
DUAL. ART.651,§ 3».DA CLT çãoinibitória,eisquevisaaimpedir,nas
hipótesesreferidasnessepreceitolegal,
A exceção contidano art.651, § 3®, o abuso processual e o exercícioirres
daCLTrefere-seàmobilidadedoempre ponsáveldo direitode recorrer,neutrali
gado,nãoapenasàdaempresa.Portan zando.dessamaneira,aatuaçãocensu
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ráveldo improbus litigator.STF AR-AI art.1.046do CPC, para pleiteara des244.618-5/RS.Rei.Min.Celsode Mello. constituiçãoda penhora, inviávelse re
velaainterposiçãodemandadodesegu
DJU 26.11.99.pág.99.
rançacom a mesma finalidade.Como é
36 — MÃE ADOTANTE. LICENÇA- sabido,osembargosdeterceiroimplicam
do curso do processo, em
MATERNIDADE. ART.7®,XVIII, suspensão
r
e
l
a
ç
ã
o
aos
bens objetodos embargos
DA CF/88.NÃO-EXTENSÃO
(art.1.052do CPC), de formaqueo re
correntecarece de interesse em impe
As circunstâncias que envolvem a traro presentemandado de segurança,
mãe adotivanãotem similitudecom as dadoquejáseutilizouderemédiojurídi
da mãe biológica.Em razãoda restrição coaptoàdefesadeseupropaladodirei
do Texto Constitucional, que confere a to.É certoque o art.5®,incisoII,da Lei
licença-maternidadede 1 2 0 diasapenas n.1.533/51,assimcomoa Súmulan.267
à gestante(incisoXVIIIdo art.7°),obri doSTF,referem-seàexistênciaderecur
garoempregadoraconcedertalbenefí so ou correiçãoparcial,como óbice ao
cio,importaem violaçãoaoart.5®,II,da ajuizamentodomandadode segurança.
CF/88.TST E-RR 159.112/95.5.Rei.Min. Embargos de terceiro,como é sabido,
LeviCeregato.DJU 26.11.99,pág.42. não têm natureza recursal, desde que
constituemação mandamental,inciden
37 — MANDADO DE SEGURANÇA. talna execução; entretanto, sua utiliza
CABIMENTO.DECADÊNCIADO çãopeloimpetranteretira-lheodireitode,
oncomitantemente,socorrer-sedeman
DIREITO DE AÇÃO.PENHORA c
dadodesegurançacom omesmoobjeti
EM BENS DE TERCEIRO
vo.TST ROMS 259.855/97.7. Rei. Min.
Miltonde Moura França.DJU 26.11.99,
É inadmissívelo mandado de segu pág.72.
rança impetrado após escoado o prazo
de 1 2 0 (centoe vinte)dias previstono 39 — MANDADO DE SEGURANÇA.
art. 18 da Lei n. 1.533/51; e também
EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
quando a decisãoimpugnada (orpassí
VIOLAÇAO DE DIREITOLÍQUI
velde recursopróprioprevistonaleipro
DO E CERTO. READMISSÃO
cessual, a teordo art.5®, II,da Lei n.
1.533/51. Consequentemente, o mandaNão vulnera direito subjetivo do em
trusnão pode ser utilizado para impug
nar ato judicial que, em fase de execu pregador a concessão da tutela especi
ção, determina a penhora de bens para fica (art. 461 do CPC) de readmissâo
garantiado crédito, mesmo que recaiaem imediata no emprego na pendência de
bens de terceiro, porque essa decisão recurso ordinário interposto. A razoablllestá sujeita a embargos de terceiro, que, dade do direitosubjetivomaterial do em
aliás,jáfoiutilizadopela impetrante, para pregado, aliada ao escopo de conjurar o
sustentação de sua qualidade de terceira perigode dano irreparável advindo do re
estranha à lide, retratando a mesma ma tardamento da solução definitiva da retéria de fundo ora trazida ã baila. TST clamatória, justifica plenamente a rein
R O M S 395.366/97.1. Rei. Min. Ronaldo tegração provisória.TST R O M S 398.993/
97.6.Rei.Min. João Oreste Dalazen. DJU
Lopes Leal. DJU 26.11.99, pág. 74.
26.11.99, pág. 67.
38 —

M A N D A D O DE SEGURANÇA.
E M B A R G O S D E TERCEIRO.
C U M U L A Ç Ã O . I N V IABILIDADE

40 —

M A N D A D O DE SEGURANÇA.
N Ã O CABIMENTO. R E C U R S O
ORDINÁRIO

Se o impetrante, conforme exposto
Incabível o mandado de segurança
claramente na petição inicial, ajuizou
embargos de terceiro,com supedâneo no quando a Impetrante dispõe de recurso
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próprioedeleselouva,nocaso,recurso
ordinário,a fimdecassarordemderein
tegração de empregado proferida em
sentença (Lein.1.533/51,art.5®,inciso
II,e Súmula n.267 do E.STF).O man
dado de segurançanãopode serutiliza
do como sucedâneo de recurso ou de
outroremédiojurídicoidôneoa coibiro
supostoatoofensivoaodireitoda Impe
trante.Trata-sede um remédio heróico,
a ser utilizado in extremls.TST ROMS
396.124/97.1. Rei. Min. João Oreste
Daiazen.DJU 3.12.99,pág,59.
41 — MANDADO DE SEGURANÇA.
PENHORA EM DINHEIRO
Atoquedeterminapenhoraem dinhei
ro para garantircrédito exeqüendo, re
cusandoa nomeaçãodeoutrobem, não
pode ser tido por ilegal, arbitrário ou
violador de direito, na medida em que
obedeceagradaçãoprevistanoart.655,
do CPC.TST ROMS 395.752/97.4.Rei.
Min.MauroCesarMartinsdeSouza.DJU
3.12.99, pág.60.
42— MULTA.CONVENCIONALCLÁU
SULA PENAL. LIMITAÇÃO.ART.
920, C C

44 — ÔNUS DA PROVA. ARTS. 333
DO CPC E 818 DA CLT
Quando o reclamado declinou, na
contestação,jornada de trabalho diver
sa daquela estipuladana exordial,cha
mouparasioônusdecomprová-la,con
forme determinam o inciso IIdos arts.
333doCPC e 818daCLT.TST AG-ERR
323.565/96.5.Rei.Min.Miltonde Moura
França.DJU 3.12.99,pág.39.
45— PRESCRIÇÃO. FGTS. PARCE
LA ACESSÓRIA
Os depósitosfundiáriosestãoatrela
dosà existênciada verbaprincipal,pois,
seassimnãofosse,teríamosopagamento
doacessóriosemo principal,contrarian
do,assim,princípioinsculpidonodireito
civile aplicável ao direitodo trabalho.
Portanto,se a Integraçãodo salário-ha
bitação retroage apenas a cinco anos
antesdapropositurada ação;logicamen
te,osreflexosdessaintegraçãonaspar
celasacessóriastambémretroagemape
nas a cinco anos. Assim, na presente
hipótese,a prescriçãoaplicável,quanto
àcontribuiçãodo FGTS.é aquinquenal,
nos moldes do arl.7®, XXIX, a,da CF.
TST E-RR 235.909/95.5. Rei. Min. Levi
Ceregato.DJU 19.11.99,pág. 18.

A multa estabelecidaem cláusulape
nal.aindaquediária,não poderá sersu 46 —
perior ao valor da obrigação principal,
corrigida.TSTE-RR287.045/96.4.Rei.Min.
VantuilAbdala.DJU 22.10.99,pág.34.
43 — NORMA COLETIVA. ESTABILI
DADE.ACIDENTADO.VIGÊNCIA
A iterativae notória jurisprudência
destaCorterevela-senosentidodeque,
se preenchidos todos os pressupostos
para a aquisiçãode estabilidadedecor
rentede acidente ou doença profissio
nal,ainda durante a vigência do instru
mento normativo,gozao empregadode
estabilidademesmo após o término da
vigênciadeste.TST E-RR 384.122/97.4.
Rei. Min. Leonaldo Silva.DJU 20.8.99,
pág.33.
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PROCESSUAL CIVIL. CON
FLITO NEGATIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO MOVIDA POR
EMPREGADO EM FACE DE
ATO ILÍCITO DO EMPREGA
DOR, AO ATRIBUIR,QUANDO
DA DESPEDIDA, PROCEDI
MENTO CRIMINOSO AO EM
PREGADO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO

O C. STF, no julgamento do RE n.
238.737-4-SP(1*Turma.Rei.Min.SepúlvedaPertence,unânime,DJUde5.2.99),
firmouo entendimento ‘de que a ação
de indenizaçãoporato'ilícitoda ex-empregadora,consubstanciadoporimputa
ção criminosa a empregado, cabe ser
processadaejulgadapelaJustiçadoTra-

balho.Orientaçãoacolhida,subsequen
temente, peloSTJ. STJ CC 26.899/MG.
Rei. Min. Aldir Passarinho Júnior. DJU
6.12.99, pág.63.

de ofensa ao principioconstitucionalda
isonomia.TST E-RR 243.610/96.9. Rei.
Min. Maria de Fátima Montandon Gon
çalves.DJU 26.11.99,pág.46.

47 — PROCESSUAL CIVIL. CON
FLITO NEGATIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR CULPA
DE EX-EMPREGADORA DE
CORRENTE DE ACIDENTE
DO TRABALHO. NATUREZA
CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL

50— RADIOLOGISTA.LEIN.7.923/89
A alteraçãoda gratificaçãoportraba
lhocomraloX,de40%para10%,naforma
da Lei n.7.923/89 não causou prejuízo
ao trabalhador porque incidente sobre
o salárioincorporadocom todas asde
maisvantagens.TSTE-RR 155.442/95.2.
Rei.Min.VantuilAbdala. DJU 12.12.99,
pág.47.

A ação de indenização poratoilícilo
da ex-empregadora, quando decorrede 51 — RECURSO. AGRAVO REGI
seqüelalisicaoriundadaatividadelabo
MENTAL. SEM ASSINATURA.
rai,é de naturezacivil,e cabe serpro
INEXISTÊNCIA
cessada ejulgadaperanteaJustiçaEs
tadual. Precedentes do STJ. STJ CC
recursalque não contém a as
27.130/MG. Rei. Min. Aldir Passarinho sinaPeça
turadeadvogadocarecedeeficácia
Júnior.OJU 6.12.99,pág.63.
vlabilizadorade seu conhecimento, por
que inexistente no mundo jurídico.TST
48 — PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. AG-E-RR 286.524/96.9.Rei.Min.Milton
PROTESTO NAS RAZÕES de Moura França.DJU 20.8.99,pág.34.
DO RECURSO PELAJORNADA
DA PROCURAÇÃO NO PRA 52 — SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO
ZO LEGAL (ART.37 DO CPC)
PELA DECISÃO REGIONAL.
O simples protesto pelajuntada da
procuraçãonoprazolegal,comfulcrono
art.37doCPC,semajustificativadopor
quê de não tersidojuntadoo mandato
juntamentecomasrazõesdorecurso,não
afastaairregularidadede representação.
O art.37do CPC estariaa sefundarem
urgência,ea interposiçãodorecursonão
éum atoreputadourgenteem virtudede
a partejásaber,com antecedência,de,
nomínimo,oitodias,quesucumbiueque
poderáingressarcom recurso.TST E-RR
406.767/97.6. Rei. Min.Vantuil Abdala.
DJU 5.11.99,pág.44.

O julgamentoproferidopeloC.Tribu
nal Regional substituia sentença ou a
decisão recorrida. Assim, a rescisória
deve sercontrao acórdão e não contra
a sentença substituída, nos termos do
art.512 do CPC. TST ROAR 531.699/
99.4.Rei.Min.ThaumaturgoCortizo.DJU
26.11.99, pág.76.

53 — SERVIDORES CELETISTAS.
ADMINISTRATIVO.CONVER
SÃO DO EMPREGO EM FUN
ÇÃO PÚBLICA. ESTABILIDA
DE. INEXISTÊNCIA. DISPEN
SA.ATO MOTIVADO. PRÉVIO
49— PROFESSOR.HORAS EXTRA
PROCESSO ADMINISTRATI
ORDINÁRIAS. ADICIONAL DE
VO. DESNECESSIDADE. LEI
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
ESTADUAL N. 10.254/90.DE
CRETO N. 31.930/90
Faz juso professorao adicional de
horasextraordináriasprevistonoart.7®,
A legislação correlata estabeleceu
inciso XVI, da Carta Magna sobre as
aulasexcedentesministradas,sobpena apenas que o ato de dispensa desses
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servidores celetistas, condicionado à
oportunidade e conveniência, avaliadas
exclusivamente pela Administração Pú
blica,fossedevidamentemotivado,pres
cindindo,assim,da instauraçãode Pro
cessoAdministrativo.A análisedeeven
tual direitodos recorrentes à indeniza
ção, refogeao Mandado de Segurança.
STJ ROMS 9.117/MG. Rei. Min. Edson
Vidigal.DJU 11.10.99,pág.76.

segundo grau deram como existente a
sucessão em face dos fatos levados
àinstruçãonãoépossívelpretenderque
esse enquadramentovioleliterale dire
tamentenorma constitucional.A discus
são se exauriu no campo da legislação
ordinária.TST E-RR 475.621/98.2.Rei.
Min. José Luiz Vasconcellos. DJU
26.11.99, pág.41.

54 — SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.DISPENSA IMOTIVADA

56— TESTEMUNHAS.COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. COM
PROMISSO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOC0RRÉNCIA

O art 173, § 1®.da Constituiçãoda
Repúblicaécategóricoao afirmarquea
empresa públicae a sociedadede eco
nomia mistasujeitam-seao regimepró
prio das empresas privadas, inclusive
quanto às obrigações trabalhistase tri
butárias. Este comando constitucional,
poroutrolado,nãosofreuqualqueralte
raçãocom o adventoda Emenda Cons
titucionaln. 19/96, pelo menos no que
tange a estas duas entidades (CF, art
173,§ 1®,incisoII).Logo,depreende-se
que o Reclamado, sociedadede econo
miamista,deveobservar,paraacontra
taçãoe demissão de seusempregados,
o que estabelece a CLT e a Legislação
Complementar.TST E-RR 274.517/96.6.
Rei. Min. Milton de Moura França. DJU
8.10.99, pág.57.

Seo reclamado,na atadeaudiência,
comprometeu-sea trazersuas testemu
nhas,sem lançarqualquerprotesto,não
há como se terpor caracterizadaqual
quernulidadeporcerceamentodedefesa
na hipótese de o Juízo, frenteao nãocomparecimento, indeferira respectiva
intimação.Com efeito,ausente a teste
munha, presume-se que a partetenha
desistidode ouvi-la,jáque com o com
promissoexpressodetrazê-laem Juízo,
opera-sea preclusãodo direitode invo
cara norma previstano parágrafoúnico
do art. 825 do CPC. TST AG-E-RR
513.854/98.0.Rei.Min.Miltonde Moura
França.DJU 3.12.99,pág.40.

57 — TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. JORNA
DA DE 06 HORAS. HORAS
EXTRAS.
FLEXIBILIZAÇÃO.
O sucessor, a qualquer tempo que
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
suceda, no campo do direitodo traba
lho,responde pelosencargostrabalhis
tasaindaqueresultantesderelaçõesde
Segundo o art.444 da CLT,‘as rela
trabalhoextintasantesda sucessão.As ções contratuaisde trabalhopodem ser
sim, o sucessor não ó terceiro,mas a objeto de livre estipulação das partes
continuidadedopróprioempregadorcom interessadas em tudo quanto não con
quem se estabeleceu a relaçãode em travenhaàs disposiçõesde proteçãoao
prego.Destarte,não se pode dizerque trabalho,aoscontratoscoletivosquelhes
nãoparticipoudodevidoprocessolegal. sejamaplicáveise às decisões das au
Elesucedeua outremque regularmente toridades competentes".Vale dizer,de
Integrou a relação processual. Ora, a acordocomodispositivoconsolidadoem
caracterizaçãoda sucessãoqueacarre questão, o princípio da autonomia da
tatalconsequência,longeestáde sede vontade, em se tratandode Direitodo
constitucional. A Consolidação é que Trabalho, sofre severas limitações, me
estabelece.Se o Juízooriginárioe o de diantea fixação,peia lei,de condições
55 — SUCESSÃO
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mínimasdetrabalho,cujaderrogabilidade, em prejuízodo empregado, não se
faz possível, ante o caráter de ordem
públicade que se revestem.Com o ad
ventodaCF/88,entretanto,verifica-seter
olegisladorpátrioadotado,aindaqueti
midamente, o princípioda flexibilização
nas relaçõesde trabalho,que, segundo
a cátedra do douto Arnaldo Süssekind
(em Instituiçõesde Direitodo Trabalho,
15*edição— São Paulo:LTr,1995,págs.
204/205), "tem por objetivo conciliara
fonteautônoma*— lei— "com a heterônoma’— acordoou convençãocoletiva
— “tendoporalvoasaúdedaempresae
acontinuidadedoemprego*,mediantea
abertura de “uma fenda no principioda
inderrogabilidadedas normas de ordem
pública*.Realmente,analisando-seotex
toconstitucionalem vigor,constata-seter
o legislador permitidoaos sindicatos e
empregadores, mediante negociação
coletiva,flexibilizara rigidez inerentea
algunsdosdireitossociaisassegurados
aos trabalhadores urbanos e rurais,
como,porexemplo,airredutibilidadesa
larial, compensação de horários na
semana e jornadade trabalhoprestado
em turnosininterruptosderevezamento.
Defato,quantoa esteúltimo,aLeiMaior
é claraao assegurarao trabalhador,em

seuarl.7®,incisoXIV,a“jornadadeseis
horas para o trabalhorealizadoem tur
nosininterruptosde revezamento,salvo
negociaçãocoletiva*.Nesse contexto,a
jurisprudênciadestaCortesedimentou-se
no sentidode serpossívela fixaçãode
jornadaparaotrabalhorealizadoem tur
nosininterruptosde revezamento,em li
mitesuperioràs seishorasinicialmente
estipuladas pelo texto constitucional,
sem quedaídecorraqualquerdireitoao
empregadoàpercepçãodehorasextras.
TST E-RR274.357/96.8.Rei.Min.Milton
deMouraFrança.DJU22.10.99,pág.30.
58 — VALE-TRANSPORTE. SER
VIDOR ESTADUAL
Quandooórgãopúblicofirmacontrato
de trabalhosoba égide da CLT, despese de suas prerrogativase equipara-se
ao empregadorcomum, passando a su
bordinar-se às determinações federais
acercado direitodo trabalho.Dessa for
ma, a Lei n.7.418/85, que assegura o
vale-transporteao“trabalhadorem gerar,
éaplicávelaosservidoresestaduaiscon
tratadossob a égideda CLT.TST E-RR
301.369/96.4. Rei. Min. Rider Nogueira
de Brito.DJU 26.11.99,pág.52.
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58

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15* REGIÃO
DIREITO MATERIAL
direitode litigar.O objetivodo legislador
foigarantiroempregoetranquilidadedo
acidentadonoperíododerecuperaçãoe
não a espúriafigurado saláriosem tra
A garantia prevista pelo art.118 da balho.Indenizaçãoindevida.Ac.13.894/
Lein.8.213/91,refere-seao emprego e 99.Proc.33.744/97.OOE 25.5.99,pág.
não aos salários.A recusado trabalha 105.Rei.Samuel Hugo Lima,2*T.
dor em retornarao serviçoapós a dis
pensa não justifica impor a paga dos 04 — ACIDENTE DO TRABALHO.
salárioscomo indenização substitutiva,
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO
salvosecomprovadaa incompatibilidade
OU INDENIZAÇÃO. NÃO
em razãode atodo empregador.A apli
PREENCHIMENTO DOS RE
cação das normas legaisdeve atender
QUISITOSDO ART.118DA LEI
aosfinssociaisaquesedestinam— art.
5*daLeideIntroduçãoaoCC.Ac.14019/
N.8.213/91.NÃO CABIMENTO
99.Proc.4265/98DOE 25.5.99.pág.109.
Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
Tendo o obreirosofridoacidente do
trabalho,masnãotendoelesidoafastado
suasfunçõesporperíodosuperiora
02 — ACIDENTE DO TRABALHO. de
uinzediase,portanto,nãousufruídodo
GARANTIA DE EMPREGO. q
beneficioprevidenciáriodenominado“au
ART. 118 DA LEI N. 8.213/91 xílio-doença".nãofazjusà reintegração
ou à estabilidade,pornão observadoo
NãosãoInconstitucionaisdisposições art.118da Lein.8.213/91.Ac.8.796/99.
legislativasquevisammelhoriasocialdo Proc.502/98DOE 12.4.99,pág.126.Rei.
trabalhador, protegendo-o, temporaria LuísCarlos Cândido MartinsSoteroda
mente,dospercalçosdoacidentedetra Silva,5*T.
balhoque marginaliza-ono mercadode
mão-de-obra.Ac.6.531/99.Proc.36674/ 05 — ACIDENTE DO TRABALHO.
97.DOE 22.3.99.pág.118.Rei.LuizAn
PERCEPÇÃO DE AUXÍLIOtonioLazarim,5*T.
DOENÇA. PEDIDOS DE
TRANSFORMAÇÃO EM AU
XÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁ03 — ACIDENTE DO TRABALHO.
RIO E DE CONDENAÇÃO DA
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
RECLAMADA NA EMISSÃO
FORMULADO APÓS O DE
DE CAT. IMPOSSIBILIDADE
CURSO DO PRAZO PREVISTO
JURÍDICA DO PEDIDO. ART.
NO ART. 118 DA LEI N.8.213/
267,VI,DO CPC.
91. ABUSO DE DIREITO

01 — ACIDENTE DO TRABALHO.
GARANTIA DE EMPREGO

Empregadoacidentadoque,apóster
sidodispensado,aguardao decursodo
prazoprevistonoart.118daLein.8.213/
91 e em seguidapostulaa respectivain
denizaçãoquando não mais era possí
velao empregadorcolocaro empregoà
disposição,agecom manifestoabusodo

Tendo o obreiro,após a extinçãodo
contratode trabalho, percebidoauxíliodoença, seu pedido de transformação
deste em auxílio-doença acidentário,
com a condenação da reclamada na
emissãodeCAT paraa aberturade pro
cedimento relativoa acidentedo traba
239

lhojuntoao INSS,nãoencontraamparo
no ordenamento jurídico.Processo que
se extingue,sem julgamento do mérito,
com fulcrono art.267,VI,do CPC. Ac.
44.991/98.Proc.30.454/97DOE 12.1.99,
pág.45.Rei.LuísCarlosCândidoMartins
Soteroda Silva,5*T.

Ihadores,ao ladode outrasque estipu
lem benefíciosprotegidospelasnormas
positivas,sem queo resultadoglobalda
avençacoletivasejaconsideradoneces
sariamenteprejudicial,afasta-se,assim,
a ocorrênciadequalquernulidade.Ade
mais,o incisoXXVI do art.7®da CF Im
põeo endereçamentodemaiorprestígio
06— ACORDO COLETIVO DE TRA àsconvençõescoletivasdetrabalho.Ac.
BALHO. FIXAÇÃO DE DIREI 10.336/99. Proc.3.240/98 DOE 27.4.99,
pág.96. Rei.LuísCarlosCândidoMartins
TOS PATRIMONIAIS POR IN S
oteroda Silva,59T.
TERMÉDIO DE NORMA CO
LETIVA. DISCIPLINA DE PAR
TICIPAÇÃO NOS LUCROS AL 08 — ACORDO COLETIVO DE TRA
BALHO. PREVISÃO DE BE
CANÇANDO APENAS OS
NEFÍCIO A DETERMINADOS
TRABALHADORES EM ATIVI
EMPREGADOS. POSSIBILI
DADE. VALIDADE
DADE.ARTS.7s,XXVI, DA CF/
88,461 DA CLT E 1.090DO CC
Porexpressadisposiçãoconstitucio
nal, cabe aos sindicatos a defesa dos
É possível que acordo coletivo pre
Interessescoletivosou Individuais,judi
cialouadmlnlstrativamente.Em razãodo vejaa concessãode benefícioapenasa
fomento da autotutela pelo Estado Mo determinadosempregados,tendoem vista
derno,todasasmatériasdecunhopatri as peculiaridadesdas funções poreles
monialpodem serobjetodeavença,es exercidas, sem que isso implique na
tandoressalvadasapenase tão-somen afrontaaoprincipiodaisonomia,umavez
te matérias disciplinadas pela ordem nãocaracterizadaa hipótesedoart.461
pública,com conteúdomenoraoprevisto da CLT.Ademais,deve serobservadoo
na lei.Assim, ptenamente lícitaa cláu art.7B,XXVI,da CF/88,queprestigiaos
sulaque,aodisciplinara distribuiçãode acordos e convenções coletivasde tra
parcelareferenteà participaçãonos lu balhobem comoo art.1.090do CC, se
cros,elencaapenasostrabalhadoresem gundooqual“oscontratosbenéficosin
atividade, deixando à margem os apo terpretar-se-ãoestritamente“.Ac.24.318/
sentados,sendocertoaindaque,taldis 99.Proc. 14.204/98.DOE 17.8.99.pág.
posição,vaiao encontro do objetome 92. Rei. Lufs Carlos Cândido Martins
diatodo instituto,qual seja,fomentara Soteroda Silva,5*T.
produtividade. Ac. 19.856/99. Proc.
10.490/98 DOE 19.7.99, pág. 67. Rei. 09— ACORDO COLETIVO DE TRA
LuísCarlosCândido Martins Soteroda
BALHO. PREVISÃO DE PRO
Silva,5«T.
CEDIMENTO EXTRAJUDI
CIAL COM O FIM DE SOLU
07— ACORDO COLETIVO DE TRA
CIONAR CONFLITO ORIUN
BALHO. FIXAÇÃO DE DIREI
DO DAS RELAÇÕES DE TRA
TOS POR INTERMÉDIO DE
BALHO.VALIDADE.ARTS.7®,
NORMA COLETIVA.VALIDADE
XXVI, DACFE611,§1B,DA
CLT
Em virtudeda aplicaçãodo princípio
do conglobamento, segundo o qual po
É válidacláusulade AcordoColetivo
dem ser pactuadas em convenções e deTrabalhoqueprevêprocedimentopré
acordos coletivosde trabalhocláusulas vioextrajudicialvisandocompor diretaaparentementedesfavoráveisaostraba- mente0 empregado(atravésdeseusin240

dicato)com seuempregador,como con
dição sine qua non para o ingressoda
reclamaçãoem Juízo,visandocobrança
de direitostrabalhistas, pois talproce
derencontraamparo nosarts.7",XXVI,
daCF e 611.§ 1a,da CLT.Ademais,sua
importânciaseevidenciaem permitirao
empregado, influirnascondiçõesde tra
balho, tornando-as bilaterais;tentativa
nobrede reabilitaradignidadehumana,
aviltadapeloindividualismojuridico.Ac.
17.863/99. Proc. 38.253/97. DOE
29.6.99, pág.64.Rei.Desig.AntonioTadeu Gomieri,5*T.
10 — ADICIONAL DE INSALUBRI
DADE. BASE DE CÁLCULO

sultouna impossibilidadede adoção do
saláriomínimocomo critériode basede
cálculo do adicional de insalubridade,
bem como as disposiçõesdos arts.4ae
5ada LICC, a adoção da remuneração
como base de cálculoespelhao melhor
critério,na medida em que preserva as
qualificaçõesdiferenciaisdecadaprofis
sional.Talconduta implicaem que a In
denizaçãopaga pelostrabalhospresta
dosem condiçõesadversas,sejaum ins
trumento discriminatório,poisse assim
não o for,estarásendolesionada a ga
rantiaconstitucional do tratamento isonômico.A remuneraçãodeve serenten
dida como o conjunto das parcelas de
naturezasalarial,percebidaspelotraba
lhador.Razãopelaqual,poranalogiaao
§ 1ado art. 193da CLT, não devem ser
computadas as gratificações,prêmios e
participaçõesnoslucrosdaempresa.Ac.
8.667/99. Proc.2.176/98.DOE 12.4.99,
pág.120.Rei.LuísCarlosCândido Mar
tinsSoteroda Silva,5*T.

A vedação previstana partefinaldo
incisoIVdo art.7ada CF objetivouape
nasa utilizaçãodo saláriomínimocomo
unidademonetáriaoufatordeindexação.
Assim,com a devidavéniadodoutoen
tendimento contrário,o "saláriomínimo
podeserutilizadocomo basedeincidên 13 — ADICIONAL DE INSALUBRI
ciada percentagemdo adicionalde in
DADE. BASE DE CÁLCULO.
salubridade"(STF AG em RE 227.899REMUNERAÇÃO EM VEZ DO
8-MG, Ac.2»Turma, 14.12.98;Rei.Min.
SALÁRIO MÍNIMO. INCONSCarlos Velloso). Ac. 18.905/99. Proc.
TITUCIONALIDADE DA VIN26.258/97. DOE 29.6.99, pág. 99. Rei.
Desig.Samuel Hugo Lima,3*T.
CULAÇÃO DO ART. 192 DA
CLT. APLICAÇÃO DOS INCI
SOS IV E XXIII DA CF
11 — ADICIONAL DE INSALUBRI
DADE. BASE DE CÁLCULO
O art.7a,IV,daCF,vedaavinculação
De acordocom o preconizadonoart. do salário mínimo para qualquer fim,
192daCLTeOrientaçãoJurisprudencial sendo que o art. 192 da CLT. no que
da E.SDIdo E.TST,oadicionaldeInsa pertinea talvinculação,contrariaa dita
lubridadedevesercalculadosobreosa normaconstitucional(cf.recenteposicio
láriomínimo,mesmo apóso adventoda namento do Excelso STF, notadamente
CF/88. Ac. 18.786/99. Proc. 26.241/98. no RE n. 236.396-5/MG relatado pelo
DOE 15.6,99, pág. 126. Rei. Eduardo ConspícuoMinistroSepúlvedaPertence,
ac. da 1*T.,inRepertórioIOB de Juris
Beneditode OliveiraZanella,1*T
prudência,Caderno2,vol.1/99,pág.15.
erbete 2/14334 e in DJU de 20.11.98,
12 — ADICIONAL DE INSALUBRI v
p
g.24,e.1,e,noRREE n.228.458-MG
DADE. BASE DE CÁLCULO. rá
elatadopeloEminenteMinistroMoreira
REMUNERAÇÃO
Alves,IninformativoSTF n.134,pág.2).
Diantede talconfronto,o percentualdo
Tendo em conta a interpretaçãodos adicional de insalubridadedeve incidir
incisosIV(partefinal)e XXIIIdo arL7a sobrearemuneraçãodotrabalhador,eis
daCartada RepúblicapeloSTF,quere queo art.7a,XXIII,da Carta Magna uti
241

confundem.Paraapercepçãodaaposen
tadoriaespecial,orequisitoexigidoéque
oseguradoquetenhaum mínimodecon
tribuições mensais, tenha trabalhado
durante certo período em determinada
atividadeprofissional,em serviçoconsi
derado penoso, insalubre ou perigoso,
previstosem lei,independentementeda
empresaempregarmedidasdeproteção
e do empregado utilizarEPIs— ou não.
Já parao adicionalde insalubridade/periculosidade,seaempresa utilizarmedi
das que conservem o ambiente de tra
balho dentro dos limites de tolerância,
comequipamentosdeproteçãoindividual
aotrabalhador,queeliminem,diminuam,
ou neutralizemas condiçõesnocivas—
casoconstatadonestesautospelaperí
iatécnica(que ópersonalíssima)— ,o
14 — ADICIONAL DE INSALUBRI c
mesmo setornaIndevido.Ac.27.203/99.
DADE. INDEVIDO. PROVA Proc.22.723/97.DOE 13.9.99,pág.122.
EMPRESTADA
Rei.Olga AldaJoaquimGomieri,5*T.

lizao termo "remuneração* em vez de
"salário"para qualificaro adicional que
deve ser pago pelo labor prestado em
condições penosas, insalubresou peri
gosas,com a nítidaIntençãode aumen
tara basesobreaqualincideo trabalho
realizadoem condiçõesadversas.Desta
forma,nãomaisprevalecearegradoart.
192da CLT quantoà basedeincidência
do adicional de insalubridade. A base,
repetindo,é a remuneração do obreiro.
Reformuloentendimentoanteriore con
siderosuperada a OrientaçãoJurisprudencial n.2 da E. SDI do C. TST. Ac.
12.026/99. Proc. 10.029/97. DOE
11.5.99, pág. 81. Rei. Mauro Cesar
Martinsde Souza,3®T.

A Junta, diante das alterações no
ambientede trabalho,autorizoua prova
emprestadaquecomprovou inexistência
de Insalubridade, portanto indevido o
adicional de insalubridadepleiteado.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA DO
CtPEIRO.EXTINÇÃO DO ESTABELECI
MENTO. A estabilidade provisória do
membro da CIPA não subsiste com o
encerramentodasatividadesda empre
sanolocal,porqueprejudicadaaprópria
CIPA.Ac.3.732/99.Proc.30.119/97.DOE
9.3.99, pág. 102. Rei. Antônio Miguel
Pereira,1*T.

16 — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ACORDO EM DISSÍ
DIO COLETIVO
Acordohomologadonosautosdedis
sídiocoletivo,arespeitodecondiçõesde
periculosidadede novafábricainstalada
pelareclamada, põe uma pá de calso
bre as condições pretéritasao mesmo,
configurando coisajulgada.Ac. 17.828/
99.Proc.2.704/98.DOE 29.6.99,pág.62.
Rei.OlgaAidaJoaquimGomieri,5*T.

15 — ADICIONAL DE INSALUBRI 17— ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIO.BASE
DADE. PERICULOSIDADE. E
DE CÁLCULO. REMUNERA
APOSENTADORIA ESPECI
ÇÃO.PRINCÍPIODA ESPECIA
AL.ARTS. 191 A 195,DA CLT
LIDADE
Não édesnecessáriaa períciajudici
alparaconstataçãoda insalubridadeno
No caso dos eietricitários,porhaver
ambientede trabalho,somenteporqueo norma especialdisciplinandoa matéria,
reclamantecomprova estarno gozo de o adicionalde periculosidadedeve ter
aposentadoria especial. A uma, porque como base de cálculoa remuneração e
o art.195,daCLT,atantoobriga.A duas, nãoosalário-base,nãoIncidindona espé
porquesãodiferentesoscritériosadota cieas disposições do art. 193 da CLT,
dos para a caracterizaçãodo direitoà porquanto prevalece o princípio da
percepçãodecada um, osquaisnãose especialidade. Ac. 25.332/99. Proc.
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15.097/98. DOE 13.9.99. pág. 60. Rei. 20— ADICIONAL NOTURNO. ALTE
Luls Carlos Cândido MartinsSoteroda
RAÇÃO UNILATERALDO PER
Silva,5*T.
CENTUAL PAGO ESPONTA
NEAMENTE. DEVIDO. INTELI
GÊNCIA DO ART.468 DA CLT
18 — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FIXAÇÃO DE PERCEN
É ilícitaaalteraçãounilateraldocon
TUAL MENOR DO QUE O PRE tratodetrabalho,nostermosdoart.468
VISTO EM LEI. EM ACORDO da CLT,quando a empregadora,espon
COLETIVO.IMPOSSIBILIDADE taneamente,pagavao adicionalnoturno
superioraoprevistonaleiordinária,por
integravaopatrimôniojurídicodo
Nãome parecedebom senso,com a quanto
rabalhador.Percentualinferiorao então
devidavénia,admitir-sequeparticulares t
raticado,aindaque previstoem norma
(Sindicatoe Empresa) pudessem, atra p
c
o
,só alcançaos novoscontratos
vés de acordo coletivo de trabalho, delettriavbaa
.Ac.8.708/99.Proc.36.901/
derrogarleide proteção ao trabalhador 97. DOElho
12.4.99, pág, 122. Rei. Lufs
e norma constitucional, estabelecendo CarlosCândido
MartinsSoteroda Silva,
adicionaldepericulosidadeInferior(1 0 %) 5a T.
ao estabelecidoem lei(30%),a pretexto
de tera CF,em seu art.7B,incisoXXVI,
prestigiado as convenções e acordos 21 — ADICIONAL NOTURNO. EM
PREGADO EM DISPONIBILI
coletivos.Ascondiçõesestabelecidasem
Acordos ou Convenções Coletivas de
DADE. SUPRESSÃO
Trabalhosó podem prevalecersobre as
condiçõeslegais,quandomaisfavoráveis
Empregado em disponibilidade, não
ao trabalhador, tendo em vista que só se quadra nos termos do Enunciado n.
podem estabelecer garantias mínimas. 265 do TST. Expressa a hipóteseocor
Estabelecendoa leique o adicionalde rênciaanômoladedesfiguraçãodocon
periculosidadeé de 30%, não podepre ratoondeháparalisaçãodeserviçossob
valecer norma coletivaque estabeleça t
contraprestaçãopecuniária,e se releva
um percentualmenorparao trabalhoem o intuitoda reformulação empresariale
condições de periculosidade, sob pena alteraçãode seusobjetivos,em prolda
de ofensaao princípioda hierarquiadas prevalênciadelucros.A obrigatoriedade
leis,bem como ofensa ao principioda do pagamento integraldo salário,nesta
aplicação da norma mais favorável ao hipótese,enquantonão rompidaa tran
empregado.Ac. 1.496/99.Proc.35.095/ sação, perde a sua natureza contratual
97. DOE 23.2.99, pág. 119. Rei. Luiz e adquire natureza indenizatória, inteCarlosde Araújo,3*T.
grando-se na assunção de riscos do
empreendedor,derivadada livreiniciati
a.AplicaçãodoEnunciadon.60doTST.
19 — ADICIONAL DE TRANSFE v
Ac.875/99.Proc.4.921/97.DOE 23.2,99,
RÊNCIA
pág. 97. Rei. Deslg. Maria Cecflia
FernandesÁlvares Leite,SE.
O exercícioda função de confiança
apenas tornalicitaa transferência,con 22 — ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
tudo não excluio direitodo empregado
CONCESSÃODESEFMÇOSPÚ
ao adicionalprevistono§3°doart.469,
BLICOS. RESPONSABILIDADE
da CLT,cujaa incidêncianãopressupõe
SUBSIDIÁRIA.INEXISTÊNCIA
ailiciludedatransferência,massimasua
provisoriedade. Ac. 10.835/99. Proc.
A delegação de serviços públicos,
21.346/97.DOE 27.4.99,pág. 114.Rei.
medianteconcessão,afastaa caracteri
Fernandoda SilvaBorges, 1*T.
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zaçãoda terceirização,nãohavendo ra
zões para se imputar à Administração
Pública a responsabilidade subsidiária
preconizada pelo incisoIV do Enuncia
don.331do C.TST.Ac.29.224/99.Proc.
12.716/98.DOE 18.10.99,pág.103.Rei.
LuizAntonioLazarim, 1*T.
23 — APOSENTADORIA
A aposentadoriaespecialdoautorse
concretizará,graças à reintegraçãoora
confirmada. Entretanto, face ao tempo
transcorrido,talreintegraçãodeveráser
convertida em indenização, na fasede
execução. O limitepara essa indeniza
ção é o tempo que restavaparao autor
conseguirsuaaposentadoriaespecial,a
serconcedidaoujáconcedidapeloINSS.
Ac. 15.232/99. Proc. 4.269/98. DOE
15.6.99, pág.72.Rei.OlgaAidaJoaquim
Gomleri,5*T.
24 — APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO
É devida a «implementação integral
deaposentadoriaaosempregadosadmi
tidossob a égideda leique a concedia
aindaque,posteriormente,revogada.Ac.
26.647/99.Proc.17.723/98.DOE 13.9.99,
pág. 103.Rei. EduardoBeneditode Oli
veiraZanella,1*T.
25 — APOSENTADORIA. ESPON
TÂNEA. EXTINÇÃO DO CON
TRATO.SERVIDOR PÚBLICO
CELETISTA. PERMANÊNCIA
NO EMPREGO PÚBLICO.IM
POSSIBILIDADE. READMISSÃO SÓ MEDIANTE NOVO
CONCURSO PÚBLICO (ART.
37. IIDA CF/88)
O deferimentoda aposentadoria es
pontânea extingue o contratode traba
lho e não pode ser interpretado como
dispensa sem justacausa, o ato patro
nalde desligamentodoempregado.A fi
nalidadedobenefícioóampararotraba
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lhador ou trabalhadora na velhice, ou
depois de certo de tempo de serviços
vinculadosã Previdência Social.Oai,a
consequêncialógica:a extinçãodo con
tratode trabalho.Se assimnão fosse,o
benefícioperderiaasuanaturalfinalida
de,para se transformarem complemen
tosalarial.Estaconcepção,queé válida
para um regime de aposentadoria con
tratada com entidade privada, não se
compatibilizacom o nossoregimequeó
público.A ratiolegisdo art.49, I,b da
Lein.8.213/91édemeraautorizaçãoda
previdênciasocialàquelequeseaposen
tarespontaneamente, em permanecer
trabalhando na mesma empresa, sem
necessidadede se desligarde fato.Po
rém,apósojubilamento,nascenovocon
tratode trabalho, cujo período não se
soma nem se confundecom o anterior.
Eisaía dicçãodo art.453 da CLT,que
na partefinalimpedea accessiotemporisdo períodoanterioreposteriorà apo
sentadoria.Multa de 40% do FGTS dos
depósitosanterioraojubilamentoindevi
da,porqueinocorrehipótesedoart.18da
Lein.8.036/90.Em setratandodeservi
dorpúblicoceletista,se não há desliga
mentodefato,porquecontinuouprestan
doserviçosaoentepúblico,nemporIsso,
deixa de caracterizarnova contratação,
sendonulaporafrontaoart.37,IIdaCF/
88, salvose submeteu-se a novo con
cursopúblico.Recursoordináriodo au
toraquesenegaprovimento.Ac.23.760/
99. Proc. 14.034/98.DOE 17.8.99,pág.
72.Rei.JoséAntonio Pancotti,2*T.
26 — AUSÊNCIA AO SERVIÇO.
PARA DOAR SANGUE, CLT
473, INCISO IV
Desnecessária autorizaçãopatronal.
Não tem o empregador competência
para,atravésde norma interna,regula
mentar dispositivode lei,como preten
deu fazera reclamada através de nor
masprocedimentais(fis.8).extrapolando
a suacompetêncialegislativa,quedeve
cingir-se ao âmbito da empresa, salvo
para a concessão de condições mais
vantajosas para os seus empregados.
Assim,tendoo reclamantecomprovado.

paraa obrigaçãode pagar,existea cor
respondenteobrigaçãode prestarservi
ços.A aplicaçãoda advertência, nada
maisédo queo usodopoderdisciplinar
do empregador. Portanto,se dentrodo
períodode pré-aviso,ocorreu a aplica
çãode talpenalidade,talfato,porsisõ,
não se constitui em fato obstativo ao
cumprimento da obrigação,a autorizar
27 — AUXÍLIO-DOENÇA. NOVO sua inobservância pelo obreiro. Ac.
AFASTAMENTO DENTRO 44.963/98. Proc. 27.850/97. DOE
DE SESSENTA DIAS CON 12.1.99, pág.42.Rei.LuísCarlosCândi
TADOS DA CESSAÇÃO DO do MartinsSoteroda Silva,5'T.
BENEFÍCIO ANTERIOR
29— AVISO PRÉVIO.FALTADE RE
O Decreto n.611/92, que deu nova
DUÇÃO DA JORNADA. IRRE
redaçãoao regulamentodos benefícios
GULARIDADE QUE O DESCA
da PrevidênciaSocial,estabeleceu,em
RACTERIZA
seuarL73,§ 4®,queseo seguradoem
pregado e o empresário, pormotivode
Não havendo a reduçãoda jornada,
doença, afastar-sedo trabalhodurante
15 (quinze)dias,retornandoà atividade aindaque sejam pagascomo extrasas
no 1 69(décimosexto)dia,e sedelavol horasquenãodeveriamsertrabalhadas,
tara se afastardentrode 60 (sessenta) nãotemvalidadeo avisoprévio,porter
dias desse retorno,farájusao auxílio- sidodesvirtuadaafinalidadedo mesmoL
doença a partirda datado novo afasta A formaencontrada pelareclamada,de
mento. Logo, se a Previdência Social cumprimentodo aviso préviomediante
aplicaa regracontidano dispositivoci pagamento como extrasdas horas que
tado, Inclusivetendose responsabiliza deveriamserreduzidasda jornadanor
do pelopagamentodo benefício,nãohá mal, afrontao dispostono arL 488, da
como seconcedero pagamentodos pri CLT,porserlesivaao empregado e por
meiros quinze dias do auxfllo-doença, frustrara finalidadedo institutodoaviso
vezqueo empregadovoltouaseafastar prévio.Ac. 29.396/99. Proc.21.783/98.
no períodode 6 0 (sessenta)diasdo re DOE 18.10.99,pág.109.Rei.LuizCarlos
tornoaotrabalho.Ressalte-seaindaque, deAraújo,3*T.
com o recebimento do benefícioprevidenciário,é incabívelo recebimentodos 30— CARRETEIROS AUTÔNOMOS.
mesmos valoresda reclamada,penade
TRANSPORTADORES RODO
enriquecimentosemcausa.Ac.45.787/98.
VIÁRIOS DE BENS.CONTRA
Proc. 17.564/97.DOE 12.1.99,pág.62.
TOS DE TRANSPORTE A
Rei.AntônioMiguelPereira,1 *T.
FRETE
28— AVISO PRÉVIO. DESCUMPRILein.7.290/84,defineo que seja
MENTO INJUSTIFICÁVELPOR TraA
sportador Rodoviário Autônomo de
PARTE DO RECLAMANTE. Benn
s:"apessoafísica,proprietáriooucoINDEVIDO
proprietáriode um só veículo,sem vín
culoempregatício,devidamentecadas
No curso do cumprimento do aviso tradoem órgãodisciplinarcompetente,
prévio,subsistempara as partes,todos que, com seu veículo,contrate serviço
os direitoscomo as obrigaçõesque re de transporte a frete,de carga ou de
gem o contratode trabalho.Assim, por passageiro,em carátereventualoucon
ser comutativo o contratode trabalho. tinuado,com empresa de transportero
atravésdoatestadocujacópiaencontrasejuntadaàs fls.6,quefaltouao servi
ço para doar sangue, não pode sofrer
prejuízosalarialalgum em razãodessa
ausência.Ac. 14.216/99.Proc.5.929/98.
DOE 25.5.99,pág. 116.Rei.LuizCarlos
de Araújo,3*T.
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doviáriode bens,oudiretamentecom os
usuáriosdesseserviço".Recentenorma
coletivafirmadaentreascategoriaspro
fissional e patronal de transportes de
cargas rodoviárias,estabeleceque "en
treoproprietáriodoveiculodecargaque,
agrega-seouagregou-seauma empresa
detransportespararealizar,comseuveí
culo,operaçãodetransportesdecargas,
assumindo os riscosou gastos da ope
raçãodetransportes,taiscomo,combus
tível,manutenção,peças,desgaste,ava
riado veículoetc., a as empresas ora
representadas pelo sindicato patronal,
não haverá,em qualquerhipótese,rela
ção de emprego, na acepção legal do
termo, não podendo, referidoproprietá
riodeveículo,sebeneficiardequaisquer
direitosprevistosna leiceletista,ou de
quaisquerconvençõescoletivasjáfirma
das pelossindicatosconvenentes, inde
pendente da forma de pagamento. En
contra-seassimo proprietáriodoveículo
de cargas agregado, taxativamente ex
cluídodacategoriaprofissionaldosindi
cato oraacordante".Cláusula 13',CCT
97/98.Assim, trabalhandoos reclaman
tes com seus próprios caminhões, po
dendo fazer-sesubstituirporoutrapes
soa no seu misterde motorista, perce
bendoporfrete,tendoliberdadenacon
trataçãoourecusadeserviços,assumin
doIsoladamentetodasasdespesaseos
riscosinerentesà atividadee,finalmen
te,somenterecebendosehouvesseefe
tivocarreto,tem-se,iniludivelmenle,que
osautoresnãoexerciamtrabalhosubor
dinadoe com pessoalidade.o queatastaopretendidovínculodeemprego.Nem
se diga que 0 fatodo reclamadodeter
minaro fretea serrealizadoe seu res
pectivotrajetocaracterizasubordinação
jurídica.Talentendimentolevariaaoab
surdodetransformartodopassageirode
veiculode aluguelem empregador,pelo
simplesfatode escolherodestinoe seu
respectivotrajeto.O julgadoque decida
pelaexistênciada relaçãode emprego,
nãopode,em arbitramento,tomarcomo
base-salarialos valoresconstantes dos
RPAs trazidos aos autos e sim, como
parâmetrosmaisjustoseadequados:ou
o pisosalarialda categoriaprofissional
doscarreteiros,ouoscritériosestabele
cidos pela Previdência Social,nos ter
mos do Decreton.612/92,art.169.Ac.
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17.829/99.Proc.2.768/98DOE 29.6.99,
pág.62.Rei.OlgaAidaJoaquimGomieri,
5*T.
31 — CATEGORIA PROFISSIONAL
DIFERENCIADA.CONDIÇÕES
DE VIDA SINGULARES. NÃO
APLICAÇÃO DA NORMA CO
LETIVA DA RECLAMADA.
ARTS. 511,§ 3e,E 577 DA CLT
Reconhecido o enquadramento do
obreironacategoriadiferenciada,eisque
usufruía de condições de vida singula
res,idênticasàsdosempregadosda tomadora de serviços, é inaplicável a ele
norma coletivafirmadaentreo sindicato
patronalque representaa empresa e o
profissional,nostermosdodispostonos
arfa.511,§35,e577daCLT.Ac.22.988/99.
Proc. 11.114/98.DOE 17.8.99,pág. 46.
Rei.LufsCarlosCândidoMartinsSotero
da Silva,5*T.
32— CIPEIRO.EXTINÇÃO DO ESTA
BELECIMENTO.GARANTIA DE
EMPREGO. INSUBSISTÊNCIA
A estabilidadeprovisóriadeferidaao
clpeiroestáatreladaà existênciae fun
cionamentoda CIPA.Extintoo estabele
cimento e, consequentemente, a CIPA,
restainsubsistentea garantiade empre
go.Talgarantia, assegurada peloTexto
Constitucional,nãoconstituidireitopes
soal do trabalhador, mas decorre do
exercíciodas funções de cipeiro. Ac.
18.466/99.Proc.7.914/98.DOE 29.6.99,
pág.87.Rei.LuizAnfonioLazarim, 1*T.
33— COMPETÊNCIA. DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS
COMPETENTES PARA APU
RAÇÃO DE FATOS CONSIDE
RADOS SUJEITOS À INFRA
ÇÃO ADMINISTRATIVA. RE
CONHECIMENTO
A expediçãodeofíciosInsere-seden
trodas faculdades do Juiz, estando a

salvode qualqueringerência.O simples
encaminhamentode oliciosnão produz
qualquerefeitojurídicosobreo patrimô
niojurídicoda reclamada,sendodesar
razoado,portanto,em argüira incompe
tência desta Justiçapara determiná-lo.
O escopodosofíciosnão éoutrosenão
darciênciaaosórgãoscompetentesdos
fatosconsideradospeloJuízocomo su
jeitosà infraçãoadministrativa.A partir
dai,medianteadevidafiscalização,com
observânciadodevidoprocessolegal,é
quepoderáhaverqualquersançãoadmi
nistrativa.Ac.16.542/99.Proc.35.035/97.
DOE 15.6.99,pág.116.Rei.Desig.Luís
CarlosCândidoMartinsSoteroda Silva,
5*T.
34— COMPETÊNCIA. ECONOMUS.
DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTA
DORIA PAGA POR EMPRESA
PRIVADA INSTITUÍDAE MAN
TIDA PELO EMPREGADOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO
O § 2a,doart.202,daCF (comreda
çãodadapeiaEC n.20/98)nãotemapli
cação aoscasosde empresasde previ
dência privada, quando instituídas e
mantidas peloempregador,com limex
clusivode adimplirobrigaçãode contra
toIndividualde trabalhoque contempla
benefíciode complementação de apo
sentadoriaaos seusempregados.A par
de taispreceitosnãoseremauto-execu
táveis,porque eficáciacontida,a com
plementação de aposentadoria, paga
pelo Economus, era vantagem incorpo
rada ao contratoindividualde trabalho,
antesdapromulgaçãodareferidaEmen
da Constitucional. Sendo o Economus
instituído e mantido pelo Banco, para
adimpliras suasobrigaçõescontratuais
paracom seusempregados,sua esfera
de atuação é restritaaos objetivosdo
Banco.Não seconfundecom empresas
que atuam no mercado abertode previ
dênciaprivada,comopreconizaaEmen
daConstitucionaln.20.Desortequenão
seaopodeestenderao Economusotra

tamentodispensadopelotegisladorcons
tituintederivado,às empresas em geral
do mercadode previdênciaprivada.En
fim.decorrendoo beneficioprevidenciáriode cláusulado contratode individual
de trabalho,embora executada por em
presa de previdência, mas instituídae
mantida pelo empregador, com fimes
pecificode adimplira obrigação patro
nal,acontrovérsiarelativaàcomplemen
tação de aposentadoria é, portanto,de
competênciadaJustiçadoTrabalho.Ar
guiçãodeincompetênciaabsolutaquese
rejeita.Ac. 24.683/99. Proc. 12.728/98.
DOE 17.8.99.pág. 105.Rei.JoséAntoníoPancotti,2*T.
35— COMPLEMENTAÇÃO DE APO
SENTADORIA.APOSENTADO
RIA PROPORCIONAL PELA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INDE
VIDA A COMPLEMENTAÇÃO
INTEGRALPELA CESP E FUN
DAÇÃO CESP
A Lei Estadual n. 1.386/51 instituiu
garantia no art.1 a,que o servidorde
entidadesparaestataisdoEstadodeSão
Paulo"...quandoaposentado,terádireito
aoproventoasseguradoaosdemaisfun
cionários ou servidoresdo Estado, de
acordo com a legislação que vigorar."
Para tanto,criouo sistema de comple
mentaçãode modo que‘adiferençaen
treo proventopagopeloinstitutooucai
xarespectivaeaqueleaquetiverdireito
oservidor,naformadestalei,correrápor
contadoserviçoou repartição.Os parâ
metrosparaaposentadoriadosservido
resdoEsladoencontram-setraçadosna
ConstituiçãodoEstadode São Paulo,no
art.1 2 6 ,incisoIII,alineasbec,queins
tituíram aposentadoria com proventos
integraisaos35anosecomproventospro
porcionais,aos 30 anos de serviço.De
sortequeacomplementaçãodeaposen
tadoriados autoresteriaque obedecer,
necessariamente,taisparâmetros.Raci
ocinarem contrário seria conceder ao
servidorda entidadeparaestatalbenefí
ciosuperioraoquesegaranteaojubila
do vinculadodiretamenteà entidadees247

tatalda administração direta.Recurso
ordinário das reclamadas a que se dá
provimento paraJulgara ação improce
dente. Ac. 48.653/98. Proc. 16.638/97.
DOE 26.1.99,pág.65.Rei.JoséAntonio
Pancotti,2*T.

çãoda iniciativaprivada(art.10,§7®).A
fiscalizaçãoexercidapelaempresatoma
doradosserviçosseinserenaesferadas
atribuiçõesdacontratanteenãosecon
fundecom o poderde direção.Não des
ponta o elementosubordinação, que se
estabelece com a empresa interposta,
que é quem contrata,assalariae dirige
36 — CONTRATAÇÃO. DE SERVI otrabalhode seus empregados.Não se
DOR PÚBLICO. DILIGÊNCIA. aplica,ao caso,o Enunciadon.256 do
C.TSTquevemdeserrevistopeloden.
FASE RECURSAL
331.Ac.17.058/99.Proc.29.980/97.DOE
15.6.99, pág. 136. Rei. Luiz Antonio
Não seconverteojulgamentoem di Lazarim, 1*T.
ligênciadeprocessoqueseencontraem
faserecursal,paracomprovaçãodarea
lizaçãode concursopúblico,se a maté 38 — CONTRATO. DE EXPERIÊNCIA
riasequerfoiventilada oportunamente,
pois os atos administrativos gozam da
O contratode experiênciaé cláusula
presunçãodelegitimidade,devendopro especial, inserta no contrato principal,
duziros seus efeitosenquanto não im devendo ser necessariamente escrito,
pugnadosou nãocomprovadaa suanu nostermosdoart.29daCL.T,esuapror
lidade.Ac. 13.575/99. Proc.21.768/98. rogação,igualmente;deve sernecessa
DOE 25.5.99,pág.93.Rei.EduardoBe riamente expressa,e no tempo oportu
neditode OliveiraZanella, 1*T.
no,não sendo cabível,ainda,a pactuaçãodesta,deformaantecipada,oua‘an
tecipaçãoda prorrogação",o que é um
37 — CONTRATAÇÃO. DE SERVI contra-senso, sendo, aliás,nulade ple
direito, por ser cláusula potestativa.
DOR PÚBLICO POR EMPRE no
termos do art.115 do CC. GARAN
SA PARAESTATAL DE PRES nos
DE EMPREGO À GESTANTE.O pra
TAÇÃO DE SERVIÇOS ATRA TIA
zoprevistono IncisoII,b,doADCT para
VÉS DE EMPRESA INTER o exercíciodo direitoà garantiade em
POSTA. TERCEIRIZAÇÃO. prego à gestante ó decadencial, posto
NÃO CONFIGURAÇÃO DA que visao referido dispositivo a prote
FIGURA DA MERCHANDA- çãoà maternidadee nãoa indenização.
GE. PERMISSÃO DO DE AC. 2.056/99. Proc. 18.245/96. DOE
CRETO-LEI N.200/67.ENUN 9.3.99, pág.44.Rei.Desig.IvaniMartins
CIADO N.256 DO C.TST, RE FerreiraGiuliani,4*T.
VISTO PELO DE N. 331
39— CONTRATO. DE EXPERIÊNCIA.
ACIDENTE DO TRABALHO
Empresa prestadorade serviços,es
colhidaatravésdeprocessodelicitação,
que cumpre regularmentesuas respon
A ocorrênciade acidentede trabalho
sabilidadesde empregadora, não pode durante o contrato de experiência não
serconsiderada inidônea. Não provado temocondãodemodificaranaturezado
o propósitodaempresatomadoradefur pactolaborai.Somentemedianteacordo
tar-se aos ônus trabalhistasatravésde entreasparleso tempode afastamento
transferênciade setoresou de serviços, previdenciáriopodeacarretaraprorroga
constataseo simplesexercíciodafacul çãodo prazopreviamentefixadoparaa
dade inserta no Decreto-lei n.200/67, duraçãodocontrato.Asgarantiasdeem
que permitea mesma desobrigar-sede prego provisórias, em princípio,são in
tarefasexecutivas'atravésda contrata compatíveiscom os ajustescontratuais
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por prazo determinado. Ac. 20.482/99. exercíciodopoderpotestativodoempre
Proc. 8.702/98. DOE 19.7.99. pág. 89. gador, razão pela qual, deve ser consi
deradoum atojurídicoperfeitoe acaba
Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
do. Nesse passo, não cabível a alega
40— CONTRATO. DE EXPERIÊNCIA. ção de que a dispensa imotivadaImpli
em ato obstativo ao direitoà apo
PRORROGAÇÃO NÃO ANOTA cou
sentadoria, quando faltava ao obreiro
DA EM CTPS.VALIDADE
poucotempopara a percepçãodaquele
beneficio.Ac.24.188/99.Proc.10.934/98.
A prorrogação,previstanocontratode DOE 17.8.99, pág.86. Rei.Luís Carlos
experiênciaajustado porescritoe ano CândidoMartinsSoteroda Silva.5*T.
tadoem CTPS,econvencionadaexpres
samente. também por escrito,tem vali
CONTRATO. DE EXPERIÊN
dade. aindaque não registrada na Car 43 — CIA.
UNICIDADE. PRESTA
teiradeTrabalho,porserum doselemen
ÇÃO DE SERVIÇOS PARA
tosdocontratodeexperiência.A exigên
EMPRESAS DO MESMO
ciade registroda prorrogaçãoconfigura
GRUPO ECONÔMICO. EXER
formalismo excessivo, pois a condição
especial (aestipulaçãodo prazode ex
CÍCIO DA MESMA FUNÇÃO.
periência)foiregistrada,observadoodis
IDENTIDADE DO ESPAÇO
posto no art 29 da CLT.Ac.25.411/99.
FÍSICO.EMPREGADOR ÚNI
Proc.13.258/98.DOE 18.10.99,pág.152.
CO. CARACTERIZAÇÃO
Rei.MarianeKhayat,2*T.
Aindaqueformalmentedistintossejam
41 — CONTRATO. DE EXPERIÊN os contratosde trabalhosfirmados com
empresas do mesmo grupo econômico,
CIA. RECONTRATAÇÃO
na hipótese da função exercida ser a
A recontrataçãoa prazodeterminado mesma paraambas,acrescidodofatode
sóévedadaseonovocontratoforfirmado que elas se utilizamdo mesmo espaço
menos de seis meses após o término físico,nem sendoainda,possíveldelimi
doanterior(art.452daCLT).Sendoocon tararesponsabilidadedotrabalhadorpara
tratodeexperiênciaumadasespéciesde cada uma das empregadorasdurante a
contratoa prazo determinado (art.443, jornadadiária,impõe-seoreconhecimento
§2a,da CLT),ó regidopelamesma nor da figura do empregador único, e em
ma legal.Não há irregularidadeem nova decorrência,a unicidadedo contratode
contratação,após o términodo contrato trabalho.Ac.21.453/99. Proc. 9.879/98.
anterior,paradesempenho de (unçãodi DOE 2.8.99, pág. 137.Rei.Luís Carlos
versa da anterior.Ac. 49.396/98. Proc. CândidoMartinsSoteroda Silva,5*T.
17.896/97. DOE 26.1.99, pág. 88. Rei.
44 — CONTRATO. DE EXPERIÊN
AntónioMiguel Pereira,1*T.
CIA. UNICIDADE. PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS SEM DIS
42 — CONTRATO. DE EXPERIÊN
SOLUÇÃO DE CONTINUIDA
CIA. RUPTURA. ADESÃO AO
DE PARA EMPRESAS DO
PLANO DE DEMISSÃO VO
MESMO GRUPO ECONÔMI
LUNTÁRIA. RESILIÇÃOCON
CO.RESCISÕESCOM A PER
TRATUAL. AUSÊNCIA DE VlCEPÇÃO DAS INDENIZA
CIO DO CONSENTIMENTO.
ÇÕES FUNDIÁRIAS.NÃO CA
VALIDADE
BIMENTO. INTELIGÊNCIADO
A dispensaimotivadado empregado,
CAPUT DO ART. 453 DA CLT
decorrentedaadesãoaoPlanodeDemis
Inviávelo reconhecimentocomo único
sãoVoluntáriaimplantadopelaempresa,
constltul-seresiliçãocontratual,enãoum oscontratosde trabalhosfirmadoscom
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empresas do mesmo grupo econômico,
mesmo que não lenha ocorrido um dia
sequer, de dissolução de continuidade,
nahipótesedeterocorridoopagamento
de todasasverbasrescisóriase indeni
zações fundiárias, por incidência do
capul do art.453 do Estatuto Obreiro.
Ademais, o fatodas funções exercidas
serem distintas,agiganta-seainda mais
a validade e a independência dos con
tratos.Ac. 44.971/98. Proc. 28.302/97.
DOE 12.1/99,pág. 43.Rei.luisCarlos
CândidoMartinsSoteroda Silva,5aT.

da ao exigire fiscalizara retenção do
Impostode Renda,sendolhedefesoal
terarafontetributáriaou sujeitopassivo
da obrigação. Ac. 16.788/99. Proc.
27.173/98. DOE 15.6.99,pág. 126.Rei.
AntônioMiguel Pereira, 1*T.

48 — CORREÇÃO MONETÁRIA.
CRÉDITOTRABALHISTA.ÉPO
CA PRÓPRIA. EXIGIBILIDA
DE.INCIDÊNCIA.ARTS.39DA
LEIN.8.177/91,443,444,447,
459, PARÁGRAFO ÚNICO. E
468 DA CLT
45— CONTRATO. POR PRAZO DE
TERMINADO. VIGIA
Dainterpretaçãosistemáticaproveni
nte da análise dos arts. 39 da Lei n.
A contratação de vigianoturno, por e
.177/91,443, 444, 447,459. parágrafo
nãoinseridanocontextodaatividade-fim 8
nico,e468,todosdaCLT.exsurgecris
da empresa,visandoaoatendimentode ú
situaçãotemporária,pode serefetuada talinoque, estipuladopelas partes dia
por prazo determinado. Ac. 3.697/99. parapagamentodossalários,sejaem lei,
ouconvençãocoletiva,sentença
Proc. 1.522/98. DOE 9.3.99, pág. 101. acordo
normativa ou cláusulacontratual, ainda
Rei. Eduardo Benedito de Oliveira que
tácita,éa partirdelequese tornao
Zanella,1«T.
créditoexigívele,portanto,delecomeça
a incidênciada correçãomonetária.As
46 — COOPERATIVA DE MÃO-DE- sim, levam-se em conta os índices do
OBRA. FRAUDE. TOMADOR mês do pagamento e nãoosdo mês de
competência,quando este forrealizado
DOS SERVIÇOS
dentrodo mês trabalhado,conforme te
avençado as partes.Se, ao con
Para análise de eventual fraude na nham
rário,estasestipularampagamentoden
intermediação de mão-de-obra viacoo t
perativa. indispensável a indicaçãodos trodo més de competência, então nas
erádaio direitoao pagamento eãcon
tomadores diretosdos serviços execu c
equente incidênciada correção mone
tados. Ac. 19.187/99. Proc. 7.500/98. s
tária.Isso porque é a exigibilidade do
DOE 19.7.99,pág.41.Rei.LuizAntonio c
rédito que constitui o fato gerador da
Lazarim. 1« T.
incidênciada correção monetária, uma
que, antes de sua ocorrência, não
47 — CORREÇÃO MONETÁRIA. vez
poderia ainda ser reclamado por seu
CRÉDITO TRABALHISTA. destinatário.Ac.17.221/99.Proc.3.930/
ÉPOCA PRÓPRIA
99. DOE 29.6.99, pág. 43. Rei. Desig.
Lufs Carlos Cândido Martins Sotero da
A correçãomonetáriadoscréditostra Silva.5*T.
balhistasincidea partirdo mêsdopaga
mento, quando ocorre a exigibilidade 49 — CORREÇÃO MONETÁRIA.
deste,somenteincidindoa partirdomês
ÉPOCA PRÓPRIA. VERBAS
da competência, se forem coincidentes
RESCISÓRIAS
ambos eventos. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. FORMA DE DES
CONTO.O JuizdoTrabalhoexerceativi
Em setratandodevaloresrescisórios,
dadeadministrativaplenamentevincula afigura-seinaplicávelaregrado parágrafo
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únicodo art.459da CLT visandoa defi
niçãodaépoca própriaparaaIncidência
dos índicesde atualizaçãomonetária.A
época própria, no caso, deve guardar
relaçãocom asdatasem queas verbas
são exigíveis, de acordo com prazos
assinalados pelasletrasa e b do § 6®
do art.477 da CLT.Ac. 18.463/99. Proc.
7.177/99.DOE 29.6.99,pág.86.Rei.Luiz
AntonloLazarim, 1*T.
50— CORREÇÃO MONETÁRIA. SA
LÁRIOS. ÉPOCA PRÓPRIA
Quando o empregadorefetuaa paga
dos saláriosno próprio mès da presta
ção dos serviços, esta condição se In
corpora no pacto laborai e vai ditara
época própriaparafinsdecorreçãomo
netária. A previsão legal do parágrafo
únicodoart.459da CLTconstitui-seem
limitelegalparao pagamentodossalári
os.A época própria,parafinssalariais,
óaquelaem queoempregadorpraticaa
paga dos salários, respeitado o limite
legaldo parágrafo único do art.459 da
CLT.Ac.4.435/99.Proc.26.159/98.DOE
9.3.99, pág. 126. Rei. Luiz Antonio
Lazarim, 1*T.
51 — CUSTAS. PROCESSUAIS.
ISENÇÃO

financeiro e até mesmo morai, por
Incapacitá-lodehonrarseuscompromis
sos.Porém,esseprejuízonãoseconsti
tui em Ilícitopassível de indenização
alémdasverbasrescisórias,previstasna
legislação trabalhista. Ac. 19.449/99.
Proc. 9.949/98. DOE 19.7.99, pág. 51.
Rei,AntonioTadeu Gomleri,5*T.
53 — DANO. MORAL. INDENIZA
ÇÃO. CARACTERIZAÇÃO
Caracteriza-sea ocorrênciado dano
moral,deobrigatóriareparação,adene
gação, como pena, de serviços ao tra
balhador,ainda se sob percepçãosala
rial.A situaçãoparasitáriaé considera
davexatória,em simesma,independente
deachincalhosdeterceiros.Hipóteseem
que cabente indenização de cunho
reparatórioe dissuasório. DANOS MO
RAIS. RECLAMAÇÃO INDEPENDENTE
DE RESCISÃO INDIRETA. CABÊNCIA.
Não estácoagidoa pleitearrescisãoin
diretade contratoo empregado que in
terpõe reclamação visando reparação
por danos morais.Pedidos de natureza
distintanão guardam necessária cone
xão e dependência, mormente sendo o
empregador o ente público, cuja admi
nistraçãopessoal,viade regrasem ca
ráterpermanente,nãogeraincompatibi
lidade de desempenho contratual.Ac.
45.490/98. Proc. 15.297/96. DOE
12.1.99, pág.53.Rei.MariaCecíliaFer
nandes Alvares Leite,SE.

No ProcessoTrabalhista, a isenção
dascustasprocessuaisparao trabalha
dordependeda provade seu estadode
miserabilidade,aindaquepordeclaração 54— DEPÓSITO.BANCÁRIO JUDI
de própriopunho — § 98do art.789 da
CIAL.JUROS TRABALHISTAS.
CLT.A InstruçãoNormativa n.81/96 da
RESPONSABILIDADE DO
Receita Federal nãojustificaa isenção.
DEVEDOR. CONTINUIDADE.
Ac. 10.190/99. Proc. 2.964/98. DOE
27.4.99,pág.90.Rei.LuizAntonioLaza
O depósito bancárioefetuado à dis
rim. 1*T.
posição do juízonão fazcessar a res
onsabilidadepelosjurosmoratóriostra
52 — DANO. MATERIAL E MORAL. p
b
a
lhistas,uma vez remuneradosà base
INOCORRÊNCIA
de 1% ao mês,deacordocom o art.39,
§ 1®,da Lein.8.177/91.Além disso,im
É evidenteque a dispensado traba possível apllcar-se subsidiarlamente o
lhador na medida em que rompe uma art.9°, I,§ 4»,da Lei n.6.830/80, por
relaçãode emprego, afetasua vida em nãosetratarde norma trabalhistaespe
sentidoamplo,acarretando-lheprejuízo cíficae porqueanteriorà ediçãoda Lei
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n. 8.177/91, aíIncidindoa regra do art.
29,§ 1s,da UCC. O depósito do valor
executado, se apenas feitopara garan
tiadojuízoeoferecimentodeembargos,
não tem efeitoliberatórioda obrigação
trabalhistaporquenãofoicolocadoàdis
posiçãodocredor.Agravoaquese nega
provimento.Ac.34.584/99.Proc.10.230/99.
DOE 6.12.99, pág. 67. Rei.José Pedro
de Camargo Rodriguesde Souza,SE.

Agravo a que se nega provimento. Ac.
34.090/99. Proc. 10.446/99. DOE
23.11.99. pág. 102. Rei.José Pedro de
Camargo Rodriguesde Souza, SE.

57 — DESCONTO.PREVIDENCIÁRIO.
E FISCAL. RETENÇÃO PELA
EMPRESA. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DAS LEIS NS.
8.218/91E 8.541/92E DOS PRO
VIMENTOS DA CORREGEDO55 — DESCONTO. A TÍTULO DE
RIATST NS.01/96E 02/93
TRANSPORTE. DEVOLU
ÇÃO INCABÍVEL
No recolhimentodos valoresdevidos
A reclamadafoicondenadaà restitui àSeguridadeSocialbem comodosrela
çãodosdescontosa títulode transporte tivosao IRRF, deve-se respeitaro per
efetuadosno saláriodo obreiro.A prova centualcabívelaoempregado,ficandoa
é no sentido de que a condução era empresaobrigadaa fazê-loecomprováfornecida pela empresa. Assim, como lo.nos termos das Leis ns. 8.218/91 e
restouincontroversoqueoreclamantese 8.541/92edosProvimentosda Corregeutilizoudo transportefornecidopeia re doriaTST ns.01/96 e 02/93, sob pena
clamada, estando comprovado pelos deoficiar-seaoÓrgáocompetente.DES
holeritesjuntados que esta sempre co CONTO SALARIAL. TRANSPORTE.
broupeloserviçode transporteofereci ANUÊNCIA. AINDA QUE TÁCITA DO
do,conformeseobservados recibosde RECLAMANTE. LEGITIMIDADE.São le
pagamento,é plenamenteválidoe legal gítimosos descontos salariais referen
o descontoefetuado,nosmoldesdo art. tesa transporte,quando a práticaado
462,daCLT,sendoinexigívelaautoriza tadanãovem precedidade qualquerví
ção escrita do reclamante para tanto, ciode consentimento, além do que im
razãopelaqualdá-seprovimentoao in- portaramelesnum beneficiopara o re
conformlsmo da reclamada para excluir clamante.Ademais,seusufruiudotrans
dacondenaçãoarestituiçãodosdescon porteao largo do contrato de trabalho,
tosa títulode transporte. Recursoordi não é lícitopretendera devoluçãoapós
nárioconhecidoeprovidonoaspecto.Ac. odesligamento,soboúnicofundamento
14.856/99.Proc.1.973/98.DOE 15.6.99. deseremindevidos.Ac.13.752/99.Proc.
pág.58.Rei.José OtávioBigatto,1*T. 1.975/98. DOE 25.5.99, pág. 100. Rei.
Luis Carlos Cândido Martins Sotero da
56 — DESCONTO. PREVIDENCIÁ- Silva.5*T.
RIO E FISCAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. REVELIA 58 — DESCONTO SALARIAL. AS
E CONFISSÃO FICTA.INAPLISISTÊNCIA MÉDICA, ASSIS
C ABILIDADE
TÊNCIA ODONTOLÓGICA,
FARMÁCIA, REFEIÇÃO,VALEA reveliae aconfissãofictaimpostas
TRANSPORTE. ANUÊNCIA,
è reclamada restringem-seà matériade
AINDA QUE TÁCITA, DO RE
fato e, por Isso,não atingem as ques
CLAMANTE. LEGITIMIDADE
tõesrelativasaosdescontosprevidenciárlosefiscais,quedecorremde imperati
São legítimosos descontossalariais
volegal,exvidosarts.43e44da Lein.
8.212/91 e 46 da Lein.8.541/92,assim referentes à assistência médica, assis
como do Provimento CGJT n. 01/96. tência odontológica, farmácia, refeição,
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vale-transporte, quando a prática ado
tadanãovam precedidadequalquervício
de consentimento, além do que impor
tounum beneficioparao reclamante,na
medidaem quepôdegozardasbenesses
decorrentes,duranteoperíododevigên
ciado pacto laborai.Ademais, se o be
nefício ficou à sua disposição ao largo
do contratodetrabalho,não é lícitopre
tendera devoluçãoapós o desligamen
to, sob o único fundamento de serem
Indevidos. ESTABILIDADE PROVISÓ
RIA. MEMBRO DA CIPA. DESPEDIDA
DECORRENTE DE MOTIVO TÉCNICO
DA EMPREGADORA. NÃO RECONHE
CIMENTO. A estabilidadedo clpeiro é
uma estabilidaderelativa,jáque é pos
sibilitadaa dispensado trabalhadornão
apenas nahipótesedejustacausa,mas
também por motivo técnico, econômico
o financeiro.O motivo técnico, também
denominadotecnológico,denotaaquelas
circunstânciasatinentesaoprocessode
produção da empresa, determinandoa
necessidade de diminuiçãodos empre
gados ou mesmo a supressãode todo
um setordo estabelecimentoe,restan
do configurado, impossível conceder a
estabilidade pretendida.Ac. 23.002/99.
Proc. 12.348/98.DOE 17.8.99,pág.47.
Rei.LuísCarlosCândidoMartinsSotero
da Silva,5*T.
59

— DIREITO D E GREVE. REQUI
SITOS. ABUSIVIDADE

958/99-A. Proc. 1.143/99-DC. DOE
15.10.99, pág. 75. Rei. Samuel Corrêa
Leite,SE.
60 —

DISPENSA. S E M JUSTA
C A U S A . M E M B R O D A CIPA.
INDENIZAÇÃO

indeferese o pedidode indenização
decorrentede estabilidadeprovisóriaao
membrode CIPA,seapós asuadispen
saoempregadormanifesta-sepelarein
tegração aos serviços e o obreiro se
recusaavoltaratrabalhar,deixandopa
tentea sua renúnciaà garantiade em
prego. Ac. 14.793/99. Proc. 4.945/98.
DOE 15.6.99,pág.56.Rei.EduardoBe
neditode OliveiraZanella,1*T.
61 — DISPENSA. SEM JUSTA CAU
SA.PORTADOR DO VÍRUSHIV.
MOTIVAÇÃO INSERIDA NO
AVISOPRÉVIO (DESATIVAÇÃO
DO SETOR DE TRABALHO)
NÃOCOMPROVADA.ARBITRA
RIEDADE. DISCRIMINAÇÃO
Não há preceitolegalespecificoga
rantindoa estabilidadeao empregado
portadordo vírusHIV;isso,porém, não
autorizaatitudearbitráriae discrimina
tóriaem prolda extinçãodo liame empregatício.Lançadonopré-avisode dis
pensaqueestaforamotivadanadesati
vação do respectivo setorde trabalho,
nãocomprovadaessamotivaçãoflagran
teà discriminação,atentando elacon
traoincisoIVdoart.3®,bemcomocontra
os arts.170e 193,todosda CF.Nulida
de da dispensa referendada; reintegra
ção chancelada. Ac. 30.970/99. Proc.
18.293/98.DOE 18.10.99,pág.163.Rei.
ValdevirRobertoZanardi,5aT.

O direitode greve,garantiaconstitu
cional, cujo exercício é uma faculdade
discricionáriados trabalhadores quanto
à oportunidade e aos Interesses que
objetivam defender, náo é amplo e
irrestrito,eisque o seu exercícioó con
dicionadoè observância préviados re
quisitosprevistosna Lein.7.783/89,especiatmentenoquedizrespeitoà nego
ciaçãopréviafrustrada,consoanteart.3S 6 2 — D I S S Í D I O C O L E T I V O . M A N U 
daleiretromencionada,significandoque
T E N Ç Ã O D A DATA-BASE
o descumprimentodesses requisitosle
gais Implica na abusividade da greve,
Aindaquenãocumpridooprazoesti
mesmo considerando-se que a motiva
ção para sua deflagração sejaJustado puladono§ 3Sdo art,616da CLT e não
pontode vistaprofissionale social.Ac. formuladoo protestojudicialprevistona
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InstruçãoNormativan.04/93do E.TST,
mantém-se a data-base da categoria
quandohouve negociação,com estein
tuito,entreaspartes.Ac.956/99-A.Proc.
1.437/98-DC.DOE 15.10.99,pág.74.Rei.
Eduardo Benedito de Oliveira Zaneila,
SE.
63 — EMPREGADA GESTANTE.
GARANTIA DE EMPREGO.
CONFIRMAÇÃO EXTEMPO
RÂNEA. NÃO CABIMENTO

nãohádistinçãoentreaobservânciado
prévioconcursoe a da estabilidade,eis
que ambos estão inseridos no mesmo
capítulodaCartaMagna.O textoconsti
tucionalnão os distinguequanto ã apli
cabilidade. Ademais, não há qualquer
incompatibilidadelegislativaou de prin
cípiosentrea estabilidadedo emprega
do e a obrigaçãode o empregador efe
tuarascontribuiçõesfundiáriasrelativas
ao mesmo contrato.Tanto os emprega
dospúblicosceletistasquantoosfuncio
náriospúblicosestatutários,são deten
toresda estabilidadeprevistanoart.41,
caput,da CF.Ante os princípiosconsti
tucionaisdalegalidadeedamoralidade,
impõe-seareintegraçãodoobreiroinjus
tamentedispensado.Ac.18.893/99.Proc.
20.803/97. DOE 29.6.99, pág. 98. Rei.
MauroCesar Martinsde Souza, 3aT.

A garantia de emprego da gestante
decorre, por expressa disposiçãocons
titucional,apartirdaconfirmaçãodagra
videz, que exige seja feitana vigência
docontrato,aindaquenoprazodoaviso
prévioindenizado.A confirmaçãodagra
videzapósa extinçãodo pactolaboraie
do prazofixadoem normacoletiva,retira
da trabafhadoragestante,a garantiado
empregoprevistapelaletra6doincisoii 65 — EMPRESA. DONA DA OBRA.
do art. 10 do ADCT. Ac. 629/99. Proc.
RESPONSABILIDADE SUBSI
25.215/97. DOE 23.2.99, pág. 89. Rei.
DIÁRIA INEXISTENTE
LuizAntonioLazarim,5*T.
64 — EMPREGADO PÚBLICO. ES
TABILIDADE. REINTEGRA
ÇÃO DETERMINADA. COM
PATIBILIDADE COM O REGI
ME CELETISTA E,POIS,COM
O FGTS
O art.37, ii,da Carta Magna, exige
que a admissão de funcionáriosocorra
apósa aprovaçãoem concursopúblico.
Trata-sede salutarexigência, estabele
cidaexatamentecom afinalidadede ini
biros desmandos de tantosadministra
dores que, tratando como particulara
coisa pública, não tinham dúvidas em
colocar nos quadros da Administração
inúmerosapaniguados,parentes,amigos
e outrosmenos votados.Visouo consti
tuinte, sem dúvida, fazer prevalecer o
prlncfpio da moralidade na Administra
ção Pública (CF, art.37, capul).Doutra
parte,os arts.37,39 e 41 da Lei Maior
nãodistinguemoempregadoceletistado
servidorestatutário.Depreende-se que
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A reclamadaVolkswagen, com o in
tuitoderealizarumaobradeconstrução
civilcontratoua empresa Lixda Cunha
que, por sua vez, firmou contrato de
subempreitada com a empresa Castro
Ferreira.E nãohásefalarem responsa
bilidadesubsidiária da reclamada Vo
lkswagen,postoqueelanãoatuoucomo
tomadoradeserviço,mascomodonada
obra, não sendo, por óbvio, caso de
subempreita.Outrossim,nãorestoupro
vada a ausência de idoneidade econô
mica ou financeiradas outras reclama
das.Ademais, a reclamadaVolkswagen
exploraatividadeeconômica totalmente
diversadaconstruçãocivil.Assim,como
oart.455,daCLT,nãosedirigeaodono
da obra (mas ao empreiteiro principal,
que responderápordividastrabalhistas
nãopagaspelosubempreiteiro),nãolhe
pode seratribuídaresponsabilidadeso
lidáriaou subsidiária.Recursoordinário
conhecidoe provido.Ac.4.427/99.Proc.
1.737/98. DOE 9.3.99, pág. 125. Rei.
José OtávioBigatto,1*T.

66 — ENQUADRAMENTO SINDI bilidadeprovisória,reconhecendoo seu
CAL.ATIVIDADE PREPONDE equívoco ao despedi-losem justacau
RANTE DO EMPREGADOR
sa,sedesobrigadopagamentodeinde
nização pleiteada em Juízo,perante o
Respeitadas as chamadas categori desinteresse do autor na reintegração.
as profissionaisdiferenciadas,o enqua Ac. 6.269/99. Proc. 36.280/97. DOE
dramento sindical é feitocom base na
atividadepreponderantedoempregador. 22.3.99, pág. 108. Rei. Etiana Felippe
Ac. 30.427/99. Proc. 15.508/98. DOE Toledo,5*T.
18.10.99, pág. 143. Rei. Luiz Antonio
Lazarim, 1*T.
70— ESTABILIDADE.PROVISÓRIA.
DO ACIDENTADO. NECESSI
67 — ÉPOCA PRÓPRIA. CORRE
DADE DE COMPROVAÇÃO
ÇÃO MONETÁRIA DOS DÉ
DO RECEBIMENTO DO AUXÍ
BITOSTRABALHISTAS
LIO-DOENÇA
Ocorrendoo pagamentodosaláriodo
autorno própriomôs trabalhado, e não
A análise dos presentes autos de
alóo 5®diaútildomêssubsequente,por
certoquea épocaprópria,paraefeitode monstraquenãoforamatendidososre
correção, deve ser considerada a data quisitos estabelecidos na Lei n. 8.213/
doefetivopagamento,ou seja.o próprio 91,poisa norma estabelece a garantia
mês de trabalhoe não o subsequente. de emprego somente para os trabalha
Ac. 29.242/99. Proc. 13.892/99. DOE dores que perceberam auxílio-doença
18.10.99,pág. 104. Rei. Desig.Antonio
acidentário.Ac.23.487/99.Proc.10.200/
Miguei Pereira.1*T.
98.DOE 17.8.99, pág. 63. Rei. Antônio
68 — ESTABILIDADE. GESTANTE. Miguel Pereira, 1*T.
RECLAMADA QUE ARCA
COM A INDENIZAÇÃO DO PE 71 — ESTABILIDADE. PROVISÓRIA.
RÍODO ESTABILITÁRIO.VALI
GESTANTE. NÃO COMUNI
DADE DO ATO DEMISSIONAL
CAÇÃO 00 ESTADO GRAVÍN Ã O CONHECIMENTO
DICO NO PRAZO ESTIPULA
DO PELA NORMA COLETIVA.
Se duranteo cursodo períodoestaIMPOSSIBILIDADE
blliláriogarantidoà gestante, a empre
gadoraoptaporrescindirseucontratode
trabalho,arcandocom a indenizaçãodo
Não há que se falarem estabilidade
perfodo bem como com o pagamento
do período do aviso prévio, por óbvio, provisória ou indenização relativa ao
adimpliucom sua obrigação,não se po períodoestabilitário,se a obreira,demi
dendo falar em nulidade do atodemis- tidasem justacausa,noticiaseuestado
sional.Ac.566/99.Proc.32.986/97.DOE gravídicoapósescoadooprazoprevisto
23.2.99, pág. 86.Rei.LuísCarlosCândi nanormacoletiva.Atéporexpressapre
do MartinsSoteroda Silva,5*T.
visãoconstitucional,asnormascoletivas
69— ESTABILIDADE.PROVISÓRIA. são merecedorasdo prestígio,devendo
CARGO POSTO À DISPOSI serrespeitadasasregrasalipactuadas,
ÇÃO. DESINTERESSE DO porquanto representaa reale autêntica
vontadedaspartes.Ac.25.315/99.Proc.
AUTOR
13.209/98. DOE 13.9.99, pág. 59. Rei.
A empresa quecolocao cargoi dis Luís Carlos Cândido MartinsSotero da
posiçãodoempregado,detentordeesta Silva,5*T.
255

72— ESTABILIDADE. PROVISÓRIA.
MEMBRO DACIPA. DESPEDI
DA DECORRENTE DE MOTI
VO ECONÓMICO-FINANCEIRO
DA EMPREGADORA. IMPOS
SIBILIDADE

889da CLT.Ac.9.702/99.Proc.1.559/99.
DOE 27.4.99, pág. 74. Rei. Flávio
Ailegrettide Campos Cooper,4*T.

75 — FALÊNCIA. CORREÇÃO MO
NETÁRIA. DÉBITO TRABA
LHISTA. CESSAÇÃO DOS
JUROS MORATÓRIOS
A estabilidadedocipeiroô uma esta
bilidaderelativa,jáqueé possibilitadaa
Desdeo Decreto-lein.75/66,noâm
dispensa do trabalhadornão apenas na
hipótesedejustacausa,mastambémpor bitoda JustiçadoTrabalho e,posterior
motivo técnico, econômico ou financei mente,pelaLein.6.899/81,naesferada
ro.O motivoeconômico-linancelroé su jurisdiçãocomum,todososdébitosoriun
blinhadoquandodofechamentode uma dos de decisãojudicialsofrem incidên
unidade da empresa e, restandoconfi ciade correção monetária. A sentença
gurado, impossível conceder a estabili declaratóriade quebranãoafastaacor
dade pretendida. Ac. 1.319/99. Proc. reçãomonetária,apenas osjurosmora36.292/97. DOE 23.2.99,pág. 113.Rei. tóriosóquecessarão (art.26do Decre
LuísCarlos Cândido MartinsSoteroda to-lein.7.661/45).Raciocíniodiversofa
riadesaparecerocréditotrabalhistapela
Silva,5aT.
espiralinflacionária,que, por décadas,
corroeuossalários.A correçãomonetá
73— EXECUÇÃO.ARRENDAMENTO riaé mera recomposiçãodo valorpecu
DO PARQUE INDUSTRIAL
niário,nãosetratandode penalidadeou
encargo.Ac.34.104/99.Proc.12.696/99.
Alteraçõesou mudanças na proprie DOE 23.11.99,pág.102.Rei.JoséPedro
dade ou na estruturajurídicada empre deCamargo Rodriguesde Souza.SE.
sa nâo podem afetarnem os contratos
de trabalho, nem os direitosadquiridos 76 — FALÊNCIA. EFEITOS
dosempregados,a teordasdisposições
contidas nos arts. 10 e 448, ambos da
A falêncianão se constituiem espé
CLT.Com o arrendamentodo parquein ciedeforçamaior,previstapeloart.501
dustrialda reclamada,passouaagravan da CLT,como causade rescisãocontra
te,comoarrendatária,aexplorarasmes tual,capazde afastarosdireitosdo tra
mas atividades então exploradas pela balhador."Quebra''é fatoprevisível;in
reclamada, sucedendo-a, inclusive nas sere-se nos riscosdo negócio,que as
obrigações pelos débitos trabalhistas sume o empregador, talcomo definido
deixados pela sucedida. Ac. 7052/99. peloart.2«da CLT.Ac.20.522/99.Proc.
Proc.35675/98.DOE 22.03.99,pág.134. 34.687/98. DOE 19.7.99, pág. 91. Rei.
Rei.LuizCarlosde Araújo,3*T.
LuizAntonioLazarim, 1*T.
74 — EXECUÇÃO. RESPONSABILI 77— FALÊNCIA. ENCERRAMENTO
DAS ATIVIDADES EMPRESA
DADE DO SÓCIO RETIRANTE
RIAIS. CARACTERIZAÇÃO
DE DISPENSA SEM JUSTA
O sócio que se retirada sociedade
sem deixar a empresa com meios de
CAUSA. CABIMENTO DE
honrar seus compromissos, responde
AVISO PRÉVIO E MULTA DE
pelasdívidastrabalhistas,com base no
40% DO FGTS
art.339 do CC.Ademais,sua responsa
bilidadesubsisteanteos termosdo art.
Considerando-se que a reclamada
18 da Lein. 8.884/94 e CTN, art. 135, admiteque encerrouas atividades,que
capute incisoIII,aplicávelex vldo art. a falêncianão acarreta,porsisó,a dis256

soluçãodo contratode trabalhoe queo
aviso prévionada mais é do que a co
municação antecipada da ruptura nos
contratospor prazo indeterminadocom
o intuitode evitarsurpresasàoutrapar
te,sendoqueo C.TST,no Enunciadon.
44,posicionou-seno sentidode que “a
cessaçãodaatividadedaempresa...não
exclui...o direitodo empregado ao avi
so prévio",forçosoconcluir-seserdevi
doo pagamentodeavisoprévio,eisque
patente a dispensa sem justacausa do
reclamante (não há fundamentação em
quaisquerdas hipótesesdo art.482,da
CLT).Em faceda citadadispensa,éde
vida a multa de 40% sobre os valores
referentesao FGTS, nos moldesdo art.
7®,incisoI,da CF,e do art.10,IncisoI,
do ADCT, da CF.FALÊNCIA.ARTS. 467
E 477, § 8®,DA CLT.APLICABILIDADE.
O estadofalimentarnãoafastaaaplica
ção da dobra para salários incontrover
sos(art.467)enem damultapeloatraso
no pagamento das verbas rescisórias
(art.477, § 8°)porque a leinão excep
ciona o falidode talcumprimento.Ade
mais,taissançõessejustificamnointui
todequeosíndicoajarapidamentepara
satisfazerasverbasdevidas.Ac.18.062/
99.Proc.34.523/98. DOE 29.6.99,pág.
73.Rei.José Otávio Bigatto,1*T.

não estásujeitoà impugnação prevista
no§ 1°doart.98doDecreto-lein.7.661/
45.Ac. 17.488/99. Proc.6.156/99.DOE
29.6.99,pág.51.Rei.MauroCesarMar
tinsde Souza,3*T.
79— FALÊNCIA. MULTA DE 40% SO
BRE O FGTS.NÃO CABIMENTO
Representante da massa falida, nos
termosdo art59da Leide Falências—
Decreto-lein.7.661/45— ,esujeitoàsdis
posiçõesdacitadanormalegal,nãopode
o síndico efetuarqualquer pagamento
sem determinaçãodoJuízoUniversalda
falência,razão pela qual é incabível a
condenação na multa de 40% sobre o
FGTS.Ac.6.230/99.Proc.33.138/98.DOE
22.3.99,pág.107.Rei.Desig.LuísCarlos
CândidoMartinsSoteroda Silva,5*T.
80— FALÊNCIA. MULTA RESCISÓ
RIA DEVIDA
A decretação da falência, após os
prazos estabelecidos pela CLT para a
quitaçãoasverbasrescisórias(art477)
não afastaa multapeloatrasono paga
mento de tais verbas. Ac. 14.245/99.
Proc.2.5857/98.DOE 25.5.99,pág. 117.
Rei.LuizCarlosde Araújo,3*T.

78 — FALÊNCIA.JUROS.CRÉDITO
TRABALHISTA. INCIDÊNCIA 81 — FALTA GRAVE. DESÍDIA
TOTAL COM LIMITAÇÃO DE
PAGAMENTO DOS CONTA
Faltas injustificadasao trabalhoca
DOS A PARTIR DA QUEBRA ract
erizamadesídia,possibilitandoadis
pensaporjustacausa,nostermosdoart.
Segundoo caputdoart.26do Decre 482,letrae,daCLT. Ac.20.455/99.Proc.
to-lein.7.661/45(LeideFalências— LF), 7.332/98.DOE 19.7.99,pág.88.Rei.Luiz
não hô exclusão do pagamento dosju AntonioLazarim, 1*T.
ros,mas simapenas sujeita-osà condi
ção de disponibilidade patrimonial da 82— FAZENDAPÚBUCA CONTRATO
massa para o pagamento do principal,
DE TRABALHO. INEXISTÊN
sem afastarsua incidência.Assim, so
CIA DE PRÉVIO CONCURSO
mente não corremjuroscontraa massa
a partirda quebra, se o ativoapurado
PÚBLICO. NULIDADE, RES
não bastarparao pagamentodo princi
GUARDANDO, EXCLUSIVApal, fatoque deve ser aferidono juízo
MENTE, A CONTRAPRESTA
falimentareaofinaldoprocessodehabi
ÇÃO
MÍNIMA
litaçãoe pagamento dos credores, ob
servando-seoprivilégioabsolutodocré
Contratação de servidor pela Admi
ditolaborai (LF,art 102,§ 1«c/c.CTN.
art.186 c/c.CLT,art449, § 1®),o qual nistração, sem a prévia realização de
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concurso público, violanorma constitu
cional(art.37,II,CF), imperiosoo reco
nhecimento de sua nulidade.Todavia,
nada obstante a presença de conflitos
principiológicosentreo DireitoLaboraie
o Administrativoe entreas normas con
solidadase as constitucionais,inegável
a indlspensabilidade do pagamento da
remuneração, diantedo carátersinalagmátíco da relação jurídica,de modo a
atender às especificidades e excepcionalidadesdolabordesenvolvido,atentan
do-se para a supremacia do interesse
públicosobreoparticular(arl.8°daCLT).
Nesse passo, deve existiruma contra
prestação mínima (salário e/ou saldo
salarial), bem assim e exclusivamente
eventual sobrelabor, taiscomo: horas
extras,adicionalnoturnoeorealizadoem
situaçõesadversasdeinsalubridadee/ou
periculosidade, sem quaisquer outros
consectáriosacessóriosprevistosnalegis
laçãotrabalhista.Não havendo que se
talar,portanto,de condenação nopaga
mento da multa prevista no art.477 da
CLT,FGTS, fériasproporcionaisacresci
dasde 1/3e 13»proporcional.Ac.2.663/
99.Proc.36.102/97.DOE 9.3.99,pág.65.
Rei.LuísCarlosCândido MartinsSotero
da Silva,5»T.
83— FGTS.CARGO EM COMISSÃO
Disciplinandoa leilocalqueoregime
jurídicodo cargoem comissãoé ocele
tista,assisteao seu ocupante, após a
CF/88, direitoaos depósitos do FGTS,
sem o acréscimo de 40%, a titulode
multa pela despedida arbitrária, a qual
inocorre na destituição do servidor
comissionado(CF,art.37,incisoII).Ac.
13.536/99.Proc.4.110/98.DOE 25.5.99,
pág.92.Rei.LuizAntonioLazarim,1*T.

14da Lein.8.036/90nãopodeserinter
pretado no sentido de que outorga ao
empregado o direitode opção retroativa
incondicional aos depósitos do FGTS,
sobpenadeviolaçãoaodireitoadquirido
do empregadorque. anteriormenteà vi
gência da atualCF, usufruíada titulari
dade dos referidosdepósitosdo empre
gado não-optante.Ac. 47.281/98. Proc.
27.474/97. DOE 12.1.99, pág. 114. Rei.
Samuel Corrêa Leite,3ST.
85 — FGTS. MULTA DE 40%. APO
SENTADORIA ESPONTÂNEA.
VIGÊNCIA LEI N. 8.213/91.
TRABALHADOR OPTANTE.
EXTINÇÃO DO CONTRATO.
INDEVIDA
Aposentadoriadeferidaao emprega
do, por iniciativa deste, acarreta a
extinçãodocontratode trabalhoa partir
de então, isentando o empregador do
pagamentodequalquerindenização,pro
cessando-searescisãocontratualcomose
depedidodedemissãosetratasse.Inte
ligênciada partefinaldoart.453daCLT.
Ac. 1.270/99.Proc.89/98.DOE 23.2.99,
pág.111.Rei.LuísCarlosCândido Mar
tinsSoteroda Silva,5*T.
86— FGTS. MULTA PELO ATRASO
NO RECOLHIMENTO
O empregado não tem legitimidade
parareclamardoempregadora multade
20% preconizada no art. 22 da Lei n.
8.036/90.Ac.22.492/99. Proc. 6196/98.
DOE 2.8.99,pág.172.Rei.Desig.Eduar
do Beneditode OliveiraZanella, 1*T.

87 — FGTS. PRESCRIÇÃO
84 — FGTS. DE NÃO-OPTANTE.
OPÇÃO RETROATIVA. DESÉ de trintaanos o prazo para recla
CABIMENTO
maro recolhimentodacontribuiçãopara
o FGTS não efetuadoduranteo contra
A atualCF colocaàmargemdosefei to,respeitadoobiénioparaoajuizamento
tosretroativosda leinova o atojurídico da ação.Ac.45.799/98.Proc.30.067/97.
perfeito, a coisajulgada e o direitoad DOE 12.1.99,pág.63.Rei.Eduardo Be
quirido,significandoque o § 4»,do art. neditode OliveiraZanella, 1*T.
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88 — FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTE
NÁRIA. ADVENTO DA CARTA
POLÍTICA DE 1988. IRRELE
VÂNCIA. SUBSISTÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 95/TST
Mesmo após o adventoda ConstituiçAo/88continuasendode30anosopra
zo parao empregado reclamaro FGTS
náo recolhido,naformadoEnunciadon.
95/TST.A naturezadecontribuiçãosoci
al.firmadapeloE.STF,nãofoimodifica
da. Entendimento diverso, aliás,levaria
ao despautôrio de subtrair-sedo traba
lhador,legítimotitulardo direitomateri
al. oportunidade que é assegurada à
Caixa Econômica Federal (§5®,do art.
23,daLein.8.036/90),meroórgãogestor
do fundo.Ac.30.009/99.Proc.5.288/99.
DOE 18.10.99, pág. 129.Rei.LuizJosé
Dezena da Silva.5*T.

segundoaLein.8.856/94,queéespeci
al,genérica e de âmbitonacional,bem
como auto-aplicável,eisque independe
deregulamentação. Ac.15.675/99.Proc.
27.689/97.DOE 15.6.99,pág. 104. Rei.
MauroCesarMartinsde Souza, 3*T.
90 — FLEXIBILIZAÇÃO. NEGOCIA
ÇÃO COLETIVA. JORNADA
LABORAL
Reputa-seválidooacordocoletivolirmado entreEmpresa e Sindicatode tra
balhadorescom o intuitodeflexibilizar"
o horáriode trabalho, respeitada a jor
nada previstana CF/88. Ac.46.042/98.
Proc.33.374/97. DOE 12.1.99,pág. 74.
Rei. Eduardo Benedito de Oliveira Zanella,1*T.

89 — FISIOTERAPEUTAS. LEI N. 91 — FORÇA MAIOR. NÃO CONFI
GURADA. FALÊNCIA
8.856/94.JORNADA DE TRA
BALHO DE TRINTA (30) HO
RAS SEMANAIS. APLICA
Falência da empresa não constitui
ÇÃO I M E D I A T A
forçamaior(art.501,CLT),porquedecorre
do riscoda atividade econômica e de
A vinculação à legislação federal, atosdoempregadornaadministraçãodo
quantoàscondiçõesdetrabalhodecate empreendimento, devidas, portanto, as
gorias profissionais organizadas pela verbasdecorrentes de despedida imotiUniãocomo lhecompete(CF,art.22,in vada.Ac.17.269/99.Proc.1.761/99.DOE
cisosIe XVI),ô exigênciadeordem pú 29.6.99, pág. 44. Rei. Antônio Miguel
blica.onde nocasode Fisioterapeutase Pereira,1*T.
Terapeutas Ocupacionais, aplica-se o
dispostona Lein.8.856/94 (e,na Lein.
6.316/75,e,noDecreto-lein.939/69, que 9 2 — G A N H O POR PRODUÇÃO.
regulamreferidaprofissãoesuascondi
R E D U Ç Ã O DA CARGA HO
ções laborais), notadamante quanto à
RÁRIA PELO EMPREGADOR
prestação máxima de 30 (trinta) horas
semanais de trabalho, a qual deve ser
A reduçãoda carga horária, porato
observada. A jornada dos fisioterapeu
tase terapeutasocupacionais é reduzi unilateraldoempregador,implicaem redu
da,poistalquaia dos médicose telefo çãodoganhodotrabalhador,vedadapelo
nistas por exemplo, envolvem grande incisoVI do art.7® da CF. O fatoda re
desforço físicoe mental/emocional no muneraçãomensalou quinzenaldo em
exercícioda profissãoinerenteaocargo pregado superar o salário normativo
que ocupam, devendo seraplicadajor dacategorianãoconvalidao atodoem
nada diferenciada. Enfim, os Fisiotera pregador,que encontraóbice no supra
peutas e Terapeutas Ocupacionais têm citado dispositivo constitucional. Ac.
jornada com duração máxima de traba 23.463/99.Proc.7.635/98.DOE 17.8.99,
lhonormalsemanalde trinta(30)horas. pág.62.Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
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93 — GARANTIA DE EMPREGO. de trabalho,não guardandoqualquerre
ART. 118, DA LEI N.8.213/91 laçãocom a garantia previstapelo inci
so Ido art.7® da CF.Insere-se,sim,na
ressalvacontidano capuldo supracita
Acidente no prazo do aviso prévio. dodispositivoconstitucional,eisquevisa
Não tendoo art.118.da Lein.8.213/91, assegurarmelhorescondiçõesde traba
(eitoqualquer ressalva em relaçãoaos lhoaoempregadoacidentado,nãoseve
queseacidentassemduranteo prazodo rificandoqualquer inconstitucionalidade
aviso prévio e tendo-se em conta que no art. 118 da Lei n. 8.213/91. Ac.
rescisãodo contrato de trabalhosó se 20.489/99.Proc.9.064/98.DOE 19.7.99,
tornaetetivadepoisde expiradoo prazo pág.89.Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
doavisoprévio,encontra-seoreclaman
te amparado pela garantiade emprego 96 — GESTANTE. GARANTIA DE
prevista no referido art. 118, da Lei n.
EMPREGO. NECESSIDADE
8.213/91,tendoem vistaqueacidentou-se
DE OBSERVÂNCIA DOS
na vigênciado contratode trabalho,ain
PRAZOS-LIMITES PARA
da que duranteo cumprimentodo aviso
A CONFIRMAÇÃO DA GRA
prévio. Ac. 24.008/99. Proc. 17.251/98,
VIDEZ
DOE 17.8.99, pág. 80. Rei. Luiz Carlos
de Araújo,3*T.
Empregada gestante que não se
desincumbedo ônus de comprovarque
94 — GARANTIA DE EMPREGO. tenhaconfirmadoa gravidezjuntoà Re
EMPREGADO ELEITO MEM clamada,navigênciadocontratode tra
balho,nostermospreconizadospelaCF;
BRO DA DIRETORIA DE tampouco
o tenha feitono trintidio
COOPERATIVA DE CONSU contadodaque
datadacomunicaçãodadis
MO. REQUISITOS
pensa, conforme avençado em norma
coletiva da respectiva categoria profis
O art.55,da Lein.5.764/71 queem- sional,não fazjusà garantiade empre
basa a garantia de emprego dos Admi go prevista peloart. 10.II.b,do ADCT.
nistradoresdasCooperativasdeConsumo, nem, consequentemente, à indenização
substitutivadeferidaem primeirograude
olezremetendo-seasmesmascondições j
dosdirigentessindicais,ou seja,obser urisdição. Recurso a que se dá provi
ento, declarando-se a improcedência
vando-seas disposiçõesdo art.543,da m
reclamação. Ac. 2.4587/99. Proc.
CLT.Entreosrequisitosformaisparava da
8
.
7
1
/98. DOE 17.8.99. pág. 101. Rei.
lidade da garantia de emprego está a Desi3
g.LuizAntonioLazarim, 1*T.
necessidade de comunicação escrita
à empresa empregadorada condiçãode
eleitodoempregado— §5®,doart.543, 97 — GORJETAS
da CLT.Ac.4.4914/98.Proc.23.052/97.
As gorjetas pagas ao empregado,
DOE 12.1.99, pág. 41.Rei.LuísCarlos espontaneamente
obradas dos cli
Cândido Martins Soteroda Silva,5*T. entes nas notas deousec
rviço, integram a
remuneraçãoe refletemnasdemaisver
95 — GARANTIA DE EMPREGO. bassalariais.Ac.14.784/99.Proc.4.839/98.
TRABALHADOR ACIDEN DOE 15.6.99,pág.55.Rei.Eduardo Be
TADO. ART. 118 DA LEI N. neditode OliveiraZanella, 1®T.
8.213/91. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA 98— GRATIFICAÇÃO. DE APOSEN
TADORIA
A garantia de emprego do trabalha
Indefere-seo pedido de gratificação
doracidentado é provisória e estádire de aposentadoria se,ao tempo em que
cionadaacombateros riscosdoacidente o Autorsedesligouda empresa,a norma
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Internaqueaconcedianãomaisvigorava,
sendosubstituídaporoutra,devidamente
cumprida.Ac.29.912/99.Proc.18.254/98.
DOE 18.10.99, pág. 125. Rei. Eduardo
BeneditodeOliveiraZanella,1*T.

po à disposição do empregar, tatcomo
preconizado pelo art.4® da CLT. Ac.
20.486/99.Proc.9.033/98.DOE 19.7.99,
pág.89.Rei.LuizAntonioLazarim, 1aT.

99 — HABEAS CORPUS. DEPOSI 102 — HORAS EXTRAS. ACORDO
TÁRIO INFIEL.ALEGAÇÃO DE
INDIVIDUALPARA COMPEN
FURTO. PRECEDENTES DE
SAÇÃO DE HORAS.VALIDA
RESISTÊNCIA. DENEGAÇÃO
DE. INDEVIDAS
A simples lavratura de Boletim de
O acordo individualparacompensa
Ocorrência de Furto, não exime o exe
cutadoe depositáriode responderpelo ção de horas, firmado sem a chancela
bem,substituindo-opeloequivalenteem da entidadesindical,é pienamenteváli
dinheiro.Mormente se informaçõesdos do,produzindotodososefeitosjurídicos,
autos— de exeqüentee meirinho— re namedidaem querepresentaarealvon
velam anteriorresistência á entrega do tadeentreas partes.Nesse passo, não
bemadjudicado.Imprescindívelaverigua há espaço para a discussão de horas
çãodecisivadaocorrência,sobpenade extras. Ac. 2.658/99. Proc. 35.020/97.
prevalecer presunção de obstrução à DOE 9.3.99, pág. 65. Rei. Luís Carlos
administração da justiça.Ac. 861/99-A. CândidoMartinsSoleroda Silva,5*T.
Proc.1.245/98-HC.DOE 31.8.99,pág.43.
Rei. Maria Cecília Fernandes Alvares
Leite,SE.
103 — HORAS EXTRAS. ACORDO
TÁCITODE COMPENSAÇÃO.
100— HABITAÇÃO.TRABALHADOR
REGIME 12 X 36. DESVIR
RURAL.SALÁRIO INNATURA
TUAMENTO.POSSIBILIDADE
NÃO CARACTERIZAÇÃO
Moradia no meio ruralé concedida,
necessariamente, para a execução do
contrato e não como forma de contra
prestação pelos serviços.Tanto issoé
verdade que, em residindoforada pro
priedade,0 trabalhador,aoserdespedi
do,não rarovem aJuízopara,alegando
dificuldadede acessoatéo locaide tra
balho,requererhorasinilinere.E cediço
é que a habitaçãofornecidapara o de
sempenho das atividades laborais não
constituisalárioinnatura.Recurso par
cialmenteacolhido.Ac.24.582/99.Proc.
6.497/98. DOE 17.8.99, pág. 101. Rei.
Deslg.LuizAntonioLazarim, 1“T.

Restando caracterizado um acordo
tácitode compensação de horas enlre
as partes,deve este prevalecer, inexistindoqualquer víciodo consentimento.
Porém,verificadoqueo escopodo regi
me 12 x36 horasforadesvirtuado,com
a prestaçãocontinuadade horasextras,
estassãodevidasaoobreiro.Ac.45.175/98.
Proc.29.945/97.DOE 12.1.99,pág.51.
Rei.LuísCarlosCândidoMartinsSotero
da Silva,5*T.
104 — HORAS EXTRAS.ADICIONAL

101 — HORAS À DISPOSIÇÃO.
TEMPO DE SERVIÇO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO

Inexislindonorma coletiva mais be
néficaao trabalhador,remuneram-seas
horasextrascomoadicionalde50%,nos
termosdo art.7®,incisoXVI da CF/88.
O tempo que o empregado está em Ac. 25.289/99. Proc. 18.141/98. DOE
sua residência,sem privaçãode sua lo 13.9.99, pág.58.Rei.EduardoBenedito
comoção, não secaracterizacomo tem de OliveiraZanella,1®T.
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105 —

H O R A S EXTRAS. ADMINIS
T R A D O R DE FAZENDA.
NÃO CABIMENTO

O Administrador de Fazenda que de
tém poderes de mando e gestão, em
nome do proprietário do imóvel, é em
pregado de confiança e suas funções
inserem-se na exceção prevista pelo
inciso II do art. 62 da CLT, não fazendo
jus ao recebimento de horas extras. Ac.
4.423/99. Proc. 1.511/98. DO E 9.3.99,
pág. 125. Rei. Luiz Antonio Lazarim, 1®T
106 —

H O R A S EXTRAS. APLICA
Ç Ã O D O A RT. 71, § 4®, D A
CLT

Antes da vigência do § 4® do art. 71
da CLT (acrescentado pela Lei n. 8.923/
94, publicada no D OU em 28.7.94), es
tava em vigor o entendimento do Enun
ciado n. 88 do C. TST, que considerava
como infração sujeita apenas à penali
dade administrativa, o desrespeito ao
intervalomínimo entre dois turnos de tra
balho, sem que isso importasse em ex
cesso de jornada. Somente apôs avigên
cia da nova lei — 28.7.94 — é que se
pode cogitarde sua aplicação.Indevidas
as horas extras.Ac. 13.696/99. Proc.
2.226/98.DOE 25.5.99,pág.97.Rei.Olga
AidaJoaquim Gomieri,5®T.
107 — HORAS EXTRAS. CARGO
DE CONFIANÇA NÃO
CONFIGURADO
A exceção do art.62, II,da CLT, é
aplicáveltão-somentenas hipótesesem
queo empregado tenha padrãode ven
cimentos elevados, que o distinga dos
demais empregados, e ainda,que dete
nha poderes de geslãoe representação
que lhe atribuam uma fidúciaespecial.
Ac. 22.841/99. Proc. 8.184/98. DO E
2.8.99, pág. 184. Rei. Domingos Splna,
3aT.

para cálculo das horas extras passou a
ser 220. Ac. 45.843/98. Proc. 24.834/98.
DOE 12.1.99, pág. 66. Rei. Eduardo Be
nedito de Oliveira Zanella, 1® T.
109 —

H O R A S EXTRAS. INTEGRA
Ç Ã O . ART . 5 9 D A C L T

Indefere-se o pedido de limiteda inte
gração das horas extras a duas diárias,
pois o art.59 da CLT visa à proteção do
trabalhador e não a premiaro desrespeito
do empregador à limitação da sobrejornada. Ac. 23.373/99. Proc. 12.221/98.
DOE 17.8.99, pág. 59. Rei. Eduardo Be
nedito de Oliveira Zanella, 1* T.
110 —

H O R A S EXTRAS. INTERVA
LO. ART . 71, § 4®, D A C L T

Foi a reclamada condenada ao paga
mento de 1:00 hora/dia como extraordi
nária. O § 4®, do art.71, da CLT, introdu
zido pela Lei n. 8.923/94,dizque,quan
do o intervalonão forconcedido, deve
sereleremunerado com um acréscimo
de 50% sobre o valorda remuneração
da hora normal trabalhada.Como o in
tervalodo reclamantedeveriaserde no
mínimo 1:00hora e à mingua de prova
de gozo do mesmo, deve talhora ser
paga com o acréscimo previsiono dis
positivosupracitado,mas tão-somentea
partirde28.7.94,daladavigênciada Lei
n.8.923/94,poisem relaçãoao período
anterior não há que se falarem horas
extraordinárias,vezqueaviolaçãoquan
toaoperíododeintervaloIratava-seape
nasdeinfraçãoadministrativa,conforme
o Enunciadon.88.doC.TST.Assim,dáse parcial provimento ao recurso da
reclamada para excluirda condenação
opagamentodehorasextrasem tacedo
intervaloaté27.7.94.Ac.1.753/99.Proc.
34.812/97.DOE 23.2.99,pág. 126.Rei.
José OtávioBigatto,1*T.
111—

H O R A S EXTRAS. MULTA D O

ART . 71, § 4« D A C L T
108 — H O R A S EXTRAS. DIVISOR
A partirda CF/88, com a redução da
A multa do § 4® do art.71 da CLT não
duração do trabalho semanal, o divisor remunera ashoras extraordinárias resul-
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que exercem atividadeexterna incompa
tível com a fixação de horário de traba
lho", dentre os quais não se inserem
aqueles que, sem embargo do externato
na atividade, iniciam e encerram sua la
buta diária no âmbito do respectivo em
pregador, porquanto nesta hipótese verifica-se real possibilidade de mensuração da quantidade de trabalho; autoriza
ções legal e ministerial tornam legítima
112 — H O R A S E X T R A S . P R E F I X A 
prefixação do intervalo intrajomada,
ÇÃO POR I N T E R M É D I O D E asendo
que eventual supressão neste
N O R M A COLETIVA. P O S S I 
particular transmuda ao laborista o res
BILIDADE
pectivoônus da alegação.Ac. 11.186/99.
Proc. 4.966/98. DOE 11.5.99, pág. 53.
A prefixação de horas extras medi Rei.Valdevir Roberto Zanardi, 5® T.
ante negociação coletiva se torna per
feitamente possível, em virtude da apli
cação do princípio do conglobamento, 1 1 5 — H O R A S E X T R A S . T E M P O D E
segundo o qual podem ser pactuadas em
EMBARQUE EM CONDUÇÃO
convenções e acordos coletivos de tra
FORNECIDA PELO EMP R E 
balho. cláusulas aparentemente desfavo
G
ADOR
ráveis aos trabalhadores, ao lado de ou
tras que estipulem benefícios nem sem
O tempo que o trabalhador aguarda
pre protegidos pelas normas positivas,
sem que o resultado global da avença para embarque em ônibus contratado
coletiva seja considerado necessaria pelo empregador não se caracteriza
mente prejudicial, afastando-se assim a como tempo à disposição previsto pelo
ocorrência de quatquer nulidade. Ac. art.4Sda CLT, mormente quandoguarda
2.667/99. Proc. 36.696/97. DO E 9.3.99, razoabilidade com relação àquele que
pág. 65. Rei. Luís Carlos Cândido Mar todoe qualquertrabalhadordispende à
espera de condução custeada por sua
tins Sotero da Silva, 5® T.
própriaconta,paralocomover-sediaria
ao trabalho.ADICIONAL DE IN
113 — HORAS EXTRAS. SALÁRIO mente
SALUBRIDADE.
CONTATO EVENTUAL.
POR PRODUÇÃO.ADICIONAL NÃO CABIMENTO.
O trabalhoeventual
em contatocom agentesinsalubresnão
O empregado que trabalhae recebe justificaa paga do adicionalde insalu
porprodução,emborajátenhaajornada bridade.Ac. 12.275/99. Proc. 3.443/98.
integralmenle paga, tem direitoa rece DOE 11.5.99,pág.90.Rei.LuizAntonio
ber o adicional das horas trabalhadas Lazarim. 1»T.
acimada jornada normal,bem como da
semanal,porquearemuneraçãoporpro
dução abrange somente as “horas sin 116 — HORAS EXTRAS. TRABA
gelas". Ac. 29.238/99. Proc. 13.566/98.
LHO POR PRODUÇÃO. CA
DOE 18.10.99,pág.104.Rei.Desig.An
BIMENTO
tônioMiguel Pereira,1*T.
CF,ao disciplinarajornadade tra
114 — HORAS EXTRAS. SERVIÇO balA
ho e remuneração das horas extras
EXTERNO. OCORRÊNCIA
— incisos XIII e XVI do art.7®, não
excepcionou o trabalho por produção.
São excepcionados pelo incisoIdo Ondeo legisladornãoexcepcionou,não
art 62 da CLT apenas “os empregados cabeaointérpretefazê-to.Excluirostra

tantes de aumento de jornada, quando a
supressão do intervalo resulta na extra
polação do limite de oito horas diárias.
Assim, é devida a multa e a remunera
ção, como extras, das horas trabalhadas
além da oitava. Ac. 22.582/99. Proc.
11.412/98. DOE 2.8.99, pág. 176. Rei.
Antônio Miguel Pereira, 1® T.
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balhadores remunerados por produção
doslimitesestabelecidosparaajornada
diáriasignificadeixá-losao alvedriodo
empregador,aoarrepiodaisonomiapre
conizadapeloart.5SdaCartaMagna.Ac.
18.469/99.Proc.8.128/98.DOE 29.6.99,
pág.87.Rei.LuizAntonioLazarim,1*T.

Ac. 24.324/99. Proc. 15.230/98. DOE
17.8.99, pág.92.Rei.LuísCarlosCândi
do MartinsSoteroda Silva,5*T.

117 — HORAS EXTRAS. TURNOS
ININTERRUPTOS DE RE
VEZAMENTO. SALÁRIOHORA.DEFERIMENTO APE
NAS DO ADICIONAL

Efetivamente, horas in itinerenão
constituemtempodeefetivolabor,deven
doa suabasedecálculorestringir-seao
saláriocontratual. Ac.25.221/99.Proc.
7.200/98. DOE 13.9.99, pág. 55. Rei.
Desig.LuizAntonioLazarim, 1*T.

O empregado contratado mediante
salário-horaapós a CF/88 somente faz
jus à paga do adicional extraordinário
pelolaborem turnosininterruptosdereve
zamento,namedidaem quejápercebeu,
deformasingela,pelashorastrabalhadas
após a sextadiária.Ac.29.230/99. Proc.
13.207/98.DOE 18.10.99,pág.103.Rei.
LuizAntonioLazarim, 1*T.

121 — HORAS IN ITINERE. INSU
FICIÊNCIADE TRANSPOR
TE PÚBLICO

120 — HORAS IN ITINERE. BASE
DE CÁLCULO

A mera insuficiôncia de transporte
públicoou a incompatibilidade*de horá
riodestecom o do obreironãoenseja a
aplicaçãodo Enunciadon.90do C.TST,
conformeestabelecidono Enunciadon.
24,notocanteà insuficiênciade trans
118 — HORAS EXTRAS. VALORES 3
portepúblico.Ac.6.439/99.Proc.1.945/
PAGOS. DEDUÇÃO
98.DOE 22.3.99,pág. 114.Rei.Antônio
Miguel Pereira, 1*T.
A dedução dos valores pagos pelo
empregador,em relaçãoaopleitodotra 122 — HORAS IN ITINERE. NOR
balhador, é medida que se impõe, em
MA COLETIVA
respeitoaos princípiosquevedamo en
riquecimentosemcausa ea duplicidade
A existênciade norma coletivaesta
do pagamento, os quais devem serevi
tados,em defesada própriacredibilida belecendotempo inilinere,paraa cate
de daJustiça.Ressalte-seque taldedu goria,excluias horasexcedentes às fi
ção não se confundecom o institutoda xadasna norma, porqueestarepresen
compensação— art.767daCLT,quetra taa média dos percursosfeitospor to
tada soluçãode dívidasentreaspartes dos os trabalhadores da classe.
litigantes.Ac.20.464/99.Proc.7.668/98. UNICIDADE CONTRATUAL. VÁRIOS
DOE 19.7.99,pág.88.Rei.LuizAntonio CONTRATOS A PRAZO. Os sucessivos
contratosde trabalho com pequena in
Lazarim, 1aT.
terrupção de prestação de serviços
119— HORAS INITINERE.ADICIO descaracterizam os contratos a prazo,
sendo estes transformados em um úni
NAL EXTRAORDINÁRIO. co
contrato por prazo indeterminado.
EXCLUSÃO
JUSTACAUSA. PROVA IMPRESTÁVEL.
Memorando de comunicação Interna é
As horas de transcurso devem ser documento unilateral,portanto, insufici
remuneradasdeformasingela.Justifica- enteparacomprovarfaltagravequepos
se a exclusão do adicional extraordiná sa ensejarjusta causa. Ac. 49.361/98.
rio,na medida em quem não há nesse Proc.26.683/97. DOE 26.1.99,pág. 87.
período,aefetivaprestaçãodeserviços. Rei.AntônioMiguel Pereira,1*T.
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123— HORAS INITINERE. PREFI
XADAS EM NEGOCIAÇÃO
COLETIVA. PRINCÍPIO DO
CONGLOBAMENTO. CON
CESSÕES MÚTUAS. INAD
MISSIBILIDADE DE INVO
CAÇÃO DE PREJUÍZO
O envolvimentodeinteressesrecípro
coslevaaconcessõesmútuas eà cren
çaquenenhum sindicato,em sãconsci
ência,iriaaceitardeterminadacláusula
supostamente desfavorável, se no con
texto geral, a negociação não tivesse
redundado em efetivo proveitopara a
categoriaprofissionalrepresentada.Esse
modo de ver representa a observância
do princípiodo conglobamento,autênti
ca norma técnicaque não admiteinvo
caçãode prejuízocomo objeçãoa uma
cláusulasem ademonstraçãodequetal
prejuízotambém sejaresultadodanego
ciaçãogtobalmenteconsideradaem seu
resultadofinal,propostoe aceito.Horas
initinereindevidas. MULTA. DE CARÁ
TERADMINISTRATIVO.COMPETÊNCIA
DO ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO.A
multaporinfraçãoàsnormasdo FGTS é
penalidadeadministrativaa seraplicada
por órgão do poderexecutivo,jáque a
estaJustiçaEspecializadacabe,tão-so
mente,aImposiçãodemultasdecaráter
processual.Ac. 13.712/99. Proc.3.901/
98.DOE 25.5.99,pág.98.Rei.OlgaAida
Joaquim Gomleri,5*T.
124— HORAS INITINERE.TRANS
PORTE PÚBLICO INSUFI
CIENTE. INAPLiCABILlDADE
DA SÚMULA DO ENUNCIADO
N.90 DO C.TST

125 — IMPROBIDADE. NÃO CA
RACTERIZAÇÃO
A improbidade pelas sequelas que
maculaavidasocialeprofissionaldotra
balhador, requer prova insofismávelde
suaocorrência.Constitui-senamaisgra
vedashipóteseselencadaspeloart.482,
doTextoConsolidado.Sem a provacon
cretado atentadoao patrimôniodo em
pregadorem proveitopróprio,nãoháque
sefalarem improbidadedemoldeaconvalidarajustacausaaplicada.Ac.49.472/
98. Proc.27.633/97. DOE 26.1.99,pág.
91.Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
126 — INSALUBRIDADE. PROVA
TÉCNICA. EXTINÇÃO DO
ESTABELECIMENTO. VIS
TORIA EM LOCAL. PARA
DIGMA OU LAUDO CON
TEMPORÂNEO EMPRES
TADO.VIABILIDADE
A constataçãoda insalubridadee da
periculosidadedepende de provatécni
ca específica,mediante vistoriano am
bientede trabalho(§ 2® do art.195 da
CLT). Se houve encerramento da ativi
dade e fechamentodo estabelecimento
Industrial,comadesmontagemdasinsta
laçõeseremoçãodosequipamentos,de
modo que seria impossível a vistoria,
nada impedequesea procedaem esta
belecimentoparadigmaousesocorrado
resultadode vistoriacontemporânea ao
contrato, referenteàs mesmas funções
do autor.A conclusão que exsurgirdo
laudoparadigmaéeficazcomo prova,na
hipótese.Ac.48.679/98.Proc.18.513/97.
DOE 26.1.99,pág.66.Rei.JoséAntonio
Pancottl,2«T.

Constitui obrigação do empregado
comparecer em seu localde serviçona 127 — INTERVALO. INTRAJORNA
hora determinada no pacto contratual,
DA.TURNOS ININTERRUP
não podendo Invocar em seu proveito
TOS DE REVEZAMENTO.
insuficiência de transporte público, eis
INTELIGÊNCIA DO ART. 71,
quequandode suavinculaçãoà empre
§ 1«,DA CLT
sa, deveria levarem consideração tal
fato.Ac.2.781/99.Proc.32.329/97.DOE
Asseguradaaotrabalhadorajornada
9.3.99, pág. 70.Rei.Desig.AntonioTareduzida de seis horas, com direitode
deu Gomierl,2“T.
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receber como extras as sétima e oitava
horas trabalhadas, o intervalo intrajornada seria de quinze minutos (art.71, § 1o,
da CLT) e não de uma hora, de forma
que, usufruindo de trinta minutos de in
tervalo, nada mais lhe é devido a este
titulo. Ac. 20.735/99. Proc. 13.706/98.
DO E 19.7.99, pág. 98. Rei. Luiz Carlos
de Araújo, 3* T.

as disposições do art. 1.062 do CC. A
aplicação do Direito Comum no âmbito
trabalhista somente se justifica se omis
sa a legislação obreira — arts. 8a e 769
da CLT. Ac. 620/99. Proc.21.672/98 DOE
23.2.99, pág. 89. Rei. Luiz Antonio
Lazarlm, 5° T.

131 — JUSTA CAUSA. BRIGA EM
SERVIÇO. CARACTERI
128 — INTERVALO. PARA REPOU
ZAÇÃO
SO E REFEIÇÕES. INTELI
GÊNCIA DO ART. 71, DA
A ocorrência de briga em localde tra
CLT, E SEU § 4«
balho caracteriza falta grave que enseja
do contrato de trabalho, nos
Com a devida vônia, entendo que a a ruptura
do art.482 da CLT.Ac. 14.758/99.
melhor interpretação a ser dada ao § 4°, moldes
Proc. 3.028/98. DOE 15.6.99, pág. 54.
do art.71, da CLT, inclusivepara que não Rei.
Luiz Antonio Lazarim, 1*T.
haja enriquecimento sem causa, á no
sentido de que, a não concessão do in
tervalo mfnlmo para refeição e descan 132 — JUSTA CAUSA. DESÍDIA.
CARACTERIZAÇÃO
so, mesmo que não importe em excesso
de jornada,dá ao obreiroo direitode rece
ber, com acréscimo mínimo de 50%. não
O trabalhador que. após um período
a remuneração correspondente a uma de regular
contrato de trabalho, começa
hora, como deferida pela r.sentença, mas a faltarinjustificada
e reiteradamente ao
a remuneração correspondente ao perío serviço, deixando de cumprir uma das
do do intervalo não concedido. Ac. principais obrigações do pacto laborai,
20.711/99. Proc. 10.815/98. DOE 19.7.99, incide em desídia funcional, que justifi
pág.97.Rei.Luiz Carlosde Araújo, 3* T.
ca a ruptura do contrato sem ônus para
o empregador — letra e do art 482 da
129 — INTERVALO. PARA REPOU CLT. Ac.30.408/99. Proc. 13.628/98. DOE
SO OU ALIMENTAÇÃO SU 18.10.99, pág. 142. Rei. Luiz Antonio
PERIOR A DUAS HORAS Lazarim, 1*T.
DIÁRIAS.RESSARCIMENTO
133— JUSTACAUSA.DESÍDIA.VIGIA
Remunera-se o período de intervalo
para repouso ou alimentação, excedente
Caracteriza justa causa, sob a forma
do limite de duas horas diárias, com o de desídia,
o vigia que dorme em servi
acréscimo de 50%, salvo previsão em
acordo escrito, individual ou coletivo.Ac. ço e deixa descoberto o patrimônio da
22.049/99. Proc. 8.970/98. D OE 2.8.99, empresa. Ac. 45.911/98. Proc. 30.819/97.
pág. 156. Rei. Desig. Eduardo Benedito DOE 12.1.99, pág. 69. Rei. Eduardo Be
nedito de Oliveira Zanella, 1aT.
de Oliveira Zanella, 1“T.
130 — JUROS DE MORA. DÉBITO 134 — JUSTA CAUSA. EMBRIA
TRABALHISTA. ART. 1.062
GUEZ. MOTORISTA
DO CC. INAPLICABILIDADE
Caracterizajustacausa a embriaguez
O cálculo de juros no processo traba de motorista dada a imprescindível luci
lhista tem regras próprias — art.883 da dez e controle das faculdades para o
CLT e Lei n. 8.177/91, não se aplicando exercíciode suas atividades.Ac. 47.223/98.
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Proc.31.062/97.DOE 12.1.99.pág.112. 138 — JUSTA CAUSA. MAU PRO
Rei.EduardoBeneditodeOliveiraZanel
CEDIMENTO
la.1 *T.
A justacausaéa maiorpenalidadea
seraplicadaao empregado, devendo o
135 — JUSTA CAUSA. GERENTE atopraticadoserde gravidade tala im
REGIONAL QUE DESATEN pediro prosseguimento do pacto labo
DE ORIENTAÇÕES BÁSI rai.Para configuraçãode mau procedi
CAS PARA DEFERIMENTO mento,érequisitoacabaldemonstração
DE CRÉDITO. OCORRÊN dedolodoempregadoem causarprejuíCIA DE PREJUÍZO.CONDU zo realou potencial,o que não se vis
TA REINCIDENTE. CARAC lumbrounos autos.Ac.24.966/99.Proc.
33.433/97. DOE 13.9.99, pág. 47. Rei.
TERIZAÇÃO
Desig.Ana Paula Pellegrina Lockmann,
3*T.
O reclamanteque.nada obstanteter
sidopunidoeorientadoquantoà prática 139 — JUSTA CAUSA. PARTICIPA
denãoobservânciadasnormasbásicas
ÇÃO EM GREVE NÃO CON
que disciplinam operações bancárias,
FIGURA FALTA GRAVE
reincide na mesma conduta, causando
inclusiveprejuízosdeconsideradomon
A participaçãoem paralisaçãodefor
te,fezdiluiro elementofidúciaquedeve
ma
pacífica não configura falta grave,
permeararelaçãode emprego.Configu irrel
evantea classificaçãoda greve (le
rando-se a gravidade da conduta, a galou
legal,abusivaoujusta),eisqueo
imediaticidadeda punição, licitaa justa direitoi
greveestáconstitucionalmen
causaaplicada.Ac.7.416/99.Proc.522/98. tegarande
tido.A grevelegalenãoabusiva
DOE 12.4.99. pág. 75. Rei.Luís Carlos
impedearescisãodocontratode
Cândido MartinsSoteroda Silva,5*T. apenas
trabalhodurante a paralisação (art.7»,
parágrafo único, da Lei n. 7.783). Ac.
136 — JUSTA CAUSA. INCONTI 10.999/99. Proc. 14.838/98. DOE
11.5.99, pág. 46. Rei. Desig. Antônio
NÊNCIA DE CONDUTA
MiguelPereira, 1*T.
Caracteriza justa causa por Inconti
JUSTA CAUSA. PARTICIPA
nênciade condutaa práticadeatoslibi 140 — ÇÃO
EM MOVIMENTO PAdinosos e ofensivos à honra de colega
REDISTA.GREVE JULGADA
detrabalho.Ac.14.893/99.Proc.5.545/98.
NÃO ABUSIVA. NÃO CA
DOE 15.6.99,pág.59.Rei.EduardoBe
RACTERIZAÇÃO
neditode OliveiraZanella, 1*T.
implesparticipaçãoem movimen
137 — JUSTA CAUSA. INDISCIPLI togAres
vistanão autorizaa rescisãocon
NA. CARACTERIZAÇÃO
tratual por justa causa, nos termos da
Súmula n.316/STF,aindamaisnãoten
O empregado que, em curtoperíodo do agrevesidojulgadaabusiva.A justa
de vigênciado pactolaborai,praticafal causa requera ocorrênciade uma das
tasinjustificadas,além de serencontra figuraselencadasno art.482da CLTou
do dormindo em horário de trabalho, abusodedireitodurantea parede,dada
Incide em faltagrave, por Indisciplina, a excepcionalidade de seus efeitosso
justificandoa resiliçSocontratualporJus bre o contrato de trabalho.Ac. 444/99.
tacausa.Ac.22.122/99.Proc.8.665/98. Proc.38.389/97.DOE 23.2.99,pág. 81.
DOE 2.8.99,pág. 159.Rei.LuizAntonio Rei.LuisCarlosCândidoMartinsSotero
da Silva,5*T.
Lazarim, 1*T.
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144— LITIGANTE DE MÁ-FÉ. CUI
DADOS PARA SUA NÃO
OCORRÊNCIA E PARA A
NÃO RESPONSABILIZA
O empregador que imputa ao traba
ÇÃO DO ADVOGADO
lhadora práticadejustacausa,durante
ocumprimentodeavisoprévio,deveofe
recerprova robusta de sua ocorrência,
Convém ao profissional,quando da
demonstrandoasgravesconsequências elaboraçãoda petiçãoinicial,conferira
decorrentes do ato faltosoque Justifi coerênciae a procedênciados pedidos,
quem anãopermanênciadoempregado a fimde evitar,primordialmente,a apli
nolocalde trabalho,uma vezquea rup cação das penalidadesprevistasna lei,
turado pactolaboraijáestáem curso.O que poderão repercutirsobreo mesmo,
patrão detém o poder disciplinar para casoseadmitaasolidariedadedoadvo
corrigir,de outras maneiras, pequenas gadona postulaçãoindevida,que partiu
faltasfuncionaisdotrabalhadorqueestá de seu próprio punho. Ac. 24.738/99.
prestesa deixaro emprego.O rigorex Proc.6.610/98. DOE 18.10.99,pág. 96.
cessivo não merece o beneplácito da Rei.Otga AidaJoaquim Gomieri,5*T.
Justiça. Ac. 19.145/99. Proc. 7.970/98,
DOE 19.7.99,pág.40.Rei.LuizAntonio 145— MANDADO DE SEGURANÇA.
Lazarim, 1*T.
INTERPOSIÇÃO CONTRA
PREFEITURA MUNICIPAL.
142 — LEI MUNICIPAL. INCONSTIRELAÇÃO TRABALHISTA.
TUCIONALIDADE. EFEITOS
ATO DE AUTORIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO
A declaraçãodeinconstltucionalidade
deleimunicipal,comefeitosergaomnes
Agindo o Prefeito Municipal como
e ex lunc, retirado mundo jurídicoas empregador,eventuallesãoa direitode
vantagens nela previstas, impossibili correntede relaçãocontratualtrabalhis
tando o seu deferimento aos supostos tanão se caracterizacomo atode auto
beneficiários. Ac. 14.908/99. Proc. ridade, para efeitosde interposiçãode
22.671/98. DOE 15.6.99,pág. 60. Rei. mandado de segurança. Carência de
Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, ação. Ac. 640/99-A. Proc. 105/99-MS.
DOE 30.7.99,pág.50.Rei.MariaCecília
1*T.
FernandesÁlvaresLeite,SE.
141 — JUSTA CAUSA. RIGOR
EXCESSIVO

143 — LICENÇA-PRÉMIO. SER
146— MENOR. GRÁVIDA. PEDIDO
VIDOR “CELETISTA"
DE DEMISSÃO. NECESSI
DADE DE ASSISTÊNCIA.
A licença-prêmioé vantagem estatu
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
táriaque não se aplicaaos servidores
439
E 500, DA CLT
regidospeloregimejurídicodaCLT,sen
do imprescindível leiespecifica consa
Ausentequalquerassistênciaàrecla
grando o direito.A obrigatoriedade de
implantaçãodo regime úniconão tem o mante (menor de idade) no pedido de
condão de criarum regime híbridonos demissão, requisitoessencialpara pre
Estados-membros,quemantêmservido servara autenticidadena manifestação
res nos regimes do estatutoe da CLT, havidaeparaafastareventuaispressões,
porque ainda não instituíramo regime não há como seatribuirvalidadeao pe
único.Ac. 45.793/98. Proc. 20.846/97. didode demissão porquea reclamante,
DOE 12.1.99, pág. 63. Rei. Antônio como jádito,não poderiafirmá-losozi
nha.eisque perante o DireitodoTraba
Miguel Pereira,1*T.
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lho é relativamente Incapaz.Apenas e
tão-somentepodeassinarrecibodepaga
mentode salário(art.439,da CLT).Outrossim,a documentação dos autosde
monstraqueàépocadarescisãodopac
to a reclamante encontrava-se grávida,
podendo, também, ser aplicado, analogicamente.oquantodispostonoart.500,
daCLT.Portanto,forçosoconcluir-sepela
dispensa imotivada da reclamante em
facedo princípioda continuidadeda re
laçãodeempregoquemilitaaseufavor.
Recursoordinárioconhecidoe não pro
vido.Ac.8.565/99.Proc.38.248/97.DOE
12.4.99, pág. 115. Rei. José Otávio
Bigatto, 1*T.

constitucional imposto àjornada de tra
balho (art.7a.inciso XIII).Reclamante
quefazjusa horasextraordinárias,uma
vezquesuafunçãonãosepodeenqua
drarna exceçãoprevistapeloart.6 2 do
TextoConsolidado.Ac.30.406/99.Proc.
13.470/98.DOE 18.10.99,pág. 142.Rei.
LuizAntonioLazarim, 1*T.

Culpade terceiros,órgãohomologador(sindicatode classeou Ministériodo
Trabalho)que motivao atrasono paga
mento dos haveresrescisórios,nãojus
tificaimputar ao empregador a sanção
pecuniária,previstapelo§8®,doart.477,
doTextoConsolidado.As normaspenais
carecem da interpretação a aplicação
restritiva.Ac.44.927/98.Proc.23.685/97.
DOE 12.1.99,pág.41.Rei.LuizAntonio
Lazarim,5*T.

150— MULTA.ART.477DA CLT.AVISO
PRÉVIO "CUMPRIDO EM
CASA"

149 — MULTA. § 8® DO ART. 477
DA CLT

A complementação de verbas resci
sóriasdeferidasjudicialmentenãoenseja
o pagamento da multa preconizada no
147— MORA RESCISÓRIA.CULPA § 8®do art.477 da CLT. Ac. 18.134/99.
DE TERCEIROS. MULTA DO Proc. 11.932/98.DOE 29.6.99,pág.76.
ART. 477, § 8»,DA CLT. NÃO Rei. Eduardo Benedito de Oliveira Za
nella,1 »T.
CABIMENTO

O cumprimento do aviso prévio"em
casa"equivaleà indenização do periodo, portanto, as verbas rescisóriasde
vem serpagas no prazo de 1 0 diasda
dispensa.Ac.24.616/99.Proc.11.503/98.
OOE 17.8.99,pág.103.Rei.Deslg.Eduar
do BeneditodeOliveiraZanella,1*T.

148 — MOTORISTA. ITINERÁRIOS
PREDETERMINADOS.CON 151 — MULTA. ART. 652, LETRA D,
TROLE DO TEMPO GASTO
DA CLT
NO PERCURSO. HORAS
EXTRAS. CABIMENTO
Descabeaaplicaçãodamultapreten
dida com base na alínea d,do art.652
Motorista que labora externamente, da CLT, eisque referidodispositivonão
cumprindo itineráriospredeterminados, confereaoJuizopoderdelegislarquan
embora não subordinado a controledi do aplicável a penalidade. A observa
retoe diáriode horários,estásujeitoao
do preceitoem discussão somente
controleIndiretodo tempogastono per ção
curso.em faceda possibilidadede apu se revela utilizávelquando Já existente
ração das distâncias percorridas. Inad outra regra expressa prevendo os atos
missível, nessas condições, alijar-seo ilícitosesujeitosà puniçãolegal.Ac.413/
empregador,queoperanoramodotrans 99.Proc.32.991/97. DOE 23.2.99,pág.
porte de cargas, de observar o limite 80.Rei.Albertoda CostaJúnior,5*T.
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152 — MULTA. DIÁRIA PELA NÃO 154— MULTA. DO ART.477 DA CLT.
PAGAMENTO DAS VERBAS
COMPR O V A Ç Ã O DOS
RESCISÓRIAS EFETUADO
DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS
ANTES DO TERMO HOMOLODETERMINADOS EM SEN
GATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA
TENÇA. AUSÊNCIA DE
BASE LEGAL
O que tem efeitoliberatórioda obri
O art.652, d,da CLT. nâo consagra gaçãoéoefetivopagamentoenãooter
competência desta Justiça Especializa mo homologatório.Nadaimpede,destar
da para a irrestritaimposiçãode multas te,que a homologaçãovenha a serrea
todasasvezesem querestarevidenciado, lizadaapósaquitaçãodasverbas resci
no exame dos feitosde sua competên sórias,sendo indevida a multa prevista
cia.odescumprimentodeobrigaçõestra no § 8®do art.477 da CLT.Ac.47.817/
balhistas pelo empregador, mesmo em 98. Proc. 32.432/97. DOE 26.1.99,
ág.38. Rei.LuisCarlos Cândido Mar
se tratandode obrigações de fazer.As p
multas de que cuida o artigoconsolida tinsSoteroda Silva,5*T.
do sfioas que expressamentese Inclu
am na competênciaimpositlvadestaJu 155 — MULTA. DO ART. 477, § 8®,
DA CLT. PROPORCIONALI
risdiçãoEspecializada,taiscomo, v.g.,
DADE EM RELAÇÃO AOS
asconstantesdosarts.722a733daCLT,
DIAS DE ATRASO. INCABIdentreasquaisnãoseincluiamultadiá
riafaceà nãocomprovaçãodosdepósi
MENTO
tosfundiários.O art.22,da Lein.8.036/
Não háquese falarem proporciona
90,jáfixouuma multade20% (vintepor
cento)ao empregador pelanâo realiza lidadeda multadoart.477,§ 8®,da CLT,
ção dos depósitos no prazo legal, nfio uma vezquea norma legalnâo estabe
havendo respaldo para nova Incidência lecequalquerescalonamentodevalores
desse percentual.Ac. 15.225/99. Proc. tendoem vistaonúmerodediasdeatraso
1.513/99.DOE 15.6.99,pág.72.Rei.Olga no pagamento das verbas rescisórias,
nãocabendoao intérpreteelastecerseu
Alda Joaquim Gomieri,5aT.
sentido.Ac. 18.995/99. Proc. 8.859/98.
DOE 29.6.99,pág. 103.Rei.LuísCarlos
153 — MULTA. DO ART.477 DA CLT. CândidoMartinsSoteroda Silva,5*T.
EMPREGADA DOMÉSTICA.
RESCISÃO CONTRATUAL. 156 — NEGOCIAÇÃO COLETIVA.
PRAZO INDETERMINADO.
NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 7*
VALIDADE LIMITADA
DA CF E 21 DO DECRETO N.
71.885/73
Norma cogente do § 3®,do art.614
CLT prevêcomo limitemáximo para
Não fazjusà multa previstano § 8° da
nstrumentos coletivoso prazo de dois
doart.477daCLT a empregada domés i
anos. Se as partes executam entabulaticaque percebe com atrasoas verbas çãocoletivacelebradaporprazoindeter
rescisórias decorrentes da ruptura do minado,beneficiando-seosempregados
pactolaborai,querpelodispostonoart. com as vantagensobtidasatravésdela,
21 doDecreton.71.885/73,querporque não podem estes, no finalde seus res
oart.7«da CF.queé exaustivo,não traz pectivos contratos, acoimá-la integral
nenhuma referênciadesse direitoà ca mente nula. apenas e unicamente por
tegoriaprofissionalem pauta.Ac.6.211/99. vícioformalatinenteaoprazo.Necessá
Proc.30.114/97.DOE 22.3.99,pág.106. rioadequar-seaintençãodosconvenenRei.Desig.LuisCarlosCândidoMartins tessuprapartes(art85do CC),atépor
que respaldada em deliberaçãoassemSoteroda Silva,5*T.
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blearda respectiva categoriaprofissio
nal,comolimitetemporalretro-enfocado.
Dessa adequação exurgeo respeitoao
biênioconsolidado,extirpando-seapenas
o excesso; ressalva-se neste, ainda,
eventual compensação dos benefícios
recebidos em razão da avença com os
derivadosda limitaçãodo respectivoprazo
devalidade,respeitadas,aqui,a nature
zajurídicaou a finalidadede uma e ou
traparcelas.Ac.15.218/99.Proc.31.438/
97.DOE 15.6.99, pâg.71.Rei.Valdevir
RobertoZanardi,5*T.

teligadaàsuaatividadepersonalíssima,
o que. absolutamente, não é aplicável
para uma empresa. Agravo de petição
improvido.Ac.30.809/99.Proc.9.711/99.
DOE 18.10.99,pág.157.Rei.JoséPedro
de Camargo Rodriguesde Souza, SE.
160 — PENHORA. EXCESSO

Nãoconfiguraprejuízoouexcessode
penhoraa constriçãode bens em quan
tiasuperiorao débito,uma vez que, le
vados à praça, dificilmente atingem o
alorda avaliaçãoe,na hipótesedo va
157 — NORMAS COLETIVAS. DI v
lorarrecadadosuperaro valordadivida,
REITOS INCORPORADOS aAgravanteseráreembolsadapeladife
AO PATRIMÔNIO DO TRA rença. Ac. 29.908/99. Proc. 15.359/99.
BALHADOR
DOE 18.10.99, pág. 125. Rei. Eduardo
Beneditode OliveiraZanella, 1*T.
As condições ajustadas em normas
coletivas,que seconcretizamnoperíodo
de vigênciado ajustecoletivo,incorpo 161 — PLANO DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA. AÇÃO
ram-seem definitivoaopatrimôniodotra
balhador,inserindo-secomocondiçãodo
TRABALHISTA
contrato de trabalho, e sua supressão
somente se fazpossívelmediantenovo
aplanodedemissãovolun
ajusteexpresso,com a devidaassistên táriAaadesão
não
o
b
s
ta o ajuizamentode ação
ciada entidadesindical.Ac. 16.094/99. trabalhista,sob
de afrontaao dis
Proc. 4.038/98. DOE 15.6.99, pág. 99. posto no art.5®,pena
XXXV,
da Constituição
Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
daRepublica.Ac.17.027/99.Proc.5.908/98.
DOE 15.6.99, pág. 135. Rei. Eduardo
158— PARTICIPAÇÃONOS LUCROS Beneditode OliveiraZanella, IaT.
Indefere-sea participaçãonoslucros
se o autornão se Inserenas hipóteses 162 — PLANO DE DEMISSÃO
previstasem normacoletiva.Ac.17.312/99.
VOLUNTÁRIA. TRANSA
Proc. 11.512/98.DOE 29.6.99,pág. 46.
ÇÃO EXTRAJUDICIAL,
Rei. Eduardo Benedito de Oliveira ZaCOISA JULGADA
nella, 1*T.
adesãodoobreiroaoPlanodeDemis
159 — PENHORA. BEM NECESSÁ sãoAVo
luntária (PDV) consisteem mero
RIOAO EXERCÍCIO DE PRO ajusteentreautore réu que tevecomo
FISSÃO. INOCORRÊNCIA. objetoo rompimentodo pactuado havi
IMPOSSIBILIDADE DE TAL do entre ambos, não se configurando
ALEGAÇÃO POR EMPRESA transação nos termos do art. 1.030 do
CC e,poróbvio,nãogera a coisajulga
Quando o art.649,VI,doCPC previu da.Tratam-sededireitos,senãoindispo
a impenhorabilIdadedemáquinas,uten níveis,ao menos ferrenhamente tutela
sílios e Instrumentos necessários ou dospelalegislaçãotrabalhista.Ac.27.128/
Citeisaoexercíciodeprofissão,claroestá 99. Proc. 18.562/98. DOE 13.9.99,pág.
quevisoua protegero profissionalautô 119. Rei. Laurival Ribeiro da Silva Fi
nomo, cujasubsistênciaestádiretamen lho.4*T.
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163— PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. 166 — PRESCRIÇÃO. DIREITO DO
TRABALHO. IMPOSSIBILI
EXTINÇÃO DO PACTO LABORAL
DADE DE ELASTECIMENTO.
ART. 7a,XXIX, DA CF/88
A proposituradaaçãotemo efeitode
interrompera prescrição— art.219 do
O comando constitucional é claro ao
C P C . O biênio previsto pela parte fin
al determinar a contagem do prazo pres
daletraado incisoXXIXdoart.78daCF cricional, não cabendo ao Órgão
não tem o condão de suspender ou in Julgador, utilizando-se de recursos
terrompero fluxodo prazoprescricional, interpretativos, elastecer esse período.A
não se justificando a contagem do se adotar tal critério, o escopo maior do
quinquênio a partirda data da extinção institutoda prescrição, qual seja, a esta
do contratode trabalho,o qualdeveser bilidade e a paz das relações sociais,
procedido a partir do ajuizamento da restará mitigado, tendo em conta a elas
reclamatória. Ac. 622/99. Proc. 22.532/ ticidade da existência do litígio. Ac.
97. DOE 23.2.99,pág.89.Rei.LuizAn- 13.701/99. Proc. 2.564/98. DO E 25.5.99,
tonioLazarim, 5*T.
pág. 98. Rei. Luís Carlos Cândido Mar
tins Sotero da Silva, 5* T.
164 — PRESCRIÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO
167 — PRESCRIÇÃO. EMPREGA
DOR CO M ATIVIDADES
Para ajuizamento da ação, inicia-se
MISTA. USINA DE AÇÚCAR
a contagem do prazo prescricional da
E ÁLCOOL
data da extinçãodo contrato de traba
lho,porém, quanto aos direitospleitea
A prescrição deve, por princípio, ser
dos,levase em consideraçãoadatado interpretada
restritivamente, por se cons
ingressoem juízo,retroaglndoatécinco tituirem meio antipático de extinção da
anos, conforme previsãoconstitucional. obrigação.Abrangendo o períodode vigên
Ac. 14.889/99. Proc. 5.282/98. DOE cia contratual atividades mistas, no início
1.506/99, pág. 59. Rei. Eduardo Bene no campo e, posteriormente, na indus
ditode OliveiraZanella, 1*T,
tria,é de serem desmembrados os perío
dos distintos,levando-se em conta a na
165— PRESCRIÇÃO. CONTRATOS tureza dos serviços, para fins de enqua
POR PRAZO DETERMINA dramento prescricional. ante a primazia
DO SERVIÇO DE NATUREZA da realidadecontratual, quando o empre
TRANSITÓRIA — § 2® DO gador desenvolve atividades agrícolas e
ART. 443 DA CLT. CONTA industriais distintas e autónomas, a fim
GEM DO TERMO PRESCRI- de que se dê integralaplicação das letras
e b do inciso XXIX do art. 7* da CF. Ac.
CIONAL A PARTIR DO TÉR a6.532/99.
Proc. 36.695/97. DOE 22.3.99,
MINO DE CADA CONTRATO pág. 118. Rei.
Luiz Antonlo Lazarim, 5*T.
Tendo sido reconhecidos como váli
dososcontratosfirmadosporprazode
terminado,amparadopelodispostono§2®
do art.443 da CLT,o temo inicialparaa
contagemdoprazoprescricionaldeveser
feitoapartirdo términodecadacontrato
detrabalhosempreem cotejocomadata
da propositurada reclamatória.Ac.560/
99. Proc.32.642/97.DOE 23.2.99,pág.
86. Rei. Luís Carlos Cândido Martins
Soteroda Silva,5*T.
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168 — PRESCRIÇÃO. FGTS. EX
TINÇÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO
O direito de ação, para reclamar par
celas não recolhidas do FGTS. prescreve
em dois anos contados da extinção do
contratode trabalho.Ac. 23.491/99. Proc.
10.336/98. D OE 17.8.99, pág. 63. Rei.
Antônio Miguel Pereira, 1* T.

169 — PRESCRIÇÃO. INÍCIO DE
CONTAGEM. AVISO PRÉ
VIO INDENIZADO. INTELI
GÊNCIA DO § 1« ART. 487
DA CLT E DA ALÍNEA A,
INCISO XXIX DO ART.7«DA
CF/88.

nal,nos termos do incisoV do art. 172
doCCB.Ac.10.218/99.Proc.20.317/98.
DOE 27.4.99,pág.91.Rei.LuizAntonio
Lazarim,1aT.

A prescriçãodispostano§ 1*.doart
884, da CLT, somente pode se referir
àquela ocorrida na fase de execução,
hajavistaquea prescriçãoordináriade
veriatersidoalegadanafasedeconhe
cimento,razãopelaqualéforçosoadmi
tirque,realmente,ocorreaprescriçãodo
direitode executara sentençatrabalhis
ta, mormente no presente caso, onde
houve a paralisaçãodo feitoporquase
04 (quatro)anos,faceàinérciada recla
mante.Ac.330/99.Proc.27.668/98.DOE
23.2.99, pág. 77. Rei. Antonio Tadeu

173 — PRESCRIÇÃO. QÜINQÜENAL INDUSTRIA DE CARVÃOVEGETAL.MOTORISTA

172— PRESCRIÇÃO.PROPOSITURA
DE AÇÃO. INTERRUPÇÃO.
INÍCIO DA CONTAGEM DO
NOVO PRAZO BIENAL
A ratloleglsdo § 1°do art.487 da
CLT. porsua literalidade, não comporta
discussão o período de aviso prévio,
A propositura da reclamação traba
mesmo indenizado, constitui tempo lhistainterrompe a contagem do prazo
deserviçoparatodososefeitoslegais,de prescricional,mesmo quandoarquivada
modoquea extinçãodocontratode tra aação(Súmulan.268doTST).O enten
balhosóseverificanotermofinaldopré- dimentodizrespeitoà interrupçãoenão
aviso.Estabelecendoa alíneaa do Inci suspensão. Assim, após o ingresso de
soXXIX do art.7®da CF/88 queo inicio uma demanda trabalhista,o institutoda
da contagem do prazo prescrlcional prescriçãointerrompe-se,reinlclando-se
serádaextinçãodocontrato,poreviden acontagemdoprazoprescricional,após
te,só começa a fluiraofinaldo período talato.O fatodeteroautorpropostore
deavisoprévio,aindaqueindenizado.Ac. clamação trabalhista dentro do biênio
47.577/98.Proc.13.458/97.DOE26.1.99. prescricionalnãosuspendeu,comapro
pág.28.Rei.JoséAntonioPancotti,2aT. posituradaquelaação,acontagempres
cricional, mas sim, apenas a Interrom
170 — PRESCRIÇÃO. INTERCOR- peu. Proposta aquela ação, inlciou-se
contagem do biênioprescricional.
RENTE. FASE DE EXECU nova
Ac. 45.100/98. Proc. 12.607/97. DOE
ÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 12.1.99, pág. 48.Rei.Albertoda Costa
INÉRCIA DA RECLAMANTE Júnior,5aT.

Gomieri, 5 a T.

Seja pela função exercida (motoris
ta),sejapeloobjetosocialda reclamada
(indústriaextrativavegetal,fabricantede
carvãovegetal),atividadenaqualtraba
lhavaoobreiro,hádeseraplicadaapres
criçãoquinquenalaocasopresente,não
se enquadrando o reclamante na cate
goria de ruricola.Ac. 13.692/99. Proc.
1.964/98.DOE 25.5.99,pág.97.Rei.Olga
AidaJoaquimGomieri,5aT.

171 — PRESCRIÇÃO.INTERRUPÇÃO

174 — PRESCRIÇÃO. REAJUSTE
SALARIAL. NORMAS CO
O reconhecimento extrajudicial de
LETIVAS. APUCAÇÃO
débitofundiário,porpartedo emprega
dor,mediantetermodeconfissãodedívi
da, inclusivecom o seu parcelamento,
A prescrição nuctear do direitode
interrompe 0 fluxodo prazo prescricio- ação decorrente de reajustessalariais
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fixados em normas coletivassomente 177 — RECOLHIMENTOS PREVIopera-sequandoo ajuizamentodareclaDENCIÁRIOS E TRIBUTÁ
matóriaocorreuapós O quinquêniocon
RIOS. DESCONTOS DO
tadoda data da expiraçãodo prazode
CRÉDITODO RECLAMANTE
vigência do instrumento coletivo.Ac.
29.219/99. Proc. 12.275/98. DOE
Os valoresreferentesaosrecolhimen
18.10.99, pág. 103. Rei. Luiz Antonio tosprevidenciários e tributáriosdevem
Lazarim.1*T.
serdescontadosdocréditodoreclaman
te,eisque aobrigaçãode pagartantoa
175 — PROCESSO. DE ALÇADA. previdência como o imposto de renda
MATÉRIA CONSTITUCIO recai sobre aquele que auferiros valo
restributáveis,poisos citadosdescon
NAL DISCUTÍVEL
tosdecorremdeImposiçãolegal,nãoca
A ressalvaprevistano § 4®do art.2° bendo a esta JustiçaEspecializadade
da Lein.5.584/70tem motivaçãoóbvia: feririsenções sob taistítulos, valendo
seriaum contra-sensouma leiordinária ressaltarque a reclamada fica respon
impedirrecursodiscutindoquestãocons sávelpelocálculo,pela dedução e pelo
titucional,contrariandoa Carta Magna recolhimentodos valoresdo impostode
que prevêo recursoextraordináriopara renda e da contribuição previdenciária
taishipóteses.Assim sendo, para co deduzidos do créditodo reclamanteso
nhecimentod©recursoordinárioem dissí mente porocasiãodo efetivopagamento
diosdealçada,énecessárioqueaparte do valorda condenação, devendo ser
demonstreinequivocamenteinfringência utilizadaa tabelavigenteno mès do pa
direta(e não meramente reflexa)à CF, gamento, tendo em vista que este é o
utilizando-seem teseomesmorigorpara fatogerador.Recursoordinárioconheci
o conhecimentode recursoextraordiná do e providono aspecto.Ac. 18.012/99.
rio.Recursosquenãoseconhecem,pois Proc. 6.753/98. DOE 29.6.99, pág. 71.
não invocam qualquerviolaçãodireta a
textoconstitucional.Ac.24.015/99.Proc. Rei.José OtávioBigatto,1*T.
18.888/97. DOE 17.8.99, pág. 81. Rei.
178 — REDUÇÃO. DO INTERVALO
Desig.Samuel Hugo Lima,3®T.
DE REFEIÇÃO
176 — QUITAÇÃO. DO CONTRATO
NecessidadedeautorizaçãodoMinis
DE TRABALHO. BANESPA. tériodoTrabalho,mesmo havendoacor
PROGRAMA DE INCENTIVO do ou convenção coletivaa respeitodo
A DESLIGAMENTO VOLUN tema, vezque se tratade norma de or
dempública.Inteligênciadosarts.7°,XIII
TÁRIO. NÃO VALIDADE
e XXVI,CF.71.§ 3®,da CLT,e 2®.§§ 1«
Não éválidapróviaquitaçãodedirei e2®,LICC.Ac.23.563/99.Proc.9.394/98.
tostrabalhistasirrenunciáveis,especial DOE 17.8.99,pág.66.Rei.LucianeStorel
mentesem a assistênciasindical,como da Silva,3*T.
condiçãoparaadesãoa programade in
centivoadesligamentovoluntário,porse 179 — REINTEGRAÇÃO. DE SER
tratarde flagrantevíciodeconsentimen
VIDOR CELETISTA ADMITI
to.Também não pode ser considerada
DO SEM CONCURSO PÚ
séria declaração do empregado de Ter
BLICO APÓS A CF/88. IM
anotadocorretamentemeushoráriosnas
folhas de presença’,colidindo frontal
POSSIBILIDADE.ART.37,II.
menteinclusivecom depoimentopresta
DA CF
dopelatestemunhado reclamado.Afas
O
p
r
o
cessoseletivoa que se subme
ta-se,pois,a alegadacarênciade ação.
Ac. 7.223/99. Proc. 32.200/97. DOE teuo reclamante,não se revestiudo ri
12.4.99, pág.69.Ret.SamuelHugoLima, gor próprio do concurso público, tendo
2*T.
sido considerado como contratação di274

retaem processoadministrativoquetran
sitouperanteoTribunaldeContasdoEs
tado.Ausenteoconcursopúblico,nãohá
que se cogitarde estabilidade, seja o
servidorceletistaou não.Improcedente
a ação.Ac. 13.312/99. Proc.20.839/98.
DOE 25.5.99. pág. 84. Rei. Olga Aida
Joaquim Gomieri,5aT.

balho não eventuale remuneração tra
duzidanopagamentodecomissões,pois
tratando-sede vendedor externo, além
da pessoalidade,não eventualidadena
prestaçãode serviçose remuneração,á
necessáriaa subordinaçãojurídica,não
podendo confundir subordinação com
orientaçõessobreo serviçoaserdesen
volvido,postoquemesmoorepresentan
tecomercialse submete às determina
çõesdocontratohavidoentreaspartes.
Incasu.o contatodo reclamantecom o
gerenteeraesporádicoe o contatocom
o supervisordiziarespeitoapenas a in
formaçõesrelativasàsatividadesdesen
volvidas.Ausentes os requisitosdo art.
3»daCLT.Ac.10.188/99.Proc.2.905/98.
DOE 27.4.99, pág.90.Rei.LorhralFer
reirados Santos, 1*T.

180 — REINTEGRAÇÃO. EMPRE
GADO PORTADOR DO VÍ
RUS HIV.DESPEDIDA NÃO
ARBITRÁRIA. IMPOSSIBILI
DADE
É certoqueosprincípiosconstitucio
naisda dignidadeda pessoa humana e
da igualdade (arts. 18,III.3a.IV.e 5».
capul),bem como a Lein.9.029/95,im
pedem que oempregadoportadordoví
rus HIV ou aquele que já manifestou a
doença AIDS sejadespedidoarbitraria 183 — RELAÇÃO DE EMPREGO.
ÔNUS DA PROVA
mente.na esteirado que vôm decidindo
osTribunaispátriosedefendendoadou
trinanacional.Porém,aprovadaalegada
Não há inversãodo ônus da prova
arbitrariedadecometidapeloempregador quando a empresa admite a prestação
cabeaoobreiro,nosmoldesdosarts.818 de serviços, mas nega a existência da
da CLT e 333 do CPC, sendo improspe- relaçãode emprego, uma vezquea su
rávelopleitodereintegraçãoquandonão bordinaçãoéo fatoconstitutivododirei
atendidos citados dispositivos. Ac. topleiteado.Inteligênciado art818 da
16.526/99. Proc. 33.202/98. DOE CPC, c/c.o art.333, incisoI,do CPC.
15.6.99, pág.115.Rei.LulsCarlosCân Ac. 50.507/98. Proc. 27.951/97. DOE
didoMartinsSoteroda Silva,5aT.
23.2.99, pág. 45. Rei. Samuel Corrêa
Leite,3*T.
181 — RELAÇÃO DE EMPREGO.
AUTONOMIA. SUBORDINA
184 — RELAÇÃO DE EMPREGO.
ÇÃO. CONFIGURAÇÃO
PASTOR OU PREGADOR
Existe subordinação do trabalhador
EVANGÉLICO E RESPECTI
aoempregador,desdequeestedetenha
VA CONGREGAÇÃO. INOodireitodelhedarordensoudedirigire
CORRÊNCIA
fiscalizarseu serviço, não se exigindo
que o façade fatoe permanentemente.
Tem-se o recorrente,desde a proeA relaçãode emprego é emergentedos
fatose não de meratitulação.Ac.6.944/ mial,como "pastor-ou "pregador"evan
99.Proc.445/98.DOE 22.3.99.pág.131. gélicodaIgrejaPresbiterianaConserva
dorado Brasil;aindaqueporestaman
Rei.LuizAntonio Lazarim,5aT.
tido,não há como reconhecê-loempre
182 — RELAÇÃO DE EMPREGO. gadoaosmoldesconsolidados,porquan
NÃO CARACTERIZADA. RE totranscedereferidoministérioaoslimi
esdas atividadesmercantis. São ele
PRESENTANTE COMERCIAL t
mentos constitutivosdoscontratos,e o
Para caracterização da relação de empregatícioa issonãorefoge,a vonta
emprego, não bastaa existênciade tra dedecontratar,elementoconstitutivodo
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próprioconteúdo, estruturalao negócio
jurídico,antecedenteinclusiveaosrequi
sitosde validadedo art.82 do CC. Ora,
Ministro de Congregação religiosanão
contrata pecuniarlamente com esta o
exercíciodoministérioretrodescrito:ofaz
porsuaconvicçãoreligiosa,voluntáriae
espontânea. REVELIA E CONFISSÃO.
IRRELEVÂNCIA. Não comungo, inclusi
veliteralmente,com o recorrente,quan
do pregaa incontroversasupremaciada
reveliae respectivaconfissão ficta;de
lasresultapresunçãojúrisiantum,elisívelporprova contrárianosautos,o que
à falta desta não podem conduzir ao
injuridico.Ac.30.956/99.Proc.17.029/98.
DOE 18.10.99. pág. 162. Rei.Valdevir
RobertoZanardi,5*T.
185 — RELAÇÃO DE EMPREGO.
PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇOS COMPROVADA
Confirmada a prestaçãode serviços,
cabe ao empregador a comprovaçãoda
inexistência de subordinação. Não se
desincumbindodesseônus, restaeviden
ciadoo vinculoempregatíclo.Ac.4.472/99.
Proc.33.051/97.DOE9.3.99,pág.127.Rei.
AntônioMiguelPereira,1*T.

187 — REMUNERAÇÃO. MENSALISTA. ABRANGÊNCIAS
DO SALÁRIO. MÊS-CA
LENDÁRIO
O trabalhadormensalistatemsua re
muneração fixalevando-se em conta o
mês-calendário e não o período de 30
(trinta)dias.Assim é que o art.64, da
CLT, ao disciplinara apuração do salá
rio-horanormaldoempregadomensalis
tafixouo fator30 (trinta)como base e
nãoonúmerodediasdomès.Ac.44.924/
98. Proc.23.627/97.DOE 12.1.99, pág.
41.Rei.LuizAntonioLazarim, 5*T.
188 — RESCISÃO CONTRATUAL.
EMPREGADO EM GOZO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

A vedaçãodaresfliçãocontratualpara
o empregado em gozo de auxilio-doença está voltadapara as dispensas sem
justacausa,não alcançandoa hipótese
de despedidamotivada,a qualimpedea
manutenção do pacto laborai, sob pena
de incentivoà impunibilidade.Ac.6.429/
186 — REMUNERAÇÃO. DESCAN 99. Proc.1.637/98.DOE22.3.99,pág.114.
SO SEMANAL REMUNERA Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
DO IMPAGO.CONDENAÇÃO
IMPOSTA. INTELIGÊNCIA
DA LEI N.605/49 E DO PRE 189 — RESCISÃO CONTRATUAL.
CEDENTE JURISPRUDENINCENTIVADA.ADESÃO ES
CIAL DA SDI N.93 DO C.TST
PONTÂNEA.QUITAÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO
O trabalhoprestado em domingos e
feriadosnãocompensadosdeveserpago
em dobrosem prejuízoda remuneração
A adesão espontânea ao plano de
relativaao repousosemanal,consoante rescisão incentivada, com indenização
PrecedenteJurisprudencialn.93da SDI adicional, resultou em benefícios que
doC.TST e Enunciadon.146da mesma eonvalidarama transação,dandovalida
CorteSuperior.Talexegesese extraido de à quitaçãode parcelas decorrentes
textoda Lein.605/49,sendo que inter docontratodetrabalho,eisquederivada
pretaçãodiversaafrontaa norma em si, de livremanifestação da vontade, sem
bem comoosprincípiosinformadoresdo qualquervício.Recursoquesedá provi
direitodo trabalho.Ac.47.820/98.Proc. mento parajulgarimprocedentea ação.
32.564/97. DOE 26.1.99, pág. 38. Rei. Ac. 6.496/99. Proc. 34.765/97. DOE
Luís Carlos Cândido MartinsSoteroda 22.3.99, pág. 116. Rei. António Miguel
Pereira,1*T.
Silva.5*T.
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190 — RESCISÃO CONTRATUAL.
TRANSAÇÃO. ADESÃO A
PROGRAMA DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA. VALIDADE

193 — RESILIÇÃO INDIRETA. DO
CONTRATO DE TRABALHO.
FALTA GRAVE DO EMPRE
GADOR. AUSÊNCIA DE
REGISTRO
A ausênciaderegistrodocontratode
trabalhoporculpadoempregador,recla
madajánosprimeirosmesesda presta
çãodosserviços,justificaoacolhimento
da resiliçâoindiretado contratode tra
balho,nostermosdaalíneaddoart483
daCLT,poiscolocaotrabalhadoreasua
famíliaà margem das leisde proteção
ao trabalho e à saúde, bem como de
garantia da Previdência Social. Ac.
18.474/99.Proc.8.368/98.DOE 29.6.99,
pág.87.Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.

A transação correspondea atobila
teral.mediante concessões reciprocas,
extinguindo obrigações questionáveis,
não secontundindocom mera quitação
de verbasinduvidosamenteexigíveisao
ensejodaterminaçãodocontratodetra
balho.Havendo adesãoao Planode In
centivoà Aposentadoria,decorrentede
manifestação de vontade sem viciode
consentimento, e tendo sidocumpridas
todasasobrigaçõesrelacionadascom o
contratode trabalho,o recibode quita
ção firmadopeloempregado tem eficá
cia liberatória,ocorrendo a transação
entre as partes, mediante concessões 194—
reciprocas,trazendobeneficiosaambas.
Ac. 24.645/99. Proc. 28.882/97. DOE
17.8.99, pág. 104. Rei. Desig. Antonio
Tadeu Gomieri,1*T.
191 — RESCISÃO INDIRETA
O descumprimentodeobrigaçõestra
balhistasaceitotacitamentepeloempre
gado ao longodo anos, não autorizao
reconhecimento da rescisãocontratual
porculpadoempregador.Ac.25.284/99.
Proc. 17.394/98. DOE 13.9.99,pág. 57.
Rei. Eduardo Benedito de Oliveira
Zanella, 1*T.

RESPONSABILIDADE. PES
SOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO. INTERVENÇÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO FATO DO PRÍNCIPE.INOCORRÊNCIA

A intervençãodecretadapelapessoa
jurídicadedireitopúblico,visandoasse
gurararegularidadedotransportepúbli
co regular,explorado por meio de per
missão porempresa particular,não ca
racterizao denominadofatodopríncipe.
Sendo o transporteatividadeessencial,
é um poder-deverda AdministraçãoPú
blicatomaras providênciasnecessárias
àsuaregularmanutenção.Em decorrên
cia,não há Justificativalegalparaexigir
do entepúblicoque respondacomo coobrigadopelosdébitosda empresa que
sofreu Intervenção. Ac.7.437/99. Proc.
16.927/98. DOE 12.4.99, pág. 77. Rei.
Luís Carlos Cândido MartinsSotero da
Silva,5*T.

192 — RESCISÃO INDIRETA, PRO
VA CABAL DA FALTA GRAVE
DO EMPREGADOR
A rescisãoindiretadocontratodetra
balhoó sempre decorrentede faltagra
ve praticadapeloempregador,deforma
que,da mesma formaque seexigepro
va robusta e convincentede faltagrave 195— RESPONSABILIDADE. SOLI
doempregado,parafinsdedispensapor
DÁRIA OU SUBSIDIÁRIA.
justa causa, exige-se, também, prova
DONO DA OBRA. INEXIS
cabal da faltagrave praticadapelo em
TÊNCIA
pregador que torne Impossível a conti
nuação do contrato de trabalho. Ac.
O dono da obra não é solidária ou
47,318/98. Proc. 29.852/97. DOE
12.1.99, pág. 115. Rei.Luiz Carlos de subsldiariamenteresponsável pelocon
tratocelebradoentreo construtore seu
Araújo,3*T.
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empregado, porque a solidariedade de*
corre de leie a subsidiariedade de inter
pretação jurisprudencial que aplica ao
tomador, em casos de prestação de ser
viços na atividade meio da empresa, que
não confunde-se com o contrato de edi
ficação. inteligência dos arts. 2a e 455
da CLT e Enunciado n. 331 do C. TST.
Ac. 111/99. Proc. 28.475/97. D O E
23.2.99, pág. 70. Rei. Antônio Miguel
Pereira, 1eT.
196 — RESPONSABILIDADE S U B 
SIDIÁRIA
À sociedade de economia mista não
se aplicam os ditames contidos no art.
71, § 1* da Lei n. 8.666/93. Ac. 21.787/
99. Proc. 7.202/98. DOE 2.8.99, pág. 148.
Rei. Luiz Carlos de Araújo, 3a T.
197 — RESPONSABILIDADE S U B 
SIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA INDIRETA

trabalhistas, por parte do empregador,
implica na responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços quanto àque
las obrigações". Ac. 29.359/99. Proc.
20.007/98. DOE 18.10.99, pág. 108. Rei.
Luiz Carlos de Araújo, 3a T.
199 — RESPONSABILIDADE S U B 
SIDIÁRIA. LEI N. 8.666/93.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA
Não pode ser aplicado, ante a sua
inconstitucionalidade, o disposto no § 1a
do art.71 da Lel n. 8.666/93 (Lel das Li
citações), que isenta a administração
pública de qualquer responsabilidade,
por colidir frontalmente com o principio
da igualdade insculpido no capuldo art.
55 da Carta Constitucional, ante a ine
xistência de justificativaracional e gené
rica para o tratamento diferenciado em
relação às demais contratantes de ser
viços terceirizados. Responsabilidade
subsidiária reconhecida (Enunciado n.
331. IV, TST). Ac. 24.036/99. Proc.
27.334/98. DOE 17.8.99, pág. 81. Rei.
Desig. Samuel Hugo Lima, 35 T.

A contratação Irregular de trabalha
dor, por empresa interposta, não forma
vinculo com empresa da administração
pública indireta, resultando somente na
responsabilidade subsidiáriado tomador
de serviços (Enunciado n. 331, II,do C. 200 — RESPONSABILIDADE S U B 
TST). Ac. 1.802/99. Proc. 30.348/97. DOE
SIDIÁRIA. LEI N. 8.666/93.
23.2.99, pág. 128. Rei. Antonio Miguel
E M P R E S A S PÚBLICAS, S O 
Pereira, 1aT,
CIEDADES D E E C O N O M I A
MISTA E O U T R A S ENTIDA
198 — RESPONSABILIDADE S U B 
D E S E X P L O R A D O R A S DE
SIDIÁRIA. C A R A C T E R I Z A 
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
ÇÃO
Deixa-se de aplicaro disposto no § 1a
Com efeito, se a empresa contratada
não cumpre as obrigações trabalhistas, do art.71 da Lei n. 8.666/93 (Lei das Li
em relação aos trabalhadores tidoscomo citações), que isenta as empresas pú
seus empregados, não há como deixar blicas, sociedades de economia mista e
de responsabilizar a empresa contratan outras entidades exploradoras de ativi
te, tomadora dos serviços, ainda que dades econômicas de qualquer respon
subsidiariamente, pelas obrigações de sabilidade, pois colide frontalmente com
correntes do contrato de trabalho que a regra prevista no inciso II do § Ia do
deixaram de ser cumpridas, até por cul art.173 da Carta Constitucional.Respon
pa in eligendo e in vigilando, em face das sabilidade subsidiária reconhecida
disposições contidas no inciso IV, do (Enunciado n. 331, IV,TST). Ac. 20.681/
Enunciado n. 331, do C. TST, segundo o 99. Proc.7.473/98. DO E 19.7.99.pág. 96.
qual “o Inadimplemento das obrigações Rei. Samuel Hugo Lima, 3aT.
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201 — RESSARCIMENTO DE DES
CONTOS. HAVIDOS EM FA
VOR DE SINDICATO
Cabe à categoria profissional, espe
cialmente aos associados manter a enti
dade sindical representante de seus in
teresses, não havendo motivo para o res
sarcimento de descontos legalmente
havidos, mormente se os associados não
insurgiram contra o desconto no prazo
de 10 dias. Ac. 18.114/99. Proc. 7.069/
98. DO E 29.6.99, pág, 75. Rei. Lorival
Ferreira dos Santos, 1* T.
202— SALÁRIO.CONVERSÃO PARA
"URV". IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL
A Lei n. 8.880/94, que instituiu a
“URV", a fim de resguardar a irredutibilidade assegurada pelo art.7S,VI, da CF,
vedou, através do § 8° do art.19, fosse o
salário de março/94 Inferior ao de feverelro/94,parametrando ambos em cruzei
ros reais, não se podendo, entretanto,
ignorar na aferição do primeiro a data
legal do pagamento, diante da variação
monetária diária URV frente ao cruzeiro
real, moeda então vigente. In casu, na
confrontação dos salários em cruzeiros
reais do referido bimestre, suplantou o
de março o de fevereiro, inocorrendo,
portanto, a decantada redutibilidade sa
larial. Ac. 26.170/99. Proc. 12.291/98.
D O E 13.9.99, pág. 87. Rei. Valdevir
Roberto Zanardi, 5* T.

trabalho,acrescendo-se as particularida
des do obreiro ser remunerado por hora,
ter sido contratado em período anterior
à atual Constituiçãoda República, e pres
tar seu trabalho em sistema de turnos
ininterruptos de revezamento, torna-se
absolutamente necessário o reajusta
mento do valor-hora, com a adoção do
divisor 180, sob pena de caracterização
de redução salarial. Ac. 610/99. Proc.
33.069/97. DOE 23.2.99, pág. 88. Rei.
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da
Siiva, 5* T.
204 — SALÁRIO. MiNIMO

Não tem o Município o poder discri
cionário para aplicar a legislação traba
lhista ao seu talante, haja vista a nature
za contratualda relaçãojurídica,circuns
tância que faz o Ente Público despir de
sua supremacia para equiparar-se ao em
pregador comum. Contratando peia CLT,
deve pois, o Município respeitaros direi
tos mínimos assegurados pelo Governo
Federal, podendo apenas em face de sua
autonomia administrativa inserta nos
arts. 18, 29 e 30 da CF, respeitadas as
limitações Impostas nos arts.37, XI e 38
do ADCT da Carta Política, assegurar
vantagens superior ao consagrado pela
legislação federal. Contudo, improspera
a írresignação do recorrente pois o per
centual de 147,06 previsto na Lei n.
8.222/91, foidestinado apenas ao salá
riomínimo e aos benefícios previdenciários, não alcançando indistintamente to
dos os trabalhadores como equivocada
203 — SALÁRIO. DIFERENÇAS SA mente sustenta o reclamante em sua
LARIAIS DECORRENTES DA postulação.Nego provimento.Ac. 12.924/
ALTERAÇÃO DA JORNADA 99. Proc.4.852/98. DOE 25.5.99,pág. 70.
LEGAL EM VIRTUDE DO Rei. Lorival Ferreira dos Santos, 1eT.
TURNO ININTERRUPTO DE
REVEZAMENTO. OBREIRO 205 — SALÁRIO. SUBSTITUIÇÃO.
VACÂNCIA DO CARGO.
REMUNERADO POR HORA.
NÃO CABIMENTO
CONTRATO FIRMADO AN
TES DA CF/88. APLICAÇÃO
O salário-substituição é preconizado
DO DIVISOR 180. PROCE
pelo Enunciado n. 159 do C. TST, para
DÊNCIA
as hipóteses em que o trabalhador, de
Atento ao equilíbrio que deve haver forma não eventual, substitui colega de
durante toda a execução do contrato de trabalho em suas funções. Não alcança
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dor, o ato nulo não pode ser,de modo
algum, apartado dos parâmetros admi
nistrativos.Há que se temperaros dois
enfoquesjurídicos:trabalhistaeadminis
trativo.Peloprimeiro,nãosesubtrairáao
servidorrevertidoasituaçãoanterior,por
atolegitimamentefulminadopelanulida
de,o direitoà percepçãodosvencimen
tosousalários,pelotempodeprestação
de serviços.Mas não se pode conferirlhe,sobpenadeatentadoàcomunidade
206 — SERVIDOR PÚBLICO.ADMI e às leisque a regem, provocandovan
TIDO PELO REGIME CELE tagemilícita,o cômputodessetempode
TISTAÉ EMPREGADO PÚBLI serviçoparaefeitoindenizatório,oucré
CO, NÃO SE LHEAPLICANDO ditodeferido,comooéo FGTS.Ac.159/
AS NORMAS CONTIDAS NA 99.Proc. 16.218/97. DOE 23.2.99,pág.
SEÇÃO II,DO CAP. VII, DA 72. Rei.Maria Cecília Fernandes Alva
resLeite,4*T.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

a promoçSo,o preenchimentodecargos
vagos.SOBREAVISO.USO 00 BIP.NAO
CARACTERIZAÇÃO. O usodo aparelho
BIPnãotolheo direitode locomoçãodo
trabalhador,o que afastaa caracteriza
çãodo sobre-aviso,peloquedescabida
aaplicaçãoanalógicadoart.244daCLT.
Ac. 2.765/99. Proc. 25.360/97. DOE
9.3.99, pág.69.Rei.LuizAntonioLazarim.5*T.

O art.41,caput,da CartaMagna, re
fere-seàestabilidadedoservidorpúblico 209 — SERVIDOR PÚBLICO.MUNI
CIPAL (AJUDANTE DE MA
em sentido estrito,ou seja, funcionário
NUTENÇÃO DE ESGOTOS)
público,soboregimeestatutário,próprio
da Administração Pública Direta,autár
DE SOROCABA. NÃO-OCOR
quicaefundacíonal.Ac.26.965/99.Proc.
RÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
31.658/98.DOE 13.9.99,pág. 114.Rei.
CONCURSO
PÚBLICO NEM
LucianeStorelda Silva,3*T.
DE EXCEPCIONALIDADE DE
CONTRATAÇÃO. NULIDADE.
207 — SERVIDOR PÚBLICO. APO
DESOBEDIÊNCIAAOS DITA
SENTADORIA POR TEMPO
MES DOS INCISOS IIEIX DO
DE SERVIÇO.EXTINÇÃO DO
ART.
37 DA CARTA MAGNA
CONTRATO DE TRABALHO
A aposentadoriaespontâneado em
pregadoextingueo contratode trabalho
(art.453, da CLT), formando-se novo
contrato,sepermanecetrabalhandopara
o empregador. Ac. 26.958/99. Proc.
29.100/98. DOE 13.9.99,pág. 114.Rei.
LucianeStorelda Silva,3*T.
208 — SERVIDOR PÚBLICO. IN
GRESSO SEM CONCUR
SO.TÍTULOS DECORREN
TES DA DEMISSÃO DES
MOTIVADA
Quando,nopóloativodacontratação
sesediao Estado,conquantoemprega
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A manutençãoda redede esgotoin
sere-se no âmbito das atividades nor
mais do empregador e não representa
atividade excepcional. O art.8* da Lei
Municipal n.3.801/91, que teve como
fundamentoo dispostono incisoIX,do
art.37, da Constituição da República,
relacionaoscasosexcepcionaisem que
poderá ocorrera contratação do servi
dorportempodeterminado.Em nãosen
do observados taisrequisitos,ó nula a
contratação realizadacom infringência
das regrasdispostasnos incisosIIe IX,
doart.37daCartaMagna.Ac.13.311/99.
Proc.20.502/98.DOE25.5.99,pág.84.Rei.
OfgaAidaJoaquim Gomieri,5*T.

210 — SERVIDOR PÚBLICO. MUNI
CIPAL BENEFICIADO PELA
ESTABILIDADE PREVISTA
NO ART. 19, DO ADCT, POR
CONTAR MAIS DE 5 (CINCO)
ANOS DE SERVIÇOS, AO
SER PROMULGADA A CF/88.
DESNECESSIDADE DE CON
CURSO PÚBLICO PARA IN
TEGRAR O QUADRO ESTA
TUTÁRIO, INSTITUÍDOPELO
REGIME JURÍDICO ÚNICO
ADOTADO PELA LEIMUNICI
PAL N. 2.979, DE 18.7.89.
RUPTURA DO CONTRATO
TRABALHISTA. CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO. FGTS
Adquirindoa estabilidadeconstitucio
nal, e não podendo mais ser despedido,
não há outra opção, seja para o servi
dor, seja para a Municipalidade, senão a
de integrá-lo imediatamente ao regime
jurídico único estatutário, instituído por
Lei Municipal, após a CF/88, sem a ne
cessidade de concurso público. O § 1s,
do art. 19, do ADCT prevê a contagem,
como título,do tempo de serviço do em
pregado na submissão a concurso públi
co, para fins de efetivação, na forma da
lei. O fato de remeter à lei, indica que
esse dispositivo não é auto-aplicável.
Para que fosse exigível o concurso, nes
te caso, seria necessário que a leiregu
lamentasse a matéria, para que se esta
belecesse, por exemplo, um prazo para
a realização do mesmo. Assim, extinto o
contrato de trabalho celetista com a ins
tituição do regime Jurídico único estatu
tário,a partirdai passou a correra pres
crição extlntiva do (eito,a qual, atingida,
fulminou quaisquer direitos trabalhistas
do autor, em especial o recolhimento do
FGTS reclamado. Ac. 13.070/99, Proc.
19.397/98. DO E 25.5.99, pág. 75. Rei.
Olga Aida Joaquim Gomieri, 5* T.

SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIS
TÊNCIA DE DIREITOADQUI
RIDO
Viola os incisos IV do art.7° e XIII do
art.37, ambos da CF, Lei Municipal que
vincula reajuste dos servidores munici
pais ao salário mfnimo. Legítima assim
lei posterior que a revoga, Inclusive
retroagindo seus efeitos, face ao princi
pio da legalidade estabelecido no ceput
do art.37 da CF, inocorrendo malferlmento a direito adquirido, pois este inexiste
contra a Constituição sob a qual aquela
foi promulgada. Ac. 11.214/99. Proc.
24.162/98. DOE 11.5.99, pág. 54. Rei.
Vatdevir Roberto Zanardi, 5S T.
212 — SERVIDOR PÚBLICO.MUNI
CIPAL.REAJUSTE SALARIAL
Não cabe ao Judiciário impor reajus
te salarialao servidor público municipal,
além das previsões orçamentárias, sob
pena de ingerência na autonomia muni
cipal e violaçãodos limitesde gasto com
pessoal previstospeloart.169 da CF.Ac.
20.511/99. Proc. 27.494/98. D O E
19.7.99, pág. 90. Rei. Luiz Antonio
Lazarim, 1*T.
213— SERVIDOR PÚBLICO.MUNI
CIPAL. REAJUSTE. SALÁ
RIO MÍNIMO. VINCULAÇÃO
INADMISSÍVEL
A Administração Pública Municipal
não está vinculada ã majoração salarial
de seus servidores na mesma proporção
dos Índices de reajuste do salário míni
mo — aplicação dos arts.7®, inciso IV, e
37, inciso XIII, da CF, que vedam a vinculação. Ac. 20.449/99. Proc. 7.118/98.
DO E 19.7.99, pág. 88. Rei. Luiz Antonio
Lazarim, 1® T.

214 — SERVIDOR PÚBLICO. MUNI
CIPAL.REGIME CELETISTA.
CONCURSO PÚBLICO. ES
TABILIDADE NO EMPREGO
PÚBLICO. INVIABILIDADE.
211 — SERVIDOR PÚBLICO. MUNI
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
CIPAL. REAJUSTAMENTO
SALARIAL VINCULADO AO
38/41 DA CF/88
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A admissãode servidornoMunicípio,
medianteconcursopúblico,peloregime
celetista,aindaqueestesejaregimeju
rídicoúnico, não lheconlere a estabili
dadenoempregopúblico.A estabilidade
sóóconferidaao servidorpúblicoinves
tidoem cargopúblicode provimentoem
caráterefetivo.A qualidadede efetivida
de inerente ao cargo é que confere ao
servidor,neleinvestido,depoisde ultra
passar o estágio probatório, a estabili
dade. Por evidente, o servidoradmitido
pelo regime da CPC não será investido
em cargo,mas em empregopúblico.Não
há previsão constitucional de emprego
em caráterefetivo,mas tão-somentede
cargocomestaqualidade.2)Nãosecon
fundem as normas constitucionaisque
incorporaramprincípiosdoutrinárioscon
sagrados para orientaro administrador
público(arts.37 e 38,da CF/88)com a
Seção IIdo CapítuloVII,doTituloIII,da
CF/88,com aquelasquedisciplinarama
acessibilidade a cargos públicos e as
vantagensconferidasaosservidorespú
blicosinvestidosnos cargosdeadminis
traçãopública(arts.39 a 41,da CF/88).
Naquelas, introduziu-se como principio
de moralidade administrativa,a realiza
ção de concurso públicoparaadmissão
de servidores em cargos, empregos e
funçõespúblicasda administraçãodire
ta,autárquica e fundacional. mas nes
tas.na Seção IIdeste mesmo capitulo,
atinentea servidores,o legisladorcons
tituinteconferiuestabilidadesomenteaos
servidores investidos em cargos públi
cos.3) O regime celetistafoigenuina
mente estabelecido para o setor priva
do.A AdministraçãoPúblicaque delese
utilizar,submeter-se-á integralmenteao
seu sistemaque na atualidadenãocon
vivecomaestabilidade.Nãopoderáado
tarparcialmente,devendoaceitá-locom
todas as suas vantagens e desvanta
gens, sob pena de criar-seum lercius
genus, não admitido pela Constituição.
4) O simples fato de o reclamante ter
prestadoconcursopúblico,em decorrên
ciade uma exigênciaconstitucionaldiri
gida ao Administrador Público, não lhe
confere o direitoà estabilidade no em
prego, mormente porser admitido pelo
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regimeda CPC,sendo, porisso.investi
do em emprego e nãoem cargopúblico
em caráterefetivo.Recursoordináriodos
autoresa que se nega provimento.Ac.
50.181/98.Proc.8.877/98.DOE 23.2.99,
pág.34.Rei.JoséAntonioPancotli,2*T.
215— SOBREAVISO. NÃO CARAC
TERIZAÇÃO
O sobreavisosomentesecaracteriza
quando o empregado sofrelimitaçõesà
sua liberdade de locomoção. Quando ó
livrepara ire vir,o trabalhadornão se
encontra à disposição do empregador.
Ac. 12.277/99. Proc. 3.535/98. DOE
11.5.99, pág. 90. Rei. Luiz Antonio
Lazarim,1*T.
216— SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. PERTENCENTE À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA. CESP. TERCEIRI
ZAÇÃO DE ATIVIDADE-MEIO.
CONTRATAÇÃO LÍCITA E
REGULAR. ART. 37, II, CF,
ART. 115, II,DA CONSTITUI
ÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO E DECRETO ESTA
DUAL N. 31.364/90. IMPOS
SIBILIDADE DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM A TOMADORA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 71, DA LEI N. 8.666/93
Inexiste dispositivo legal que proiba
a existênciade empresas de prestação
de serviços a terceiros.Ao contrário, o
próprioMinistériodoTrabalhoconceituou
taisempresas, mercê da InstruçãoNor
mativaGM/MTb n.7/90.Também a ativi
dade(fornecedorde mão-de-obra,como
empregador)mereceu referênciana Lei
n.8.036/90 (art.15.§ 15).O que tornou
à época, superadoo Enunciado n.256
do C.TST, revisadopelode n.331.que
também jámerece reforma,anteos ter
mos da Lei n.9.032/95, que deu nova
redaçãoaoart.71,§ l9,da Lein.8.666/
93. Não haveria coerência no ordena
mentojurídicoem autorizar-sea criação
de empresas fornecedoras de mão-de-

obra,para depoisconsiderarfraudulen
tassuasatividades.A leinão pode per
mitiragiredepoispunirporqueassimse
agiu.A atividadeé permitida, excetose
evidenciado o intuitofraudulento,o que
nãoocorreunocasopresente.Evidente,
portanto, a licitudeda atividadedesen
volvidapelaprestadora,sejanocasoda
tomadora serempresa pública, seja no
casode serempresaprivada.No âmbito
da administraçãopúblicafederal,o pro
cedimento adotado pela CESP, que é
órgãoda administraçãoindireta,encon
traespecificoamparo legal,vistoque o
Decreto-lein.200/67 (quedisciplinoua
ReformaAdministrativa)permiteatrans
ferênciade setoresou de serviçosatra
vés da contrataçãoda iniciativaprivada
(art.10,§ 7®).O art.37.XXtda CF,que
dispõesobreaobrigatoriedadedelicita
çãopúblicaparaacontrataçãode servi
ços da prestadora,foiatendido pelato
madora,peloqueé oart.71.§ 1®da Lei
n.8.666/93, com a redação que lhefoi
dada pela Lein.9.032/95,quem regea
questão.Decisãoem contrárioinfringeo
princípioda reservalegal,jáqueo exer
cíciodequalqueratividadelícitaóasse
guradopelanossaCartaMagna.Porfim.
impossívelo reconhecimentodovínculo
empregatício com a tomadora ante um
óbiceintransponível:inexistênciadecon
cursopúblicoparao pretendidoingresso
doautornoquadrodefuncionáriosda ré
(art.37.II,da CF,art.115,II.da Consti
tuiçãodo Estadode são Pautoe Decre
to Estadual n.31.364/90). Improcedên
ciaquesemantém.Ac.13.710/99.Proc.
3.730/98.DOE 25.5.99,pág.98.Rei.Olga
AldaJoaquim Gomieri,5*T.

nos de trabalho, não visaoutra coisa,
senãominimizarosdesgastescausados
à saúde do trabalhadorpelosistemade
trabalho em horários alternados. Este
regime de trabalhoé prejudicialao tra
balhador,uma vezque impede a obser
vância do denominado “relógiobiológi
co",acarretandodanoà suasaúde,bem
como à suavidaem sociedadee em fa
mília,razão pelaqualdeve serevitado,
semprequepossível.Ac.944/99-A.Proc.
1.359/97-P.DOE 15.10.99,pág.71.Rei.
Edison Laérciode Oliveira,SE.
218— SUCESSÃO DE EMPRESAS.
EMPREGADO COM ESTABI
LIDADE SINDICAL
Ocorre sucessãotrabalhistaquando
há a continuaçãodo negócioe a manu
tenção da atividade desenvolvida pela
empresa anterior, ainda mais quando
confirmadoaexploraçãodomesmo pon
tocomercialcom atransferênciadebens
e a aquisiçãodo acervo e de matériaprima pela sucessora. Caracterizada a
sucessãode empresasnos moldespre
vistosnosarts.10e448da CLT,a resci
sãocontratualprocedidaénula,devendo
o recorridoser reintegrado.Ac.239/99.
Proc. 17.975/97. DOE 23.2.99, pág. 74.
Rei.ErnestoBuosi Neto.4*T.

219— SUPRESSÃO. DO INTERVA
LO INTRAJORNADA. NÃO
AMPLIAÇÃO DESTA. INDE
NIZAÇÃO DEVIDA. NÃO SE
CONFUNDE COM HORAS
EXTRAS. NATUREZA NÃO
SALARIAL DO PAGAMENTO
217 — SUBSTITUIÇÃO. DO TURNO
ININTERRUPTO DE REVE
A ratiolegis,do § 4®do art.71. da
ZAMENTO PELO SISTEMA
CLT,équeasupressãodointervalopara
DE TURNO FIXO
refeiçãoedescanso,tenhaou nãohavi
A substituiçãodo regime de reveza doampliaçãodejornada,acarretapaga
mentode turnospelosistemade turnos mento do período correspondente (15
fixos,além de não servedada pelaor minutosouuma hora),com adicionalde,
dem jurídica,deve serestimulada.A al nomínimo, 50%, nãocogitando,o legis
teração do horário de trabalhositua-se lador,de que talremuneração só será
no jus variandiatribuído ao poder de devida,senãohouverampliaçãodejor
comandodaempresaeafixaçãodostur nada. Em caso de ampliaçãode jorna
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da,serádevidaa remuneraçãodo labor
extraordinário,sem prejuízodaquelacor
respondente à supressão do Intervalo,
com adicionalde 50%, sem caracterizar
bisinidem,porqueashorasextrasterão
como causao excessoàjornadanormal
e a remuneraçãoprevistano dispositivo
legalretro,a sançãoao empregadorou
Indenizaçãoaoempregado.A remunera
ção devida ao empregado, por forçado
§4°doart.71,daCLT,nãotemnatureza
salarial, não se caracterizando como
horas extras,quando muito em indeni
zaçãoou multa,que revertepara o em
pregado.Ac. 19.332/99.Proc.3.066/98.
DOE 19.7.99,pág.47.Rei.JoséAntonio
Pancotti,2*T.

trapartida, é ilícitaa terceirizaçãoque
decorredofornecimentodemão-de-obra
inseridanaatividade-fimdotomadordos
serviços,istoé,indispensávelà conse
cução da finalidadelucrativadeste últi
mo,caso em quea relaçãode emprego
se forma com o beneficiáriodos servi
çosprestados,não havendo que se co
gitarda responsabilidade, solidária ou
subsidiáriada empresa que forneceu a
mão-de-obra,excetoseexistindocontra
toexpressoa respeitoda solidariedade
entre a empresa de intermediação e a
empresa tomadora dos serviços, para
efeitode ação regressiva desta última.
Ac. 47.258/98. Proc. 25.161/97. DOE
12.1.99, pág. 113. Rei. Samuel Corrêa
Leite.3®T.

220— SUSPENSÃO DISCIPLINAR.
APLICAÇÃO DA PENA SEM 222 — TERCEIRIZAÇÃO. RESPON
SABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A DEVIDA INSTAURAÇÃO
— TELESP. SOCIEDADE DE
DA SINDICÂNCIA PREVISTA
ECONOMIA MISTA.VIABILI
EM NORMA REGULAMEN
DADE. INAPLICABILIDADE
TAR DA EMPRESA. NULIDA
DO § 1« DO ART. 71 DA LEI
DE.ART. 5»,LV,DA CF/88
N. 8.666/93, POR AFRONTA
AO INCISO II,§ 1» DO ART.
É nula a suspensão disciplinarapli
173 DA CF/88
cadaaoobreiroem inobservânciaànor
ma regulamentarda empresaque prevê
a instauraçãode sindicância,pordesa
O art.71 da Lein.8.666/93 (Leidas
tendidoo art.5®,LV,da CF/88, que as Licitações)destoados princípiosconsti
segura aos litigantes,em processo ad tucionaisdeproteçãoaotrabalho(art.1 ®,
ministrativo, o contraditório e a ampla incisos IIIe IV da CF/88) que preconi
defesa.Ac. 24.217/99.Proc. 13.630/98. zam os fundamentos do Estado Demo
DOE 17.8.99,pág.87.Rei.Lufs Carlos cráticode Direito,como “a dignidadeda
CândidoMartinsSoteroda Silva,5*T. pessoa humana; os valores sociais do
trabalhoedalivreiniciativa*,respectiva
ente;além da garantiados chamados
221 — TERCEIRIZAÇÃO. LÍCITA E m
"direitossociais"insculpidanoart.7®da
ILÍCITA
Carta Política.Some-se que a interpre
taçãoliteraldestedispositivolegal(art.
A terceirizaçãoê lícitaquando resul 71 da Lein.8.666/93)choca-se Irontaltanteda intermediaçãode mão-de-obra mente com os preceitosconstitucionais
destinada ao atendimentode atlvidade- que impedem a concessão de privilégio
meio, istoé, acessória e,portanto, não àsentidadesparaestataisquedesenvol
inseridana linhafinalísticado empreen vamatividadeeconômica,impondoigual
dimento, caso em que o tomador dos dade de tratamento com as empresas
serviçosrespondesubsidiariamentepe privadas(art.173,§ 1®,IIdaCF).O me
lasdívidasde natureza trabalhistapor canismodalicitaçãovisapropiciarà en
ventura existentes entre a empresa de tidade estatalou paraestatal a escolha
intermediaçãoe o trabalhador,a teordo do melhorcontratante,jamais mecanis
Enunciado n.331 do C.TST e,em con mos paraacobertarirresponsabilidades.
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A culpa in eligendoe in vigilando. da
Administração atraia responsabilidade
subsidiária,poratuaçãodo principioin
certono arL455 da Consolidação,apli
cado por forçaincisoIIdo § 1®,do art.
173 da CF/88. Ac. 20.282/99. Proc.
30.644/98. DOE 19.7.99, pág. 81. Rei.
José Antonio Pancolti,2*T.

quem estipulavaos diase horáriosem
que estefatodeveriaocorrer,erao re
clamante.Também cabiaao autora ini
ciativade marcar ‘pontos de encontro"
para sua localização e verificaçãodos
serviçosdesempenhados.Aplicaçãodo
arL 62, a,da CLT.Ac. 17.827/99. Proc.
2.649/98.DOE29.6.99,pág.62.Rei.Olga
AidaJoaquimGomieri,58T.

223— TERCEIRIZAÇÃO.TOMADOR
DOS SERVIÇOS. RESPON 226 — TRABALHO. NOTURNO
SABILIDADE SUBSIDIÁRIA
De acordocomo preconizadonoart.
Na hipótesedeterceirização,otoma
dor dos serviços responde subsidiaria- 73daCLTotrabalhorealizadonoperíodo
mente pelos encargostrabalhistas,ain das 2 2 horasde um dia às 5 horas do
da que se tratede órgãoda Administra diaseguintedeve ser remunerado com
ção Públicaou sociedadede economia acréscimo de 20%, computando-se a
mista. Aquele que coloca a sua força horanoturnacomosendode 52minutos
detrabalhoafavordeoutrem,pormeiode e 30 segundos. Ac. 25.278/99. Proc.
empresa interposta, não pode ficarà 16.907/98. DOE 13.9.99, pág. 57. Rei.
mercê de sua própria sorte. Assim se Eduardo8eneditodeOliveiraZanella,1*T.
erigiuo Enunciadon.331 do E.TST.Ac.
14.056/99.Proc.3.182/98.DOE 25.5.99, 227 — TRABALHO. POR PRODU
pág.111.Rei.LuizAntoniolazarim,1*T.
ÇÃO. COMO ACHAR O VA
LOR DO ADICIONAL DE
224 — TRABALHADOR DOMÉSTI
HORAS EXTRAS
CO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DIARISTA. NÃO CA
Tendoo acórdãotransitadoem julga
RACTERIZAÇÃO
do condenado a reclamada a pagar ao
ra agravante o adicional sobre horas
Faxineiraquetrabalhacomodiarista, ox
tras pelo trabalhoalém das 8 horas,
em residênciaparticularduasvezespor e
r
e
izadoem regimeporprodução,notesemana,com liberdadeparaprestarser sealque
valor total recebido pelo
viçosem outras residênciase até para exeqüentno
e,correspondenteàsuaprodu
escolhadediaehoráriodetrabalho,não ção,jáestavam
ajornadanormal
se constituiempregada doméstica para mais a jornadapagas
xlraordinária. Assim,
efeitode aplicação da Lei n.5.859/72, paraseencontrareo
alorde 1 hora(com
mas prestadora de serviçoautônoma. o fitode se encontrv
o valordo adicioAusênciadosrequisitosdanãoeventua nal/hora), divide-sear
o valortotal pago
lidadee da subordinação,qualesteúlti
mo sejao principalelementoda relação pelaprodução,pelonúmerodehorasde
deemprego.Ac.4.426/99.Proc.1.692/98. trabalhodiárioque restouprovado nos
DOE 9.3.99,pág.125.Rei.LuizAntonio autos.Não fazsentidopretenderque o
divisorsejao númerolegalde horas.Ac.
Lazarim, 1*T.
18.633/99.Proc.6.666/99.DOE 29.6.99,
ág.88.Rei.OlgaAidaJoaquimGomieri,
225— TRABALHO. EXTERNO.PRO p
5
PAGANDISTA DE PRODUTOS *T.
FARMACÊUTICOS. ART. 62,
228— TRANSAÇÃO
A, DA CLT
Legitimasóoéaquelaqueresultada
Emboraexistisseum relatóriodeclien
tes(médicos)quedeveriamservisitados, Indiscutívele incontestávelvontadelivre
285

e soberana de seus participantes.Não
sepodeassimreputarasimplesadesão
do empregado a um planode dispensa
queoferecealgumasvantagens,masque
pode muito bem ser uma alternativa
impositiva,valedizer:ou seo aceita,ou
seé despedidoda mesma forma,e ape
nas com os direitos previstos em lei.
Qualquerempregado,em taiscircunstân
cias,iráaderirao plano,poisdosmales
escolherá naturalmente o menor. Ac.
49.550/98. Proc. 13.811/97. DOE
28.1.99, pág. 94. Rei. Manoel Carlos
ToledoFilho,2*T.

231— TRANSAÇÃO. EXTRAJUDICIAL

229 — TRANSAÇÃO. BANESPA.
PLANO DE INCENTIVO AO
DESLIGAMENTO CONSEN
TIDO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.VALIDADE. COISA
JULGADA

Programa de Incentivoà Demissão
Consentida.Extensão.O fatode constar
daquele documento que o reclamante
reconhecequeforamsemprecumpridas
asobrigaçõesdecorrentesdocontratode
trabalhonãoé suficienteparaqueobte
nha o reclamado a quitação liberatória
pretendida,poiséincabívela interpreta
çãoextensivaque pretendeoutorgarao
referidodocumentoque,naverdade,não
contém quitação alguma, nem possui
efeitodecoisajulgada.Não háquefalar
em transação com os efeitosde coisa
julgada,a que se refereo art.1.030,do
CC, quando o documento respectivo,
como no caso dos autos, não contém
quitação alguma. Ademais, no âmbito
das relaçõesde trabalho,disciplinadas
porlegislaçãoprópria,aquitaçãoésem
prerelativa,valendo,apenas,quantoaos
valorese parcelasconstantesdo recibo
dequitação,a teordasdisposiçõescon
tidas no § 1«,do art.477, da CLT. Ac.
23.995/99. Proc. 14.256/98. DOE
17.8.99, pág. 80. Rei. Luiz Carlos de
Araújo,3aT.

Havendo concessõesreciprocasob
jetivandoaextinçãocontratual,comvan
tagens ladoa lado e sem víciode con
sentimentona manifestaçãode vontade
externada,válidaéa perpetradatransa
ção,atingindoelaeficácialiberatóriaple
na quando reconhecido pelas parteso
cumprimento de todas as obrigações
decorrentes do contrato. Coisa julgada
que se materializa (art. 1.030 do CC),
inviabilizando,assim,o manejo deação
trabalhista em sentido contrário. Ac.
15.774/99.Proc.6.331/98.DOE 15.6.99,
pág. 88. Rei.ValdevirRoberto Zanardl,
5aT.
230 — TRANSAÇÃO. ENTIDADE
MUNICIPAL. REMESSA EX
OFFICIO.DESCABIMENTO
Incabívelaremessaobrigatóriaaque
aludeo Decreto-lein.779/69,diantede
transaçãoefetuadapelaspartesehomo
logada em Juízo. Inexistente sentença
condenatóriacontraentepúblico,inexiste,
em decorrênciapressupostojurídicopara
recurso ex otticio.Ac. 25.211/99. Proc.
32.750/96.DOE 13.9.99,pág.55.Rei.Ma
riaCecíliaFernandesAlvaresLeite,SE.
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O recebimento de verbas genéricas,
a títulode transação extrajudicial,não
obstaoajuizamentodeaçãotrabalhista,
sobpenadeafrontaaodispostonoart.5®,
XXXV,daConstituiçãoda República.Ac.
14.090/99.Proc.4.805/98.DOE 25.5.99,
pág. 112.Rei.EduardoBeneditode Oli
veiraZanella, 1'T.
232 — TRANSAÇÃO. NO ÂMBITO
DA JUSTIÇADO TRABALHO

233— TRUCK SYSTEM. CONFIGU
RAÇÃO
ConfiguratruckSystemasubstituição
do pagamento de adiantamentosalarial
pelafaculdadedeoempregadoutilizar-se
do supermercado do empregador. Ac.
16.110/99.Proc.5.000/98.DOE 15.6.99,
pág.99.Rei.Deslg.EduardoBeneditode
OliveiraZanella, 1aT.

234 — TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. ACOR
DO COLETIVO. VALIDADE
O TextoConstitucionaléexpressoem
excepcionar a jornada especial de 06
(seis)horasparaosturnosininterruptos
de revezamento, mediantenegociações
coletivas— incisoXIV,partefinal,doart.
7®.Em havendo o ajustecoletivo,fruto
da negociaçãocoletiva,e não restando
questionadasuaviolação,odeferimento
das horas extrascom base na jornada
de 06 (seis) horas não prospera. Ac.
6.542/99.Proc.38.130/97.DOE 22.3.99,
pág.118.Rei.LuizAntonioLazarim,5*T.

nados quinzenalmente, não caracteriza
a existência de tumos ininterruptos de
revezamento previstona Carta Maior,
mastão-somenterevezamentodeturno.
Paraa configuraçãodaquele, é absolu
tamente imprescindívelque a atividade
desenvolvida pelo obreiro, ocorra ora
pelamanhã,orapelatarde,orapelanoi
te.Ausenteesse eido,impossívelo re
conhecimentoda jornada reduzida.Ac.
45.159/98. Proc. 28.393/97. DOE
12.1.99, pág.51.Rei.LuisCarlosCândi
do MartinsSoteroda S3va,5*T.

238 — TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
235 — TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO
Aindaque. consoanteorientaçãofir
Não restaconfigurado o regime de mada peloSTF,aconcessãode interva
turnos ininterruptos de revezamento lopararefeiçãoedescansosemanalnão
quando a empresa possui apenas dois descaracterizeolaborem tumosininter
turnos,das6h00 ãs 16h00 e das 16h00 ruptosde revezamento, de acordocom
às2h00,com interrupçãodasatividades o Enunciadon.360doC.TSTe aSúmu
no interregno. Ac. 11.969/99. Proc. lan.12 deste E. Regional,tumos inin
33.864/97. DOE 11.5.99, pág. 78. Rei. terruptos somente se configuram
quando o trabalhadorreveza-senas 24
Samuel Hugo Lima.2*T.
horas do dia,assim comprometendo o
relógiobiológicoe tomandoimpos
236 — TURNOS ININTERRUPTOS seu
ívela sua adaptação a ritmoscaden
DE REVEZAMENTO.EMPRE s
ciados e estáveisde trabalho.Horários
GADO HORISTA. REMUNE em revezamento semanal, alcançando
RAÇÃO DA 7“E 8*HORAS
apenas02 (dois)turnos,nãoconstituem
laborem turnosininterruptosde reveza
Tendooautorlaboradoemjornadade m
ento. Ac. 4.405/99. Proc. 3/98. DOE
0 8 horas,já teveremuneradas as duas 9.3.99, pág.124.Rei.LuizAntonioLaza
horasexcedentesdasextadiária,quando rim,1*T.
do pagamento do salário,sendo devido
somenteo adicional.Ac.25.455/99. Proc.
1.381/98.DOE 13.9.99,pág.64. Rei.Desig. 239 — TURNOS ININTERRUPTOS
Ana PaulaPellegrinaLockmann,3aT.
DE REVEZAMENTO. NOR
MAS COLETIVAS
237 — TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. JOR
É válida a adequação das normas
NADA DE TRABALHO QUE
SE DESENVOLVE DENTRO coletivasà realidadedas categoriasen
DE DOIS PERÍODOS,ALTER volvidas,quantoaosturnosininterruptos
revezamento, sem violaçãodo con
NADOS QUINZENALMENTE. de
teúdomínimolegalesemcausarprejuí
DESCARACTERIZAÇÃO
zosaotrabalhador. Ac.46.015/98.Proc.
A jornadade trabalhoquesedesen 32.506/97. DOE 12.1.99, pág. 73. Rei.
volveem doisperíodosdistintose alter EduardoBeneditodeOliveiraZanella,I1T.
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240 — TURNOS ININTERRUPTOS 243 —
DE REVEZAMENTO.TRANSFERÊNCIA PARA TURNO
FIXO
O trabalhadorem sistema de turnos
ininterruptos de revezamento, quando
transferidopara turnofixo,não sofreal
teração contratual prejudicial, mesmo
que acarretea supressão de horas ex
tras(7* e 8*),que podem serindeniza
das na forma do Enunciado n. 291 do
TST.Ac.3.749/99.Proc.30.872/97.DOE
9.3.99, pág. 103. Rei. Antônio Miguel
Pereira,1*T.

USO DE TELEFONE. CELU
LAR. NÃO CARACTERIZA
ÇÃO DE REGIME DE SO
BREAVISO.HORAS EXTRAS
INDEVIDAS

O fatodo reclamante possuircelular
da empresa, ou atémesmo próprio,po
dendo serlocalizadopor seu emprega
dor,por sisó,não caracterizao regime
de sobreaviso,já que para tantoé ne
cessárioqueo empregadotenhaseudi
reitode ire vircerceado. Indevidas as
horasextrasao reclamante.Ac. 17.295/
99.Proc.8.124/98.DOE 29.6.99,pág.45.
Rei.José OtávioBigatto,1*T.

241 — UNICIDADE CONTRATUAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO 244 — VALE-REFEIÇÃO. CESTAALIMENTAÇÃO. INTEGRA
E CONTRATO DE EXPE
ÇÃO
RIÊNCIA. EMPRESAS DO
MESMO GRUPO
Indefere-seopedidodeintegraçãodo
vale-refeiçãoedacestaalimentaçãoaos
A contrataçãotemporáriaseguidade salários quando a norma coletiva esta
outra,atitulodeexperiência,porempre belece o caráter indenizatório dessas
sasdo mesmo grupoe parao exercício verbas.Ac. 23.506/99. Proc. 12.621/98.
dasmesmasfunçõesnasegunda,impõe DOE 17.8.99,pág.64.Rei.Eduardo Be
oafastamentodetaiscontratosparaque neditode OliveiraZanella,1*T.
sejaconsideradoapenasum,semdeter
minação de prazo. Ac. 3.746/99. Proc. 245 — VALE-TRANSPORTE. EM
30.782/97. DOE 9.3.99, pág. 103 Rei.
PREGADO DOMÉSTICO.
AntônioMiguel Pereira, 1*T.
CONSTITUCIONALIDADE
DA LEI N. 7.418/85 E DO
242 — UNICIDADE CONTRATUAL.
DECRETO N. 95.247/87
NÃO CONFIGURADA. IN
TERVALOS SIGNIFICATI
Não sãoInconstitucionaisosdisposi
VOS ENTRE CONTRATOS
tivoslegaisque institueme regulamen
tam a concessão do benefíciodo valeOs Intervalosavantajadosentrecon transporteaoempregadodoméstico,eis
tratos(cincomeses)sãosuficientespara que o parágrafoúnico,do art.7®,da CF,
Impedir a pretendida unicidade contra asseguraa estacategoriadireitosmíni
tual. HORAS EXTRAS. SALÁRIO POR mos.sendoperfeitamentelegitimaains
PRODUÇÃO. DEVIDO SOMENTE O tituiçãode benefíciosque visem à me
ADICIONAL.O empregadoquetrabalha lhoria de sua condição social.Nesses
e recebeporproduçãojátem a jornada termos,a legislaçãocombatida foiintei
integralmentepaga,tendodireitoarece ramente recepcionada pela Carta Mag
ber somente o adicional das horas tra na,nãohavendoquesefalarem sua inbalhadasexcedentesà8*diáriaeda44* constitucionalidade.VALE-TRANSPOR
semanal, naformado Enunciadon.340 TE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.
doC.TST.Ac.30.405/99. Proc.13.186/98, CABIMENTO.A indenizaçãosubstitutiva
DOE 18.10.99, pág. 142. Rei. Antonio do vale-transporte somente é cabível
Miguel Pereira,1*T.
quando o empregado demonstra que
288

cumpriu determinação legalque condi
cionao exercfciododireitoaobeneficio,
informando o empregador, por escrito,
seu endereço residencial e os serviços
e meios de transportemais adequados
ao seu deslocamento residência-trabaIho e vice-versa, e firmando o compro
missode quetratao § 2®,do art.7®.do
Decreton.95.247/87.Não demonstrado
o cumprimentoda obrigação,é indevida
a condenaçãoao pagamento de indeni
zaçãosubstitutiva.VALE-TRANSPORTE.
INDENIZAÇÃOSUBSTITUTIVA.LIMITA
ÇÃO.A indenizaçãosubstitutivadovaletransporte,quandocabível,develimitarse à parcela que deveria tersidocus
teada pelo empregador, ou seja,o que
excedera 6% do saláriobásicoou ven
cimentodo beneficiário,nos termosart.
9®,do Decreton.95.247/87.Ac.23.178/
99. Proc. 10.678/99.DOE 17.8.99,pág.
54.Rei.AntonioTadeu Gomieri,2*T.

damenteaquelequeempreendeviagens
de 02 a 03 diasparaoutrosEstados, e
quetambémpossuiem suaCTPS aano
tação de contrataçãode acordo com o
art.62,daCLT.Recursoordináriodorecla
mante conhecido e não provido. Ac.
18.002/99.Proc.3.945/98.DOE 29.6.99,
pág.69.Rei.JoséOtávioBigatto, 1*T.
248 — VIGILANTE. JORNADA.
REVEZAMENTO DE TUR
NOS
O sistemade revezamentode turnos
éadotadoquandoa atividadeempresa
rialexigetrabalhoininterrupto;portanto,
o caráterde sucessividade e de conti
nuidade.refere-seàatividadedesenvol
vida pela empresa e não apenas pelo
obreiro.Nos serviçosde segurança, em
queinexistetumoininterruptonaempre
sa fornecedora,o mesmo se dando nas
empresas tomadoras dessa mão-deobra,nãohácomoseaplicaroincisoXIV,
do art.7®,da Carta Magna (jornadare
duzidade0 6 horas),regulamentadopela
InstruçãoNormativan.01,de 12.10.88,
aindaqueovigilantelaboreem 03(três)
turnos distintosde revezamento. Para
tanto, haveria necessidade de regula
mentação,queserefiraaempresasque
prestemserviçosa terceiros,o que, até
agora,não sedeu.Ac.23.308/99. Proc.
11.348/98. DOE 17.8.99, pág. 57. RelAntonioTadeu Gomieri, 1*T.

246 — VALE-TRANSPORTE. RE
QUISITOS
O vale-transporte é oneroso para o
trabalhador,que, porisso,deve expres
samente requerer o seu fornecimento
juntoao empregador.Isso,ao menos, é
o que preceitua o inciso IIdo artigo7®
doDecreton.95.247/85,queregulamen
toua Lein.7.418/85.NãotendoaRecla
mantecomprovadoasolicitaçãoexpressa
de fornecimento do benefício, nem, em
especial, o uso de transporte coletivo
público para se deslocar atéo localde
trabalho,impossívelimpor-seao Recla 249 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
mado o pagamento de indenização
ADMINISTRAÇÃO PÚBLI
substitutiva,após a rupturado pactola
CA. CONCURSO PÚBLICO
borai. Ac. 22.055/99. Proc. 27.090/98.
DOE 2.8Z.99,pág.157.Rei.LuizAntonio
Não se reconheceo vínculoempreLazarim, 1®T.
gatícionascontrataçõesda Administra
ção Pública, sem a realizaçãode con
247 — VENDEDOR. VIAJANTE. curso
público, por expressa vedação
CONTRATAÇÃO DE ACOR constitucionalAc.3.692/99.Proc.878/98.
DO COM O ART.62,DA CLT. DOE 9.3.99,pág.101.Rei.EduardoBe
INEXISTÊNCIA DE CON neditode OliveiraZanella, 1*T.
TROLE DE JORNADA. IN
DEVIDAS HORAS EXTRAS 250 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLI
Restaevidenteainexistênciadecon
CA. CONCURSO PÚBLICO.
troledejornadado reclamantequeexer
AUSÊNCIA. NULIDADE
cea funçãode vendedorviajante,nota289

houvesse estacaracterística, não seria
possíveldiferenciaro contratode traba
lho de outros que possuem o mesmo
objeto— trabalho— como é o caso da
parceria rural, empreitada, sociedade,
mandato, locação de serviçosetc.Este
traçoé pordemaisimportante,namedida
em que pode existirdeterminada situa
çãoonde nãoexistaaprestaçãode ser
viços,permanecendo,porém,asubordi
nação,como porexemplo, noscasosde
sobreaviso sem trabalho,em que o em
pregado não está com totalliberdade
porquecontinuasubordinadoaoempre
gador.Portanto,presente o trabalhosu
251 — VlNCULO EMPREGATÍCIO. bordinado,evidentea existênciado con
CARRETEIRO AUTÓNOMO trato de trabalho. Ac. 45.144/98. Proc.
27.541/97. DOE 12.1.99, pág. 50. Rei.
O carreteiroautônomocomcondução LuísCarlos Cândido MartinsSoteroda
própria, assumindo os riscos de suas Silva,5*T.
atividades, inclusive sem o caráterda
pessoalidadenaprestaçãodosserviços, 253 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
nãose inserecomo empregado no con
CONTRATO DE REPRESEN
textodas atividadesda empresa a qual
TAÇÃO COMERCIAL. PRE
está agregado. Ac. 6.536/99. Proc.
SENÇA DA SUBORDINA
36.864/97.DOE 22.3.99,pág. 118.Rei.
ÇÃO
JURÍDICA. CARACTE
LuizAntonio Lazarim,5*T.
RIZAÇÃO
Segundo a melhordoutrina,o ponto
252 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
CONTRATO DE EMPREITA. nodal para se discernirsobrea existên
iaentreocontratodetrabalhoecontrato
PRESENÇA DA SUBORDI c
empregoéaferir,sobretudo,a subor
NAÇÃO JURÍDICA. CARAC de
dinaçãojurídica.Como se sabe,o con
TERIZAÇÃO
tratode trabalhoé genérico,nãopossui
conteúdo próprioque lheseja inerente.
Segundo a melhordoutrina, o ponto Outras espécies licitas de contratode
nodal para se discernirsobrea existên serviços podem teros mesmos objetos
ciaentreocontratodetrabalhoecontrato queos seus,contudo,o que o singulari
de empregoé aferir,sobretudo,a subor zaéanotasubordinativa,amplaegené
dinaçãojurídica.Como se sabe, o con rica,daqualdepende suaconfiguração.
tratode trabalhoé genérico,não possui Somente o contratode emprego é tute
conteúdo próprioque lhesejainerente. lado pelo Direitodo Trabalho. O objeto
Outras espécies licitasde contratode docontratodetrabalhodo pontodevista
serviços podem teros mesmos objetos do empregador é não só a atividade
que os seus,contudo,o que o singulari laborativadoempregado,massim,o tra
zaé anotasubordinativa,amplaegené balho subordinado, posto que, se não
rica,da qualdepende suaconfiguração. houvesse estacaracterística,não seria
Somente o contratode emprego é tute possíveldiferenciaro contratode traba
lado peio Direitodo Trabalho. O objeto lho de outros que possuem o mesmo
docontratodetrabalhodopontode vista objeto— trabalho— como é o caso da
do empregador é não só a atividadela- parceria rural,empreitada, sociedade,
borativado empregado, mas sim, o tra mandato, locaçãode serviçosetc.Este
balho subordinado, posto que, se não traçoópordemaisimportante,namedida
É nulaa contrataçãode empregado,
no âmbitoda AdministraçãoPúblicaDi
retaou Indireta,medianteconcursose
letivointerno.A regrainsertanoincisoII
do art.37 da CF e o princípioda isonomia, proclamado pelo art.5®,caput, da
mesma CartaConstitucional,exigemdo
referidocertame espectroamploo bas
tantepara ofereceridênticaoportunida
de a toda a sociedade que dele esteja
habilitada a participar.Ac. 30.413/99.
Proc.13.863/98.DOE 18.10.99,pâg.142.
Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.
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em que pode existirdeterminada situa
çãoondenãoexistaa prestaçãode ser
viços,permanecendo,porém,a subordi
nação,como porexemplo,noscasosde
sobreavisosem trabalho,em que o em
pregado não está com total liberdade
porquecontinuasubordinadoao empre
gador.Portanto,presenteo trabalhosu
bordinado,evidentea existênciadocon
tratode trabalho. Ac. 10.344/99. Proc.
18.360/98. DOE 27.4.99, pág. 97. Rei.
LuísCarlos Cândido Martins Sotero da
Silva,5"T.
254 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
PROVA

lhador,nodia-a-dia,insere-senocontex
todasatividadesempresariaisdoempre
gador.O trabalhoem pequenasemprei
tadas,“aquieali",nãojustificaa relação
de emprego protegida pela legislação
obreira.Ac.631/99.Proc.25.622/97.DOE
23.2.99,pág.89.Rei.LuizAntonioLaza
rim,5®T.
257 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
GUARDA-MIRIM
Incontroversonos autosque o autor
prestou serviços para a reclamada no
períododeclinadona inicial.O latode a
contratação tersido intermediada pela
“Guarda-Mirim' não tem significância,
diantedo conjunto probatórioe do co
mandodoart.65doEstatutoda Criança
e do Adolescente. Ac. 6.436/99. Proc.
1.922/98. DOE 22.3.99, pág. 114. Rei.
AntônioMiguel Pereira,1*T.

Contrato de empreitada, como fato
impeditivoda relaçãode empregoprote
gidapelalegislaçãoobreira,requerpro
va cabalde suaocorrência,querquanto
à autonomia na execuçãodos serviços,
querquantoàinexistênciadesubordina 258 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
çãodoprestadordeserviços.Ac.49.502/98.
MONTADOR DE MÓVEIS
Proc.30.110/97.DOE 26.1.99,pág. 92.
Rei.LuizAntonio Lazarim, 1'T.
O exercíciodasfunçõesdemontador
de móveis,paraatendera atividade-fim
255 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO. da empresa — Comércio de Móveis —
DOMÉSTICO INEXISTENTE. porsisóafastaaautonomia,aindamais,
DIARISTA
quandocaracterizadaadependênciahie
rárquicacom o“regulamentodosmonta
A prestaçãode serviçosem um úni dores1'.Ac.17.278/99.Proc.4.118/98.DOE
codiada semana ouda quinzena,além 29.6.99, pág. 45- Rei. Antônio Miguel
daprestaçãode serviçosem outrosdias Pereira,1*T.
para outros tomadores, implica na ine
xistênciada relaçãodeempregodomés 259 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
tico,anteaausênciadecontinuidadena
MONTADOR DE MÓVEIS.
prestaçãolaborai,conligurando-seape
PRESENÇA DA SUBORDI
nas prestaçãode serviçoscomo diaris
NAÇÃO JURÍDICA.CARAC
ta. Ac. 6.434/99. Proc. 1.907/98. DOE
TERIZAÇÃO
22.3.99, pág. 114. Rei. Antônio Miguel
Pereira, 1®T.
Segundo a melhordoutrina,o ponto
n
o
d
l para se discernirsobrea existên
256 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ciaa
entreocontratodetrabalhoecontrato
EMPREITADA. NÃO CARAC deempregoéaferir,sobretudo,a subor
TERIZAÇÃO
dinaçãojurídica.Como se sabe, o con
tratode trabalhoé genérico,nãopossui
A caracterização do vinculo empre- conteúdo próprioque lhesejainerente.
gaticiorequerprovarobustadaocorrên Outras espécies licitasde contratode
ciada subordinação, pelaqual o traba serviçospodem teros mesmos objetos
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queos seus,contudo,o queo singulari
zaéanotasubordinativa,amplaegené
rica,da qualdepende suaconfiguração.
Somente o contratode emprego é tute
lado pelo Direitodo Trabalho.O objeto
docontratodetrabalhodopontodevista
do empregador é não só a atividadelaborativado empregado, mas sim,o tra
balho subordinado, posto que, se não
houvesse esta característica,não seria
possíveldiferenciaro contratode traba
lho de outros que possuem o mesmo
objeto— trabalho— como é o caso da
parceria rural, empreitada, sociedade,
mandato, locaçãode serviçosetc.Este
traçoépordemaisimportante,namedida
em que pode existirdeterminada situa
çãoondenãoexistaaprestaçãode ser
viços,permanecendo,porém,a subordi
nação,como porexemplo,noscasosde
sobreavisosem trabalho,em que o em
pregado não está com total liberdade
porquecontinuasubordinadoao empre
gador.Portanto,presenteo trabalhosu
bordinado.evidenteaexistênciadocon
tratode trabalho.Ac. 19.005/99. Proc.
9.219/98. DOE 29.6.99. pág. 103. Rei.
LuísCarlos Cândido MartinsSoteroda
Silva.5'T.
260 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
Para a caracterizaçãoda relaçãode
empregoprotegidopelalegislaçãoobrei
ra,sefaznecessáriaprovacabaldeque
a prestaçãodosserviçossedeusobor
dens e comando do empregador ou
deseusprepostos.Serviçosexternosde
vendas, sem fiscalizaçãode horários,
cumprimentodemetasouelaboraçãode
relatórios, não justificam o reconheci
mentodo vínculoempregatíclo,poisau
sentea s u b o r d i n a ç ã o exigidapeloart.3 5
da CLT. Ac. 29.167/99. Proc. 8.627/98.
DOE 18.10.99,pág.101.Rei.LuizAntonioLazarim, 1«T.

menteO vinculode emprego, édo autor
o ônus da prova,do qual não se desincumbiu. Ac. 13.257/99. Proc. 2.087/98.
DOE 25.5.99, pág. 80. Rei. Olga Aida
Joaquim Gomieri,5*T.
262 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
PARENTESCO
Os laçosfamiliaressobrepõem-se à
relaçãode emprego, exigindoprova ro
bustadequeovínculoempregatícioefe
tivamenteocorreu, nos termos preconi
zadospeloart.39da CLT.Ac.10.154/99.
Proc.902/99.DOE 27.4.99,pág.89.Rei.
LuizAntonioLazarim, 1*T.
263 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
POLICIAL MILITAR
Não háóbiceparao reconhecimento
do vinculodeempregocom PolicialMili
tar.A proibiçãopeloregulamentodaCor
poraçãonão temo condão de impediro
contratode trabalho (SDI n. 167). Ac.
30.411/99. Proc. 13.787/98. DOE
18.10.99, pág. 142. Rei.Antonio Miguel
Pereira, 1*T.
264 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
SÓCIO-COTISTA. PRESEN
ÇA DA SUBORDINAÇÃO
JURÍDICA. RECONHECI
MENTO

A subordinaçãoJurídicaé otraçodis
tintivoentreo contratode trabalhoeou
trosafins.Tantoéimportantequesepode
verificara inocorrênciada prestaçãode
serviçospermanecendoa subordinação,
v.g.,sobreavisosem trabalho,em queo
empregado não está com total liberda
de,porquecontinuasubordinadoaoem
pregador.Assim,a fiscalizaçãodos ser
viçosexecutados,aexpressadetermina
ção quanto à atividadedesenvolvida,o
261 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO. controlede horário,a ausência totalde
gestão nos rumos da empresa, revelam
ÔNUS
a subordinaçãojurídica,autorizando o
Afirmandoas reclamadassequerco reconhecimentodovínculoempregatício,
nhecer o reclamante e negando cabal posto que fraudulenta a sociedade por
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cotas, Ac. 8.707/99, Proc. 36.865/97. querecaisobreotrabalhador— art.8 1 8
DOE 12.4.99,pág. 122.Rei.LuísCarlos da CLT. Serviço externo, prestado por
Cândido MartinsSoteroda Silva,5»T. quem não se inserena órbitado poder
demandoexercidopelotomadordoser
265 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO. viço,nãojustificao reconhecimento do
vínculoempregatício protegidopela le
SUBORDINAÇÃO. PROVA
gislação obreira, dada a ausência do
A subordinaçãoé (atordeterminante, requisitoda subordinação, exigidopelo
a ser comprovado, quando se tratade art.3®daCLT.Ac.18.476/99.Proc.8.564/
controvérsiassobrea existênciaou não 98.DOE 29.6.99,pág.87.Rei.LuizAn
do liame empregatício,ônus probatório tonioLazarim,1*T.
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— Propositurade ação.Interrupção.Iníciodacontagemdonovoprazobienal
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do príncipe.Inocorrência...........................
— Solidáriaou subsidiária.Dona da obra.Inexistência...........
— Subsidiária..................................
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307

VALE-REFEIÇÃO
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DIREITO P R O C E S S U A L

01— AÇÃO ANULATÓRIA.DE CLÁU
SULA DE ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO. COMPETÊN
CIA. É DA JUSTIÇA DO TRA
BALHO, ATRAVÉS DAS JCJS,
E NÃO DO TRT, A COMPE
TÊNCIA PARA APRECIAR
ORIGINARIAMENTE AÇÃO
QUE VISE ANULAR CLÁUSU
LAS CONTIDAS EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO.
APLICÁVEL NO ÂMBITO DE
SUA JURISDIÇÃO

02 — AÇÃO RESCISÓRIA. DECA
DÊNCIA
De acordocomo preconizadonoart.
495do CPC,de aplicaçãosubsidiária,o
prazo paraajuizaração rescisóriaé de
doisanos, contadosdo trânsitoem jul
gado, pronunciando-se a decadência e
extinguindo-seofeitocomjulgamentodo
mérito,nostermosdo art269,IV,CPC,
quando protocoladaapósa dataprevis
ta.Ac. 945/99A. Proc. 25/98-P. DOE
15.10.99, pág.72.Rei.EduardoBenedi
tode OliveiraZanella,SE.

CompeteàJustiçadoTrabalhoconhe 03— AÇÃO RESCISÓRIA.DE DIREI
TO PROCESSUAL. DECADÊN
cerde ação anulatóriade cláusulasde
acordocoletivo(CLT,arts.625e643c/c.
CIA.DEPÓSITO IRREGULAR
Lein.8.984/95.art 1«,e CF. arl.114).
C
o
n
ta-seo prazoparao ajuizamento
Ademais,segundose inferedo art.678,
I,ae bda CLT.nãose incluemna com da rescisória a partirda decisão que
petência origináriados TRTS o proces apreciouo méritoe,em se tratandode
samento e julgamento de ações anula- irrregularidadedodepósitocondenatório
tórlas,o que também nãoconstado Re nãodeveserconsideradoa interposição
gimento interno deste E. TRT da 15* dos recursos supervenientes eis que
Região.Doutraparte,considerandoodis suasdecisõesnãoproduziramqualquer
posto no art. 14, § 18,da LeiComple efeitoquantoao aspectomeritórioapre
mentarn.35/79-LOMAN,e o contidono ciadoem PrimeiroGrau,apenasratifica
art.653, /,d a CLT, “compete às Juntas ram.O reconhecimentoda prática irre
d e Conciliação e Julgamentoexercerde gularque culminoucom a deserção do
forma genéticaquaisqueroutrasatribui RecursoOrdinário.Açãojulgada extinta
ções quedecorreramdesuajurisdição“,
com julgamentodo méritocom base no
s o b pena de supressão de instância.
ncisoIVdoart.269doCPC.Ac.131/99-A.
Assim,observando-seoprincípiodalega i
P
lidade(CF,arl5®,II),caracterizadaestá roc.1.129/97-AR.DOE 12.2.99,pág.51.
a incompetênciaabsolutadeste E.TRT Rei.EuricoCruzNeto,SE.
em razãoda hierarquia,eisquenfiotem
competênciaorigináriaparaconhecerde 04 — AÇÃO RESCISÓRIA. IPC DE
açãoanultatóriade cláusulasde acordo
MARÇO/90.VIOLAÇÃO LITE
coletivo,motivopeloqualficaanuladaa
RAL DE TEXTO LEGAL
r.decisãoíntertocutóriaqueconcedeuem
parte liminar,devendo os autos serem
A decisãoquereconheceodireitoao
remetidosparaumadasJCJsqueabran reaj
ustedoIPCdemarço/90violaostex
gera área onde se localizaa empresa tosda
MP n.154/90,convertidanaLein.
acordante,porexistirefeitosqueincidem
apenasnamesma, paraqueprocessee 8.030/90,porquanto inexistentedireito
apreciecomo lheaprouvera ação anu adquirido,consoanteinterpretaçãodada
latóriacom pedidode liminar(CLT,art pelo STF e TST à norma em questão.
795,§ 2®c/c.CPC. art.113,§2®inUne). Ação rescisóriaque sejulgaproceden
Ac. 32/99-A. Proe. 238/98-AA. DOE te.Ac.900/99-A.Proc.660/98-ARE.DOE
28.1.99, pág.46.Rei.MauroCésarMar 08/09/99,pág.51.Rei.LuizAntonioLatinsde Souza,SE.
zarim,SE.
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05 — AÇÃO RESCISÓRIA. OFEN 07 — AÇÃO RESCISÓRIA. PRESA À COISA JULGADA COM
QUESTIONAMENTO. INEXICONSEQÜENTE VIOLAÇÃO
GIBILIDADE. AUSÊNCIA OU
LITERAL DE DISPOSITIVOS
INCORRETA INDICAÇÃO DO
DE LEI. INOCORRÊNCIA
DISPOSITIVO LEGAL VIOLA
DO. CAUSA DE INÉPCIA DA
Não háfalarem ofensaàcoisajulga
INICIAL
da, consubstanciada em acórdão, se a
sentençade liquidaçãolimitou-sea ho
Já é lugar-comum na doutrina e na
mologar cálculos periciais com os
quaisconcordouexpressamenteoAutor. jurisprudênciaserprescindívelà propoDeresto,nâotendoadecisãorescindenda siturada rescisória,com fulcro no art.
seocupadodosdispositivoslegaisditos 485,V,do CPC, o concursodo requisito
violados, não se pronunciou, explicita do prequestionamento, por se tratarde
mente,sobrea matériaveiculada— im ação cujafinalidade,de desconstituira
possível, assim, que,tenha cometido coisajulgadamaterial,desautorizaqual
literalviolaçãode lei.É essaa jurispru quersinonimiacom osrecursosextraor
dênciadominante,espelhadapeloEnun dinários.O Enunciado n.298 do TST, a
ciado n.298 do C. TST. Ac. 865/99-A. seu turno, não se reporta á indicação
Proc.1087/98-AR,DOE 31.8.99,pág.43. nominalda norma pretensamenteviola
da,mas simà regrade direitonelacon
Rei.LuizAntonlo Lazarlm,SE.
tida,cujainíringència é passívelde ser
xtraídadostermosobjetivosem quese
06 — AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO e
ncontravazadaadecisãorescindenda.
DECADENCIAL. CONTAGEM. e
O motivode rescindibilidadedo art.485,
DESERÇÃO E/OU INTEM- V, do CPC, reclama do autor corretae
PESTIVIDADE DETECTADAS. precisaIdentificaçãododispositivolegal
TRÂNSITO EM JULGADO DA infringido,ônus cujapreteriçãoafastaa
ÚLTIMA DECISÃO DE MÉ possibilidadede oTribunalo suscitarde
ofício,ateordoart.128,doCPC,elidente
RITO
porissomesmodaaplicaçãodoart126,
O prazode doisanosparaa proposi- poisa falhasereduzàausênciadecausa
turadaaçãorescisóriaconta-sedotrân de pediradequada,ou do art.284,am
sito em julgado da última decisão de bosdo CPC. pornãoestarem jogoirre
mérito.Assim,secontraestaúltimaveio gularidades ou defeitos da inicial,
a seroferecidorecurso,não conhecido, caracterizando-se,naverdade,ainépcia
sejapordeserçãosejaporintempestivi- do art.295, parágrafoúnico, I,daquele
dade ou, ainda,faltade mandato,claro Código. Ac. 525/99-A. Proc. 406/97-P.
está que o trânsitoem julgadoda deci OOE 23.6.99,pág.39.Rei.AntonioJosé
sãodeméritoaserrescindidaretrotrai-se de BarrosLevenhagen,SE.
aooctídioposteriorãnotificaçãodasen
tença.A partenãopodefabricarou esti 08 — AÇÃO RESCISÓRIA. SERVI
carprazo,sob pena de comprometeros
DOR PÚBLICO. AUSÊNCIA
princípiosdamoralidadeedaboa-té,que
DE CONCURSO PÚBLICO.
permeiam todos os processos judiciais
NULIDADE.IMPROCEDÊNCIA
e administrativos.Por isso,o invocado
princípioda utilidadedos prazos cede
lugareperdeprimaziaem confrontocom
Não colocadasobo crivodo Jufzoa
a lealdadee boa-féprocessuais.Agravo questãorelativaàausênciadeconcurso
regimentalimprovido.Ac.983/99-A. Proc. público,em reclamatóriacontraa admi
109/99-AG DOE 12/11/99,pág.98.Rei. nistraçãopública,descabidaação resci
José Pedro de Camargo Rodrigues de sóriavisando a nulidade da sentença.
Souza, SE.
Não resultandoda desatenção do Juiz,
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o fatoque não lhefoirelevado, não re
sulta em erro injudlcando, bem como
inexistente violaçãoà literaldisposição
de lei,vistoensejara hipótese,interpre
tação divergente. Ac. 644/99-A. Proc.
1.008/97-P.DOE 30.7.99,pág. 50. Rei.
Maria Cecília Fernandes Alvares Leite,
SE.
09 — AÇÃO RESCISÓRIA. VIO
LAÇÃO LITERAL DE TEXTO
DE LEI. INOCORRÊNCIA
A violaçãoliteralde disposiçãolegal
justificadoradaRescisóriaóaquelafron
talediretadotextode lei,nãosecarac
terizandoquandoo ÓrgãoJulgadorcon
feriurazoável interpretaçãoao textole
gal,mormentequando a matériaé con
trovertidanos Tribunais.Nâo configura
da a hipótesede incidênciado incisoV
do art.485 do CPC.Ac.906/99-A.Proc.
1226/98-AR. DOE 8.9.99, pág. 52. Rei.
LuizAntonioLazarim, SE.
10 — ACORDO. EXTRAJUDICIAL.
VALIDADE. ASSISTÊNCIA
SINDICAL
Os acordos extrajudiciaisrealizados
com a assistênciado sindicatode clas
se gozam de validade,porforçado dis
postono incisoXXVI do art.7®da CF,e
perfazem a coisajulgada prevista pelo
art.1.030do CCB. Ac.30.423/99.Proc.
15.420/98.DOE 18.10.99,pág.143.Rei.
LuizAntonio Lazarim, 1*T,
11 — ACORDO. HOMOLOGAÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO

DIREITO DE DEFESA. INE
XISTÊNCIA. DESNECESSI
DADE DE PROVA TESTEMU
NHAL ACERCA DO TEMA ES
CLARECIDO PELO PERITO
O cerceiodedefesaalegadodecorre
do indeferimentoà inquiriçãode teste
munhas,pormeiodasquais,diza recla
mada, pretendiademonstrar a faltade
veracidadedasinformaçõessobreques
tõesdefatoconstantesdo laudo.Consi
deradaa naturezada provae afaculda
deconcedidaaoperitopeloCPC,noseu
art.429,bem como consideradaa liber
dade concedida ao Juizparaa escolha
do auxiliar,não caracterizacerceamento
do direitode defesa o indeferimentode
provadestituídadeaptidãoparainfirmar
oparecertécnico.Arguiçãorejeitada.Ac.
3.728/99. Proc.29.962/97.DOE 9.3.99,
pág.102.Rei.AntônioMiguelPereira,1®T.
13 — ADJUDICAÇÃO. MOMENTO
PROCESSUAL PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE AN
TECIPAÇÃO
A interpretaçãodo§ 1®doart.888da
CLT revelaquesomentena praça,e an
tesdefindadooato,poderáoexeqüente
requerera adjudicaçãodo bem, nãoes
tandoautorizadoo magistradoa deferir
0 pedidosejáencerradaa mesma.Pro
vidênciaquesejustificaporrazõesmo
raisedeproteçãoaodireitodoexecutado
contraolancevile garantiaà observância
doritoprocessuallegal.Ac.2.532/99.Proc.
2.241/98.DOE 9.3.99,pág.61.Rei.Maria
CecíliaFernandesAlvaresLeite,3*T.

Os acordosqueapresentamdefeitos
evícios,de formaoude fundo,podem e 14 — ADJUDICAÇÃO. PREÇO VIL.
devemserrecusadospeloJuiz,mormen
NULIDADE
tequando violamnormasde caráterpú
blico— art.5® da LICC. Ac.30.409/99.
configura nulidadeda adjudica
Proc.13.678/98.DOE 18.10.99,pág.142. çãoNão
porpreçovilseo bem penhoradofoi
Rei.LuizAntonioLazarim, 1®T.
adjudicado porvalorsuperiora 30% da
avaliação.Ac.3.0687/99.Proc.11.691/99.
12 — ADICIONAL DE INSALUBRI DOE 18.10.99, pág. 153. Rei. Eduardo
DADE. CERCEAMENTO DO Beneditode OliveiraZanella,SE.
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15 — ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA DE LIQUIDA
ÇÃO. RECURSO EX OFFICIO.
NÃO CABIMENTO
Somente é cabívelo recursoordiná
rioex otfídodas sentençascondenatõriasna fase de conhecimento do feito,
nos termos preconizados pelo incisoII,
doart.475,doCPC, eDecreto-lein.779/
69,art.1®,incisoI.Na fase executória
apura-se o quantum da condenação já
sacramentada pelo manto da coisajul
gada. Na fase executória no Processo
Trabalhista,asdecisõesdoJufzodaExe
cuçãosâoatacáveisviaAgravode Peti
ção, a ser interpostopelaprópriaparte
— art.897,letraa,da CLT, nãosejusti
ficandoo recursoexoffickxte.38/99.Proc.
23.095/98.DOE 23.2.99,pág.68.Rei.Luiz
AntonloLazarim, 1*T.

NORMA COLETIVA INVOCA
DA.ANULAÇÃO DA SENTEN
ÇA QUE HOMOLOGOU OS
CÁLCULOS REFERENTES A
DIFERENÇAS DO ADICIONAL
DE HORAS EXTRAS NORMA
TIVAS.AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO. PROVIMENTO
Mereceacolhimentoo agravodepeti
ção para anulara decisãoque homolo
gou os cálculos, na medida em que, a
inteligênciado acórdãoregionalem co
tejocom ospedidosformuladosna peti
ção inicialrevelam a improcedência da
ação, a implicar,portanto,na inexistên
ciade tituloexecutivo.Ora,seospleitos
formuladostinhamcomocausade pedir,
única e exclusivamente, a observância
das normas coletivas,e tendoo Regio
nalentendidoqueaquelasnãolheeram
aplicáveis,não háque se falarem exis
tênciadecondenaçãodequalquerpedi
dofutcradonoinstrumentonormativo.Ac.
16.682/99.Proc.7.068/99.DOE 15.6.99,
pág. 121. Rei. Luís Carlos Cândido
MartinsSoteroda Silva,5*T.

16 — AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO CON
SIDERADO DESERTO. AU
SÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL EMPREGADOR QUE
FA2 JUS À ASSISTÊNCIA JU 18 — AGRAVO DE PETIÇÃO. DE
SERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
DICIÁRIA GRATUITA. POSSI
ART.40 DA LEI N.8.177/91 E
BILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
DO ITEM IV, C, DA INSTRU
I ART. 5«, LV, LXXIV, DA CF E
ÇÃO NORMATIVAN.03/93DO
DO ITEM X DA INSTRUÇÃO
TST
NORMATIVA N.03/93DOC.TST
Não efetuado,noprazodoAgravode
écabfvelaJustiçagratuitaaoempre Petição,o depósitopréviodo art.40 da
gadorquandoestepreencheosrequisi Lein.8.177/91c/coitemIV,c,da Instru
tos essenciais para sua obtenção, ou ção Normativa n.03/93do TST, impõeseja,encontra-seem estadode pobreza sedecretara suadeserção,mesmo que
econômica e fazdeclaraçãodesteesta o magistradode origemtenhapermitido
do sob as penas da lei,ficando isento que a parteo providenciasseposterior
tantodopagamentodascustascomodo
recolhimentododepósitorecursal,dadas mente,porsetratarde prazoperemptó
as disposiçõesconstitucionaiscontidas rio,infensoàeventualdilaçãosemocon
nos incisosLV e LXXIV do art 5*e ao curso dos motivos elencados nos arts.
itemX da InstruçãoNormativan.03/93 182e 183,§ 1®,do CPC, ou noart.775,
doC.TST.Ac.50.830/98.Proc.25.748/98. da CLT.Ac.30.825/99.Proc.26.256/98.
DOE 23.2.99,pág.56.Rei.Luís Carlos DOE 18.10.99, pág. 158. Rei.Antonio
Cândido MartinsSoteroda Silva,S*T. Joséde BarrosLevenhagen,SE.
17— AGRAVO DE PETIÇÃO.ACÓR 19— AGRAVO DE PETIÇÃO. DIFE
DÃO REGIONAL QUE ENTEN
RENÇAS SALARIAIS DE
DEU SER INAPLICÁVEL A
CORRENTES DOS PLANOS
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ECONÔMICOS. LIMITAÇÃO À 21 — AGRAVO DE PETIÇÃO. EM
BARGOS DE TERCEIRO.NÃO
DATA-BASE EM EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE
PAGAMENTO DE CUSTAS.
INOCORRÊNCIA DE DESER
O silênciodar.sentençaedov.Acór
ÇÃO. CONHECIMENTO
dão no tocante às diferenças salariais
oriundas dos Planos Econômicos deve
eclaradaa inconstitucionalidadedo
serinterpretadocomo limitativoà data- art.D7
02, Inciso I,letra g,da C L T e do
base, uma vez que, em se tratandode art.4®
,letrae,da Lein.7.701/88,o C.
correçãosalarialprevistaa titulode an TST,porsuavez,cuidoude revogarex
tecipação,deveserseguidaaorientação pressamenteasResoluçõesAdministra
previstano Enunciadon.322do C.TST. tivasns.84/85 e 52/86,que dispunham
Ac. 7.809/99. Proc. 13.169/98. DOE sobrea cobrançadecustase,em parti
12.4.99, pág. 90. Rei. Antônio Miguel cular,nos processosem fasede execu
Pereira,1*T.
ção.afincluídososEmbargosdeTercei
ro.Inexiste,portanto,leidispondosobre
20 — AGRAVO DE PETIÇÃO. EM a cobrançade custas na espécie,deve
BARGOS DE TERCEIRO. IM serconhecidoo agravodepetiçãointer
osto. Ac. 10.321/99. Proc. 1.715/99.
POSSIBILIDADE DE DECLA p
27.4.99, pág.96.Rei.LufsCarlos
RAÇÃO DA INEFICÁCIA DA DOE
CândidoMartinsSoteroda Silva.5*T.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU
A TRANSAÇÃO SEM O COM
DE PETIÇÃO. IN
PETENTE MANEJO DA AÇÃO 22 — AGRAVO
TERPOSIÇÃO CONTRA DES
RESCISÓRIA. OCORRÊNCIA
PACHO COM CONTEÚDO
DA COISA JULGADA. INTELI
DECISÓRIO. IMPOSSIBILI
GÊNCIA DO PARÁGRAFO
DADE. NÃO CONHECIMEN
ÚNICO DO ART. 831 DA CLT
TO. ART. 897, § 1®,DA CLT
E INCIDÊNCIA DO ENUNCIA
DO N.259 DO C.TST.PROVI
Não se conhece de agravode peti
MENTO
çãointerpostocontradespachocomcon
eúdodecisório,porfaltado pressuposto
Há que se prover agravode petição t
recursaldefinidopelarecorribilidadedoato
que busca o reconhecimento da condi j
udicial.Ac. 16.522/99.Proc.32.383/98.
ção de terceiro,com o conseqüente le DOE
15.6.99,pág. 115.Rei.LufsCarlos
vantamentoda constriçãojudicialsobre Cândido
MartinsSoteroda Silva.5*T.
bem de sua propriedade,na medida em
queoembarganterecebeuoaludidobem
pormeiode um acordodevidamenteho 23 — AGRAVO DE PETIÇÃO. NULI
mologado,que nostermosdo parágrafo
DADE DA CITAÇAO DA RE
únicodo art.831 da CLT e Enunciadon.
CLAMADA EXECUTADA. LE
254,encontra-seacobertadopelomanto
VANTAMENTO DA PENHORA
da coisajulgada.Somentea ação resci
REALIZADA SOBRE BENS DE
sóriatomasemeioidôneoparadesconsTERCEIROS.
PROVIMENTO
tituira transação. Por ser estranho em
relação à lide,o embargante não pode
Há queseproverorecursodeagravo
sofrerturbação de qualquer ordem, ra
zão pela qual não pode subsistira pe de petiçãoInterpostoporterceiros,que
nhora ocorrida. Ac. 16.521/99. Proc. buscam o levantamento da constricção
31.935/98. DOE 15.6.99,pág. 115.Rei. judicialde bem pertencenteao patrimô
LuísCarlosCândido MartinsSoteroda niodos sóciosda reclamada, tendoem
contao reconhecimentoda nulidadede
Silva.5»T.
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cltaçSo da reclamada, que Implicou na mente à audiência pordoença ou qual
Impossibilidadeda reclamada exercero quer outro motivo ponderoso fazer-se
direitode indicarseus próprios bens à representar por outro empregado que
penhora.Ausênciadejustificativaparaa pertençaã mesma profissãooupeloseu
aplicaçãodo principioda desconsidera sindicato.Essarepresentaçãoéum melo
ção da personalidade juridlca. Ac. eficazpara se requerero adiamentoda
16.533/99, Proc. 33.955/98. DOE sessão, impedindo o arquivamento. Por
15.6.99, pág. 115.Rei.LuísCarlosCân fim,perfeitamentecabívela conciliação
didoMartinsSoteroda Silva,5*T.
medianteaintervençãodopatronocons
tituídocom poderes especiaisou ainda
dispensamútuadosdepoimentospes
24 — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IM- a
oais.Ac. 24.327/99. Proc. 15.511/98.
PENHORABILIDADE DO BEM s
DOE 17.8.99, pág. 92. Rei.Luís Carlos
Cândido MartinsSoteroda Silva,5“T.
Se o executado figuracomo devedor
fiduciário,suacondiçãoédemerodepo
sitáriodo bem alienado,sendoo credor 26 — ARREMATAÇÃO. LANÇO DE
fiduciário o autêntico proprietário, que
TERCEIRO. DESNECESSI
detóm o domínio resolúveldo bem, nos
DADE DO RESPECTIVO DE
termos do art.66, da Lei n. 4.728/65,
PÓSITO EM FACE DE PEDIDO
sendo-lheasseguradoinclusiverequerer
DE ADJUDICAÇÃO. INOCORsua restituição na hipótese de falência
RÊNCIA DE PREÇO VIL
dodevedor,ateordoquedispóeo§7®,do
mencionadodispositivolegal.Agravode
Reveia-se ilógicoexigirque arrema
petiçãoprovido,paraafastaraconstrição
judicialincidentesobreosbensobjetoda tanteefetuedepósitode seu lanço, se,
alienaçãofiduciária.Ac.17.282/99.Proc. na mesma eúnicapraça,o credorrecla
6.534/99. DOE 29.6.99, pág. 45. Rei. mante pede adjudicaçãopelovalordes
selanço.O credortrabalhistatem prefe
Fernando da SilvaBorges, 1*T.
rêncialegal(art.888, § 1®,da CLT).sal
vo lanço vilou suspeito de fraude ou
25 — ARQUIVAMENTO. RECLA c
onluiocom arrematante,cujocompareMANTE RECLUSO. IMPOS cimento só teria servido para impedir
SIBILIDADE DE COMPARE- adjudicaçãopelocrédito.Agravoprovido
CIMENTO À AUDIÊNCIA para deferiradjudicação.Ac.30.810/99.
INAUGURAL. VIABILIDADE Proc.9.985/99.DOE 18.10.99,pág. 157.
DE TENTATIVA DE CONCI Rei.José Pedrode Camargo Rodrigues
LIAÇÃO MEDIANTE PATRO de Souza, SE.
NO CONSTITUÍDO COM PO
DERES ESPECIAIS OU DE 27 — ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
DISPENSA MÚTUA DA OITIVA
GRATUITA. HONORÁRIOS
DOS DEPOIMENTOS PES
PERICIAIS
SOAIS. NÃO CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
No ProcessoTrabalhista,a assistên
843, § 2®,E 844 DA CLT
ciajudiciáriagratuitanãocompreendea
isenção dos honorários periciais, por
Encontrando-se o reclamante reclu quantoestesenvolvemencargosdecor
so,Justifica-sesua ausência na audiên rentesde serviçosprestados portercei
cia inicial,sendo inaplicávelo art.844 ro,não agente do Estado. É o caso do
da CLT.De outra parte,não pode restar perito,que atua como Auxiliardo Juízo,
olvidadoo dispostono § 2® do art.843 nas hipóteses de perícias técnicas ou
da CLT, que autoriza o reclamante im contábeis.Porisso,a partequedercau
possibilitado de comparecer pessoal sa a taisencargos, para vera sua pro314

Não restandoà parteoutraalternati
va senãosocorrer-sedo Judiciárioa fim
deversua pretensãosatisfeita,configura-seo interessedeagir,namodalidade
necessidade,e,utilizando-seeladomeio
processual adequado a fim de obtê-la,
outramodalidadedo interesserestaca
racterizada,qualseja,aadequação,não
havendo espaço para a decretação da
28 — BEM DE FAMÍLIA. PENHORA carência de ação.Ac. 2.2987/99. Proc.
11.076/98. DOE 17.8.99, pág. 46. Rei.
DE OBJETOS QUE GUARNE L
ufsCarlos Cândido Martins Sotero da
CEM O LAR. APARELHOS DE Si
lva.5*T.
SOM E TELEVISÃO. REGULA
RIDADE
31 — CERCEAMENTO DE DEFESA
Na impenhorabilidade estabelecida
pelaLein.8.009/90 incluem-seapenas
Testemunha recusadapelojuízo,por
os objetosessenciaisque guarnecem o terfuncionadocomo preposta,anteriorbem de família, neles não se incluindo mente,em outraação.Cerceamento ca
bens voluptuários e de lazer.Agravo a racterizado.As hipótesesdeimpedimento
que se nega provimento.Ac.34.100/99. ou suspeição de testemunhas, no pro
Proc.12.304/99.DOE 23.11.99,pág.102. cesso trabalhista, encontram-se previs
Rei.José Pedrode Camargo Rodrigues tas no art.82S, da CLT, entreas quais
de Souza, SE.
nãoseacha adeteratestemunharecu
sada representado o reclamado, como
29 — BENS HIPOTECADOS. AR preposta,em outrareclamaçãotrabalhis
RESTO EM FAVOR DE TER ta.Nada Impede,no meu entender,seja
CEIRO DIVERSO DO CRE ouvidocomotestemunhasimplesempre
DOR HIPOTECÁRIO. POSSI gado,sequerocupantedecargode con
BILIDADE.SUCESSIVOS AR fiança,que tenhaservidocomo preposto
do reclamadoem outraação.O prepos
RESTOS. PERTINÊNCIA
tonãoprecisaser,necessariamente,ge
Possívelo arrestode bens hipoteca renteou ocupantede cargode confian
dosem favordeterceirodiversodocredor ça, bastando que tenha conhecimento
hipotecário,poisa hipotecanãoosinsere dosfatosdiscutidosnaaçãoparaaqual
entreosimpenhoráveis(CPC,arts.648e foicredenciado como representanteda
ss.)e nem osretiradopatrimôniodo res empresa.Seucredenciamentoesgota-se
pectivodevedor(CC,arts.809ess.).Per naquela ação. Ac. 29.368/99. Proc.
tinêncialegaltambém quantoa sucessi 20.406/98.DOE 18.10.99,pág.108.Rei.
vosarrestos,consoanteart821 do CPC, LuizCarlosde Araújo,3*T.
respeitadaapenas a ordem de preferên
cia.aqualmesmonocasodaquelemane 32— CERCEAMENTO DE DEFESA.
jadopelocredorhipotecárioacabaceden
DECRETO DE REVELIA RE
dofrenteo privilégiodo créditotrabalhis
CLAMADA REPRESENTADA
ta,porforçadoart449daCLT,extensivo
POR PREPOSTO QUE POR
aodevedorcivil.Ac.15.730/99.Proc.3.159/
TA DEFESA SEM ASSINATU
99.DOE 15.6.99, pág. 86. Rei.Valdevir
RobertoZanardi,5aT.
RA. ÂNIMO DE DEFESA CA
RACTERIZAÇÃO
30 — CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA
DE INTERESSE. INOCORCaracteriza-secerceamentode defe
saa declaraçãode reveliada redamada
RÊNCIA

tensão apreciada em Juízo, deve com
elesarcarintegralmente.Permitiro con
trárioédeixaro terceiroà mercêdesua
própria sorte e, no mais, inviabilizara
realização das provas periciais. Ac.
8.975/99.Proc.34.862/97.DOE 27.4.99,
pág. 51. Rei.Deslg. LuizAntonlo Lazarim, 1 "T
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que se fazsubstituirporprepostona au
diênciainicial,ainda maisquandoporta
dorde defesa,ainda que não assinada,
poisevidenteo ânimodefensivo.Inseresedentreospoderesdestetudooquese
compreendenoexercíciodojuspostulandi.Assim,poderiater-lhesidodadaopor
tunidadede, sanando vícioformal,apor
sua assinatura na defesa que trouxea
Juízo.Outrapossibilidadeseriaa de de
fesaoral,em atençãoàtécnicadeproce
dimentodenominada“oralidade",vincula
daao“princípiodaceleridade“.Ac.1.320/
99. Proc.36.360/97. DOE 23.2.99,pág.
113. Bei. Luís Carlos Cândido Martins
Soteroda Silva,5*T.
33— CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO OPORTUNO
DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. PERTINÊNCIA
DO PEDIDO. NEGATIVA DO
JUÍZO. CARACTERIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA

Sendoa reclamadacitadaporedital
e não comparecendo à audiência inau
gural,deve lheserdado CuradorEspe
cial,nostermosdo incisoIIdoart.9ado
CPC,deaplicaçãosubsidiáriano Processo
do trabalho, sob pena de se configurar
nulidadeabsoluta.Ac. 11.157/99. Proc.
2.839/98. DOE 11.5.99,pág.52. Rei.Luís
CarlosCândidoMartinsSoteroda Silva,
5'T.
35— COISAJULGADA.ARGÜIÇÃO.
DISSÍDIOSCOLETIVO E INDI
VIDUAL. APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA IDÊNTICA EM
AMBOS. CONFIGURAÇÃO.
ACOLHIMENTO
É deseracolhidaa arguiçãodecoisa
julgada, impedindo o conhecimento de
matériadiscutidaem dissídioindividual,
poisconfigura-setalfenômeno, quando
amesma matériajátenhasidoobjetode
apreciaçãoe decisãotrânsita,proferida
em sede de dissídiocoletivo,uma vez
que,ainaa que o empregado não tenha
figuradocomopartepropriamenteditana
demanda coletiva,seguramente constltuiu-seem um dos beneficiáriosdos di
reitosalipostosemdiscussão.Ac.23.003/
99. Proc. 12.385/98. DOE 17.8.99, pág.
48. Rei. Luís Carlos Cândido Martins
Soteroda Silva,5*T.

A negativa judicial a requerimento
pertinente é oportuno de produção de
provapericial,paracomprovaçãodefato
relevantepara o deslinde da controvér
sia,tantomais,sobrevindosentençaque
se baseiaem entendimento equivocado
danorma indicadacomo fundamentoju
rídicodopleitoformulado,sendoimpres
cindívela demonstraçãodonexocausal
entreadoença profissionaleaatividade 36—
laborai,caracterizaa ocorrênciadecer
ceamentodedefesa,acarretandoanuli
dadedoatodecisório.Ac.1.310/99.Proc.
34.850/97.DOE 23.2.99,pág. 113. Rei.
Luís Carlos Cândido Martins Soteroda
Silva,5*T.
34 — CITAÇÃO. POR EDITAL.
RECLAMADA REVEL. NÃO
DESIGNAÇÃO DE CURADOR
ESPECIAL. NULIDADE AB
SOLUTA. INTELIGÊNCIA
DO INCISO IIDO ART. 9aDO
CPC, APLICADO AO PRO
CESSO DO TRABALHO
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COISA JULGADA. INTERPRE
TAÇÃO DA DECISÃO EXEQÜENDA. LIMITETEMPORAL
EXTRAÍDO DA PRÓPRIA
NORMA EM QUE SE ARRI
MOU O ACÓRDÃO. NÃO VIO
LAÇÃO

Seduranteafasedeexecuçãoaflorar
dúvidasquantoaolimitetemporaldoplei
todeferido,paraevitarseofensaàcoisa
julgada, a interpretação deve tercomo
arrimoos próprioselementosexistentes
nosautos.Assim,seo fundamentolegal
para a concessão do pedido arrima-se
em norma coletivade trabalhoque tem
vigênciadeterminada,odireitorestringe-

se também a esse período.Ac. 16.528/ 4.422/99. Proc. 1.227/98. DOE 9.3.99,
99. Proc.33.475/98. DOE 15.6.99,pág, pág.125.Rei.LuizAntonioLazarim,1*T.
115. Rei. Luís Carlos Cândido Martins
Soteroda Silva,5*T.
40 — CUSTAS. RECLAMAÇÃO IM
PROCEDENTE. MAJORAÇÃO
37 — COMPETÊNCIA. COMPLEDO VALOR DA CAUSA POR
MENTAÇÃO DE APOSENTA
PARTE DO JUIZ. ABUSO DE
DORIA. LIDE TRABALHISTA
PODER. DECISÃO TERATOLÓGICA. CABIMENTO DE
Tratando-se de reclamatóriaem que
SEGURANÇA
oobreiropretendehaverdo seu empre
gadorcomplementação de aposentado
ria,com fundamento em normas legais
Na reclamação trabalhista,uma vez
ou contratuais,decorrentesdo pactola improcedentea ação,ascustassãoco
boraimantido entreas partes,restapa bradas com base no valoratribuído à
tente a natureza trabalhista da lidee, causa. Tanto isso é inconteste que, se
conseqúentemente,a competênciades nãoforfixadoessevalor,exigeo art.2a
taJustiçaEspecializada,nos termosdo da Lein.5.584/70 que o Juizo faça.O
art. 114 da CF. Ac. 30.424/99. Proc. valorde alçada é Inalterável,conforme
15.446/98.DOE 18.10.99,pág.143.Rei. Súmula n.71 do C.TST.Assim, não se
LuizAntonloLazarim, 1"T.
podedissociaro valordacausadovalor
que serve de base para as custas.Por
38 — CONCILIAÇÃO. QUITAÇÃO issorevela-seabusiva,ilegale teratolóDAS VERBAS PLEITEADAS gicaa alteração do valorda causa por
NA RECLAMATÓRIA, DESDE iniciativadoJuiz,uma vezImprocedente
QUE HOUVESSE O EFETIVO aação,com issoobstandooudificultan
o duplo grau dejurisdição.O princí
PAGAMENTO. HOMOLOGA do
p
i
o
celeridadeprocessualeodamai
ÇÃO PELO JUÍZO. CUMPRI oreda
ficáciacom menosatosprocedimen
MENTO PARCIAL PELO taispermitem admitir,excepcionalmen
RECLAMADO. PRETENSÃO te,o mandado de segurança para que
POSTERIOR DE RECEBER seassegure,tão-só,o recolhimentodas
DIFERENÇAS. POSSIBI custas recursaiscom base no primitivo
valorda ação.Açãomandamentaljulga
LIDADE
da procedente,em parte.Ac. 1.013/99Tem amparo legal a pretensão do A.Proc.300/99-MS.DOE 12.11.99,pág.
obreirodepleiteardiferençasnafasede 99.Rei.José Pedrode Camargo Rodri
execução, uma vez não cumprido inte gues de Souza,SE.
gralmenteoacordadopeloreclamado,já
queaquitaçãodasverbaspleiteadasna 41 — DECLARAÇÃO DE POBREZA.
reclamatória subordinou-se ao efetivo
JUSTIÇA GRATUITA
pagamento.Ac.22.983/99.Proc.10.993/99.
DOE 17.8.99,pág.46.Rei.LuísCarlos
Nos termosdas Leisns.1.060/50 e
Cândido MartinsSoteroda Silva,5aT.
7.115/83,os benefíciosda JustiçaGra
tuitasãoconcedidosàquelesque,com39— CONTRA-RAZÕES.ALCANCE provadamente,nãopossamarcarcomas
despesas processuais sem comprome
Contra-razõesnão sãoo melo apro terasuasubsistênciaoude suafamflia.
priadoparaa parterenovarpreliminares E, para tanto,necessária a declaração
rejeitadas pela decisão recorrida. Este expressa do beneficiárioou, quando
atoprocessualestálimitadoa contrariar muito,por procurador com poderes ex
oapelointerpostopelaparteadversa.Ac. pressosparafazê-lo.Issoporqueafalsi
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dade dessas decJarações gera respon
O art.5®,incisoLXVII,da CF/88 au
sabilidade de ordem penal e civil.Ac. toriza a decretação da prisão civildo
7.856/99.Proc.33.509/98.DOE 12.4.99. depositárioInfiel,ou seja, daquele que
pág.92.Rei.AntônioMiguelPereira.1*T. não restituirou apresentaro bem quan
do exigido, ou que deixarde depositar
42 — DENUNCIAÇÃO DA LIDE.IM- ou consignar em Jufzo o equivalenteà
stimativadovalordacoisa.Quitaçãode
POSSIBILIDADE DA RES e
mpostosoutaxas,comportaaexecução
PONSABILIDADE SOLIDÁRIA i
dos valores devidos, não a prisão do
DO ENUNCIADO
depositário,que,no caso,nãose carac
terizacomo infiel,poisfeza entregado
A denunciaçáoda lide(queé incabí bemqueestavaaoseuencargo.Ac.376/
velna JustiçadoTrabalho,que nãotem 99-A. Proc. 314/99-HC. DOE 24.5.99,
competênciaconstitucionalparaapreci pág.43.Rei.LuizAntonioLazarlm,SE.
ara lidesecundária previstano art.76
do CPC) temcomoobjetivoúnicoa fixa
çãode responsabilidadeentredenunci 45 — DEPÓSITO INFIEL. CARAC
anteedenunciado.Nessediapasão,não
TERIZAÇÃO. CONTRA-OR
existequalquer relação processual en
DEM DE PRISÃO INDEFERIDA
tre reclamante e denunciado, mesmo
porque a denunciaçáo não se prestaà
depositário que relutana entrega
correçãodalegitimidadepassiva.Assim, dosObens
e, quando o faz,
além de Incabívelno processodo traba apresenta-penhorados
em péssimoestadodecon
lho,nãoópossívelcondenarodenuncia servação,coasra
cteriza-secomo Infiel,por
do a pagar verbas trabalhistas para o descumprimento
seus deveres le
reclamante,sobpenadeseproferirsen gais. Resta assidos
m
,
j
u
e não
tença extrapetlta,poisna exordialo re abusivaadecretaçãodastpirfiiscãaoda
c
i
v
lfun
clamantenãoquisliligarcontraodenun dada no art.904, parágrafo únicio
ciado. Ac. 23.134/99. Proc. 1.880/98. CPC. Pedidode contra-ordemde pr,isdo
o
DOE 17.8.99,pág.52.Rei.SamuelHugo que se indefere, em respeito a próprã
i
a
Uma. 2»T.
dignidadedaJustiça.Ac.450/99-A.Proc.
292/99-HC. DOE 10.6.99, pág. 49. Rei.
43 — DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LuizAntonioLazarim,SE.
PROCESSO DO TRABALHO.
TERCEIRO ESTRANHO À 46 — DEPÓSITO RECURSAL. E
RELAÇÃO DE TRABALHO.
CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO
EXIGÊNCIA
O institutoda denunciaçáo da lide
objetiva solucionar, dentro do mesmo
processo,as relaçõesentredenuncian
tee denunciado. Não existindoentreo
denunciantee o denunciadorelaçãode
correntedarelaçãodetrabalho,refogeda
competênciadaJustiçadoTrabalhooexa
me damatéria.Ac.2.661/99.Proc.35.843/
97. DOE 9.3.99,pág.65.Ret.LuísCarlos
CândidoMartinsSoterodaSilva,5*T.

Sendoopostose distintosos interes
ses dos litisconsortespassivos,não há
como dispensara exigênciadodepósito
recursalecustasprocessuaisacada um
dos recorrentes, pois trata-sede pres
supostoobjetivodo ProcessodoTraba
lho.Inteligênciadosarts.48,509doCPC
e 899 da CLT.COOPERATIVA DE TRA
BALHO RURAL. Sendo o trabalhoexe
cutadode forma não eventual,com de
pendência e subordinaçãojurídica,não
44 — DEPOSITÁRIO. INFIEL. DE hácomo aplicaro dispostono parágrafo
CRETAÇÃO DE PRISÃO. únicodo art.442da CLT, isoladamente,
INOCORRÊNCIA
poisestecolidefrontalmentecomosprin
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cípiosconstitucionaisde proteçãoe va
lorização do trabalhohumano, que as
segura existênciadigna ao trabalhador
subordinado, com relevopara o fatode
que no meio ruraltem aplicabilidadea
Lein.5.889/73.Ac.7.765/99.Proa 1.977/
98. DOE 12.4.99, pág. 89. Rei.Lorival
FerreiradosSantos, 1*T.

trabalhista,quandoa condenaçãopecu
niáriarestringiu-setão-somenteà verba
honorária, mormente em favor desta,
sem aocorrênciade qualquercondena
çãopecuniáriadeinteressedoredamante.
Ac. 14.568/99. Proc. 34.721/97. DOE
25.5.99, pág.128.Rei.Desig.LuísCarlos
CândidoMartinsSoteroda Siva.5*T.

47 — DEPÓSITO RECURSAL. PE 49 — DIREITO DE GREVE. SERVI
NHORA. NATUREZAS DIS
DOR PÚBLICO. JUSTA CAU
TINTAS. PENHORA INEXIS
SA.SERVIÇOS ESSENCIAIS
TENTE. AGRAVO DE PETI
Dianteda inexistênciadeleicomple
ÇÃO NÃO CONHECIDO
mentar a disciplinaro direitode greve
para os servidores públicos, a Lei n.
Nãoseconheceagravodepetiçãose 7.783/89é inaplicávelporexpressapre
nãohá penhoranosautos.Conquantoa visão.Demitidooservidorporjustacausa
sentença de liquidaçãodeterminasse o em razãodeparalisaçãodeserviçoses
levantamento do depósito recursal *a enciais à coletividade,apurada a falta
quem de direito”,taldeterminação não s
em competente inquéritocom direitoà
transmudaodepósitorecursalem penho ampladefesa,nãoháfalarem desconsi
ra.mormenteporqueem valorinferiorao deração da despedida motivada. Ac.
da execução. É que o depósitorecursal 10.045/99.Proc.14.839/98.DOE27.4.99,
tem natureza de pressupostode admis pág. 85. Rei. Laurival Ribeiroda Silva
sibilidadede recurso ordinário;e a pe Filho.4«T.
nhora visa à garantia do Juízo. Agravo
de petição que não se conhece. Ac.
48.675/98. Proc. 18.419/98. DOE 50 — EMBARGOS. À ARREMATA
ÇÃO. E À ADJUDICAÇÃO
26.1.99, pág. 66. Rei. José Antonio
Pancotti,2°T.
(ART. 746 DO CPÇ). CABÍ
VEIS NA EXECUÇÃO TRA
BALHISTA
48 — DESERÇÃO. RECURSO IN
TERPOSTO VISANDO EX
Os embargos à arremataçãoe à ad
CLUSÃO DA CONDENAÇÃO judicaçãosãocompatíveiscomo Processo
DE HONORÁRIOS ADVOCA- dotrabalho,relevando-sequea matéria
TÍCIOS EM FAVOR DE ENTI relativa à nulidade do procedimento
DADE SINDICAL ASSISTEN adjudicatório há que ser ventilada em
TE. DEPÓSITO RECURSAL sededeembargosà adjudicação,a teor
dispostono arl.746do CPC, nãose
REALIZADO EM NOME DES do
c
o
n
s
tuindo,o agravode petição,meio
TA E NÃO DO RECLAMANTE. procteis
sual próprio para talquestiona
INEXISTÊNCIA DE QUAL mento. Ac. 3.716/99. Proc. 24.707/98.
QUER CONDENAÇÃO PE DOE 9.3.99, pág. 102. Rei. Antônio
CUNIÁRIA DE INTERESSE Miguel Pereira,1*T.
DO RECLAMANTE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
51 — EMBARGOS. DE DECLARA
ÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
Nãoó consideradodesertoo recurso
REJEIÇÃO
quando o depósito recursal é feitoem
Os embargos declaratórios devem
nome do Sindicato da categoria que
atuou como assistentena reclamatória observar os limitestraçados pelo art.
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535, do CPC, não servindocomo recur
so para redarguirtemas jásustentados
anteriormente,bemcomoresponder,um
a um, todosos argumentosdas partes.
Não podeaparteinterporembargosdeclaratórios tão-somente pelo fato de a
fundamentação embargada não terido
ao encontrode suas pretensões;faz-se
necessárioo apontamentodevícios.Ac.
24.737/99. Proc. 2.273/98. DOE
18.10.99, pág. 96. Rei. Olga Aida Joa
quim Gomieri,5“T.

com a qualpretende-se impugnara de
cisão. O nexo causal que vinculao re
curso do Agravo de Petição â decisão
guerreada6 afaseem que estaúltimaé
proferida, ou seja executória. Entendi
mento contrário, abre caminho para a
ofensaaoquantodispostono§4®doart.
896,daCLT,peloqualvedaorecursode
revistadasdecisõesproferidaspelosTri
bunais Regionais,em execuçãode sen
tença. Ac. 8.699/99. Proc. 35.715/98,
DOE 12.4.99,pág.122.Rei.LuísCarlos
Cândido MartinsSoteroda Silva,5*T.

52 — EMBARGOS. DE DECLARA
ÇÃO. OMISSÃO. CONTRA 55 — EMBARGOS. DE TERCEIRO.
BENS HIPOTECADOS. CRÉ
DIÇÃO. OBSCURIDADE
DITO TRABALHISTA. PRIVI
LÉGIO. PENHORA MANTIDA
Rejeitam-seos Embargos Declaratóriosfuicrados em omissão, contradição
ou obscuridade nojulgado se a preten
Aindaqueregistradaanteriormenteà
são do Embargante está a exigirnovo constituiçãodotítuloexecutivotrabalhis
pronunciamentosobrematériajádecidi ta,a hipotecanãotempreferênciasobre
da ou reapreciação de provas. Ac. o créditoalimentar,que,superprivilegia30.360/99. Proc. 4.365/98. DOE do, sobrepõe-se a todos os demais,
18.10.99,pág. 140.Rei.Eduardo Bene excetoaos de naturezaacidentária,por
ditode OliveiraZanella, 1aT.
forçadosarts.449,§ 1®,daCLT, 186do
CTN e 30 da Lei n.6.380/80.Agravo a
53— EMBARGOS. DE EMBARGOS que se nega provimento.Ac.34.347/99.
Proc. 12.032/99.DOE 6.12.99,pág. 67.
DE DECLARAÇÃO
Rei.José Pedrode Camargo Rodrigues
de Souza, SE.
Não é admissfvel que de aclaração
em aclaraçãoseeternizeo prazoparao
recursoou parao trânsitoem julgadoda 56 — EMBARGOS. DE TERCEIRO.
LEVANTAMENTO DA PE
sentença. Não se admitem segundos
NHORA
embargos de declaração.Inexisteregra
que admite referido procedimento. Ac.
17.836/99. Proc. 14.219/97. DOE
Quandonãocomprovadaa fraudeou
29.6.99, pág. 62.Rei.Albertoda Costa aresponsabilidadepatrimonialdotercei
Júnior,5*T.
ropromitente-compradoredemonstrada
porestea possedo bem antes da proositura da ação, defere-se o levanta
54 — EMBARGOS. DE TERCEIRO. p
da penhora, mesmo que o com
AGRAVO DE PETIÇÃO. RE mento
promissonão tenhasidoregistrado.Ac.
CURSO CABÍVEL
16.736/99.Proc.5.167/99.DOE 15.6.99,
pág. 124.Rei.Eduardo Beneditode Oli
O Agravo de Petição foieleitopelo veiraZanella, 1®T.
legisladorcomo o únicorecursocabível
paraas decisões proferidasna fasede
execução,nostermosgenéricosestatuí 57 — EMBARGOS. DE TERCEIRO.
SENHOR E POSSUIDOR.
dos pelaalfneaa doart.897Consolida
BEM ALIENADO POR ESCRI
do.Assim,éabsolutamentedespiciendo
perquirir-sesobre a natureza da ação
TURA PÚBLICA DE COMPRA
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E VENDA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO. POSSE COM
PROVADA. PENHORA INSUB
SISTENTE. FRAUDE DE EXE
CUÇÃO NÃO CONFIGURADA

59— EXCEÇÃO. SUSPEIÇÃO. JUIZ
inimizadecom o advogado.Hipótese
que não se enquadra em qualquerdos
permissivos legais.Não conhecimento,
com o consequente arquivamento, por
inteligênciados arts.135 do CPC. 801
da CLT e do art.81 do RITRT 15aRe
gião.Ac.9.423/99.Proc.31.495/98.DOE
27.4.99, pág.65.Rei.LulsCarlosCândi
do MartinsSoteroda Silva,5aT.

Os embargos de terceiros senhor e
possuidor, na esteirados arts. 1.046 e
seguintes do CPC não se destinam ex
clusivamenteà defesado domínio,mas
igualmentedaposse,em facedoesbulho
Judicial.A escriturapúblicadealienação 60 — EXECUÇÃO. CONTRA EM
do imóvel,aindaquenãolevadaa regis
PRESA PÚBLICA. PRECATÓ
troé elementode provadatransferência
RIO. INADIMISSIBILIDADE
da posse do bem, a desafiarembargos
Asempresaspúblicas,deacordocom
de terceiropeiopossuidor.Se a transfe
rência da posse veio comprovada por o dispostono art.173 da CF, estãosu
estes e outroselementosde prova,evi jeitasàs mesmas normas impostas às
denciado,ainda,quesedeuanteriormente empresas privadas, sujeitando-se ao
aoajuizamentodareclamaçãotrabalhis cumprimento das obrigações decorren
ta,aindaqueo registrovenha a ocorrer tesde decisãojudicialcom a constrição
depoisdaproposituradaação,nãopode deseusbensparticulares,mormenteno
obem serapreendidopeloJuízoda exe queserefereàsdívidasdenaturezatra
cução trabalhista. Inocorre fraude de balhista,de carátereminentementeali
execução.A penhoranãopodesubsistir. mentar.Agravodepetiçãoaquesenega
Ac. 47.546/98. Proc. 8.729/98. DOE provimento.Ac. 14.328/99.Proc.3.025/
26.1.99, pág.27.Rei.Desig.JoséAnto 99. DOE 25.5.99, pág. 119. Rei. Levi
Ceregato,4*T.
nioPancotti,2oT.

61 — EXECUÇÃO. EMBARGOS À
58 — ENTE PÚBLICO. PRESCRI
ADJUDICAÇÃO NO PRO
ÇÃO NÃO ARGÚIDA NA
CESSO TRABALHISTA. CA
FASE COGNITIVA. ARGÜIBIMENTO
ÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA.
SãoperfeitamentecabíveisosEmbar
IMPOSSIBILIDADE
gos à Adjudicação no ProcessoTraba
lhista,antea omissãoquantoà matéria
Sentençatransitaem julgadonãose naCLTenaLein.6.830/80,devendoser
alteraviasingeloincidentede embargos aplicadoo quantodispostono CPC, por
à execução; reclama ação rescisória, inteligênciadoart.769daCLT.Ademais,
quandoe se cabível,porém.Destarte,a considerandoasuanatureza(açãoinci
defesadopatrimôniopúblicoeo interes dente), inviável a sua não apreciação,
se dos munícipesnão interferemna res frenteaodispostonoincisoXXXV doart.
judicata,sobpenade inversãodaordem 5Sda CF/88.Ac.5.356/99.Proc.15.407/
jurídicaede malferimentoao estadode 98. DOE 22.3.99, pág. 78. Rei. Desig.
mocrático de direito.Assim, prescrição LuísCarlos Cândido MartinsSoteroda
nãoalegadanafasedeconhecimentonão Silva,5*T.
podeserinvocadanadeexecução.Inte
ligênciadosarts.162doCC c/c.art.741, 62 — EXECUÇÃO. INÍCIO
VI,do CPC. Ac. 16.657/99.Proc.4.216/
99. DOE 15.6.99,pág.120.Rel.Valdevir A teordoart.880,daCLT,o processo
RobertoZanardi,54T.
deexecuçãotem infetocomacitaçãodo
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executado,a fimde que cumpraa deci
são ou o acordono prazo,pelomodo e
sobascominaçõesestabelecidasou,em
se tratandode pagamento em dinheiro,
paraquepagueem 48horas,ougaranta
a execução, sob pena de penhora. Ac.
29.285/99.Proc.6.880/99.DOE 18.10.99,
pág. 105.Rei.Domingos Spina,3*T.

em contaque o maiorlanço,viade re
gra, não alcança a importância corres
pondenteaocréditodoexeqüenteacres
cido de despesas processuais. Ac.
24.365/99. Proc. 28.544/97. DOE
17.8.99, pág.94.Rei.MariaCecíliaFer
nandesAlvaresLeite,SE.

63— EXECUÇÃO. PENHORA. BAN 65 — EXECUÇÃO. PENHORA. LI
NHA TELEFÔNICA EM CASA
CO DEVEDOR. DINHEIRO EM
LOTÉRICA
CAIXA.VIABILIDADE
A jurisprudênciafirmou-seno sentido
dequea penhoraem dinheiro,em conta
bancária,nãoofendeoart.620do CPC,
porisso,nãocaracterizaexacerbaçãodo
juizda execução.Sendodevedoro ban
co,a penhoraé legítimaquando nãore
cairsobre'ReservasBancáriasdo Ban
co Central*,só estas,porlei,são impenhoráveis(art68 da Lein.9.069/95).Ê
que os valores depositados na conta
ReservasBancáriasdoBancoCentraldo
Brasilnãoseconfundemcom onumerá
rioqueseencontradepositadoem agên
ciasbancárias:estepode serpenhora
do (conformeCPC e LegislaçãoProces
sualem Vigor— TheotonioNegrão,30*
edição, nota 5 ao art.649). O dinheiro
depositado em estabelecimento bancá
rio,porclientes,passaa serde proprie
dade do banco, ficando o depositante
tão-somentecomodireitodecréditocon
traodepositário.A naturezadodepósito
bancárioé decontratode“depósitoIrre
gular”que se equipara ao mútuo (vide
REsp 98.623/MG, DJU 6.10.97,Rei.Mi
nistroSálviodeFigueiredo).Dai,serpas
síveldepenhora.Agravodepetiçãoaque
senegaprovimento.Ac.22.332/99.Proc.
5.782/99.DOE 2.8.99,pág.167.Rei.José
AntonioPancotti,2*T.

Subsistea penhorade linhatelefôni
ca,mesmo em se tratandoa reclamada
de casalotérica,apesarde suasponde
ráveisargumentações. Entretanto, para
quea faltadessalinhanãoensejea re
vogaçãoda concessãopelaCEF, levan
do ao fechamento de mais uma microempresa e aumentando,dessaforma,o
númerodedesempregadosefalidosdes
tepais,vedaseodesligamentodalinha.
Ac. 15.260/99. Proc. 36.074/98. DOE
15.6.99, pág.73.Rei.OlgaAidaJoaquim
Gomieri,5*T.

64 — EXECUÇÃO. PENHORA.
EXCESSO. IMÓVEL SOB
MÚLTIPLO GRAVAME

O trabalhadorquedeclinapedidode
feriadostrabalhadosdeve,na inicial,in
formarexatamente em quais diaslabo
rou. A ausência deste requisito torna
ineptoo pedido,em facede suagenera
lidade.Ao.17.020/99.Proc.3.900/98.DOE
15.6.99, pág. 135.Rei.LuizAntonioLazarlm, 1 *T.

Gravadoo bem com outrosônus que
acarretemadepreciaçãodeseuvalorem
hasta pública, não hé que falarem ex
cessode penhora,principalmentetendo
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66 — EXPRESSÕES INJURIOSAS.
CANCELAMENTO DETERMI
NADO
As expressõesinjuriosasà Magistra
turadevemserriscadas(art.15doCPC),
porquedesnecessárias parafundamen
taro recursoe útilsomente paraultrajar
oMagistradodeformainíqua.Ac.7.772/99.
Proc.29.923/97.DOE 12.4.99, pág. 89.
Rei.AntônioMiguei Pereira, 1*T,
67 — FERIADOS. TRABALHADOS.
PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA

68 — FRAUDE À EXECUÇÃO
Caracterizafraudeàexecuçãoaalie
nação de bens após o ajuizamento da
ação trabalhista.Ac. 45.876/98. Proc.
27.498/98. DOE 12.1.99,pág. 68. Rei.
EduardoBeneditodeOliveiraZaneNa,1*T.
69 — FRAUDE À EXECUÇÃO. CA
RACTERIZAÇÃO
A propriedade de bens móveis pre
sume-se pela posse do bem, que se
transfere pela tradição — art.620 do
CCB. O terceiro,paraafastaressa pre
sunção,deveofertarem Jufzoprovade
que, efetivamente, adquiriu os bens.
Avenças entrepessoas com laçosfami
liaresdeprimeiralinhafazempresumira
fraude. Ac. 12.274/99. Proc. 2.490/99.
DOE 11.5.99,pág.90.Rei.LuizAntonio
Lazarim, 1*T.
70 — HOMOLOGAÇÃO. DE ACOR
DO PARA RECONHECIMENTO
DE TEMPO DE SERVIÇO E
PAGAMENTO DE CONTRIBUI
ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

§ 1® DO ART. 17 DA LEI N.
6.032/74E VERIFICAÇÃO DA
COMPLEXIDADE DO TRA
BALHO APRESENTADO.
REDUÇÃO
A TabelaV dequetratao § 1®doart.
17da Lein.6.032/74.que“dispõesobre
o RegimentodeCustasdaJustiçaFede
ral”,prevê, para os exames periciaise
vistorias,o valormínimo arbitradopelo
Juiz,de 30% da condenação e o valor
máximo, de 03 (três)salários mínimos,
podendo ser utilizadacomo parâmetro
para a fixaçãodessa verba nesta Justi
ça Especializada, levando-se, também
em contaograudecomplexidadedotra
balho apresentado pelo experl. Ac.
45.063/98. Proc. 28.567/97. DOE
12.1.99, pág.47.Rei.LuísCarlosCândi
do MartinsSoteroda Silva,5*T.
73 — HONORÁRIOS DE PERITO.
RESPONSABILIDADE. PAR
TE SUCUMBENTE. APLICA
ÇÃO DO ENUNCIADO N.236
DOC.TST

Deveresponderpelaverbahonorária
periciala parteque sucumbiuno objeto
daperícia,conformediretriztraçadapelo
Enunciadon.236do C.TST.Reitera-se
aindatalobrigaçãoquandohá expressa
previsãono despacho que determinao
envioà perícia,de quetalencargofica
rásob a responsabilidadedaquelecujo
cálculomaisse distanciardo valorapu
71 — HONORÁRIOS DE PERITO
rado. Ac. 16.531/99. Proc. 33.769/98.
DOE 15.6.99,pág. 115.Rei.LuísCarlos
Arbitram-se os honorários periciais CândidoMartinsSoteroda Silva,5®T.
em função da complexidade e do grau
técnicodotrabalhorealizado-Ac.25.271/99. 74— IDENTIDADE FÍSICADO JUIZ.
Proc.16.185/98.DOE 13.9.99,pág.57.Rei.
ART. 132 DO CPC. ENUNCIA
EduardoBenedftodeOliveiraZanella,1*T.
DO N. 136/TST

Causa de pedirde naturezanãotra
balhista.Feitoexcluídodoslimitesdoart
114da CF.Incompetênciada Justiçado
Trabalho.Ac.45.070/98.Proc.29.932/97.
DOE 12.1.99,pág.47.Rei.ElianaFelippe
Toledo.5*T.

72 — HONORÁRIOS DE PERITO.
ARBITRAMENTO EXCESSI
VO. UTILIZAÇÃO DO PARÂ
METRO TRAÇADO PELATA
BELA V, DE QUE TRATA O

Na JustiçadoTrabalho,ondeojulga
mento em primeirograu é feitopor um
colegiado, não se aplicao princípiode
queo Juizqueconcluira audiênciajul
garáa lide,conforme prevêo art. 132/
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CPC.É oquedispõeo Enunciadon.136/ 78— INTERVENÇÃOASSISTENCIAL
TST.Ac.17.188/99.Proc.8.279/98.DOE
29.6.99, pág. 41. Rei. Eliana Fellppe
Na Intervenção assistencial simples
Toledo,5*T.
— dequecuidamospresentesautos— ,
o Assistenteexerceosmesmos poderes
75 — IMPENHORABILIDADE. DE e sujelta-seaos mesmos ônus proces
BENS FULCRADA NO ART. suaisque a parteprincipal,à qualauxi
lia{inteligênciadoart.52doDiplomaPro
649, VI,DO CPC
cessualCivil).Nãotem,contudo,osmes
mos privilégiosprocessuais da Assisti
A jurisprudência tem entendido que da (excetosea extensãodessesprivilé
esse preceitolegalsóse aplicaàqueles gios,para beneficiá-lo,constede leiex
que vivem do trabalho pessoal, ou en pressaou de Súmula de Jurisprudência
tão,à firmapequena em que seu titular dealgum dosTribunaisSuperiores).É o
vive do trabalhopessoal, mas nunca a caso da isenção do depósito recursal,
empresas que desenvolvem atividades previstano Enunciado n.86 do C.TST,
em largaescala,comoéocasoda recla que não aproveitanem aos sócios que
mada.Ac.16.704/99.Proc.845/99.DOE atuem como Assistentesda massa fali
15.6.99, pág. 123. Rei. Antônio Miguel da.Ac. 8.573/99.Proc. 16.926/98.DOE
Pereira, 1aT.
12.4.99,pág. 115.Rei.LuizAntonioLazarim, 1aT.
76 — IMPENHORABILIDADE. LI
NHA TELEFÔNICA RESI 79 — JUSTIÇA GRATUITA. ISEN
ÇÃO DAS CUSTAS. BENEFÍ
DENCIAL. LEI N. 8.009/90
CIO LEGAL
Direitosobrelinhatelefônicaresiden
cialpornãoseconstituirem bem essen
Ao trabalhadorque percebe apenas
cialàvidadosfamiliaresdodevedornão o saláriominimo legaljustifica-seo de
se beneficia da impenhorabilidade dis ferimentoda isençãodascustasproces
posta pela leido bem de família.Ac. suais,dada a sua condiçãoimplícitade
20.798/99.Proc.8.429/99.DOE 19.7.99, miserabilidadeeagratuidadeinerenteao
pág. 100.Rei.NildemardaSilvaRamos, processotrabalhista,quevisaa facilitar5aT.
lheo acessoao Judiciário,respeitandose,ainda,o principioda ampla defesa.
c. 30.396/99. Proc. 12.538/98. DOE
77— INSOLVÊNCIA CIVIL.REPRE A
18.10.99, pág. 141. Rei. Luiz Antonio
SENTAÇÃO PROCESSUAL. lazarim,1»T.
ADMINISTRADOR DA MASSA
A insolvênciacivilequipara-seàque
bra falimentar,pela qual os sócios per
dem a administraçãodos seus negóci
os, que passa a terceiros,denominado
administrador— arts.763eseguintesdo
CPC. A faltade notificaçãodo Adminis
tradorda massa do devedor insolvente
acarreta nulidade do processo, ante a
representação processual determinada
pelo IncisoII,do art.766, do CPC. Ac.
44.920/98. Proc. 23.337/97. DOE
23.2.99,pág. 137.Rei.LuizAntonioLazarim,5aT.
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80— LAUDO.DE ASSISTENTETÉC
NICO. PRAZO PARA JUNTADA
Nãoconstituicerceamentodedefesa
a devoluçãode laudode assistentetéc
nicojuntadoapós o prazoestabelecido
peloJuiz.Existindodispositivoexpresso
paraoprocessodotrabalho(Lein.5.584/
70,art.3®,parágrafoúnico),nãohácomo
se aplicarsubsidiariamenteo parágrafo
únicodoart.433doCPC.Ac.15.155/99.
Proc.33.558/97.DOE 15.6.99,pág. 68.
Rei.Samuel Hugo Lima,2aT.

ii— LIQÜIDAÇÃO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À
CONTA DE LIQÜIDAÇÃO

da Lein.9.668/98.Ac.18.461/99.Proc.
6.791/99. DOE 29.6.99, pág. 86. Rei.
LuizAntonioLazarim, 1*T.

85— MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADÊNCIA
De acordocom o preconizadonoart
18 da Lein.1.533/51,o prazo para im
petrarmandadode segurançaédecen
toevintedias,contadosdaciência,pelo
interessado,do atoimpugnado,pronunciando-seadecadênciaeextinguindo-se
o processo com julgamento do mérito,
82 — LITIGANTE DE MÁ-FÉ
nostermosdoart.269,IV,doCPC,quan
do protocoladoapósa dataprevista.Ac.
Caracterizalitigânciademá-féades 935/99-A. Proc. 394/99-MS. DOE
lealdadeprocessualconsistenteem plei 15.10.99, pág.71.Rei.EduardoBenedito
tearem juízoverbas anteriormente re de OliveiraZanella,SE.
cebidas.Ac.50.042/98.Proc.33.489/97.
DOE 23.2.99,pág.28.Rei.EduardoBe 86 — MANDADO DE SEGURANÇA.
neditode OliveiraZanella, 1*T.
DECISÃO QUE DETERMINOU
A REINTEGRAÇÃO LIMINAR
DO EMPREGADO
83— LITIGANTE DE MÁ-FÉ. ALAR
GAMENTO DO ALCANCE DA
ApósoadventodaLein.8952/94,que
DECISÃO TRANSITADA EM alterou a redação do art.461 do CPC,
JULGADO. INEXISTÊNCIA DE caíramporterraos fundamentoscontra
PEDIDO NA PETIÇÃO INI 0 provimento jurisdicional liminarnas
obrigaçõesde fazer.Tendo sidosatisfa
CIAL.CARACTERIZAÇÃO
toriamenteanalisados todos os requisi
tosdo fundamentoda demanda edo re
A parteque,naconduçãodesuaati ceio de ineficáciado provimento final,
vidadeprocessual,semostravisivelmen nãosepodetalarem ilegalidadeouabuso
te intencionada em adulteraro alcance de poder do ato de reintegração, mor
do decisum, com o agravante de que mente quando a decisão a quo restou
sequerformulouo pedidona petiçãoIni confirmadapeloE.Tribunalnojulgamento
cial,atenta contra a dignidade da justi do recursoordinário,tendosidonegado
ça,sendo merecedora dos prêmiospre seguimentoao recursode revistainter
vistos no art. 18 do CPC, em favorda posto".Ac. 850/99-A. Proc. 27/99-MS.
parte inocente. Ac. 16.687/99. Proc. DOE 31.8.99,pág.42.Rei.LuizAntonio
7.934/99. DOE 15.6.99, pág. 122. Rei. Lazarim,SE.
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da
Silva,5*T.
87— MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO. TERCEIRO DE
84 — LITIGANTE DE MÁ-FÉ. RE
VEDOR. MUNICÍPIO DEPOSI
CURSO. CABIMENTO
TÁRIO. ENTREGA DO BEM.
INADMISSÍVEL DE EMISSÃO
VIA PRECATÓRIO. MULTA.
A interposiçãode recursos protelatóriosjustificaa condenação da parte
INAPLICABILIDADE
recorrente,porlitigânciade má-fé, nos
Sendo o Município depositário do
termospreconizadospeloart.17,inciso
VII,e art.18 do CPC, finalidadeúltima valorjudicialmenteapreendidoparaga
A executada que apresentou impug
naçãogenéricaàcontadeliquidaçãonão
pode discutira matéria em embargos à
execução em face da predusão lógica.
Ac. 22.477/99. Proc. 5.713/99. DOE
2.8.99, pág. 172. Rei. Desig. Eduardo
Beneditode OliveiraZanella,1*T.
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na hipótesede o exeqúente impugnara
indicação do executado, com remissão
aos arts.655e 656,do CPC, essa pode
se revelarabusivano caso de a execu
ção serprovisória,em virludede o seu
processamento se limitarà materializa
ção do atode constrição,em condições
deatrairaaplicaçãodoprincipiodaeconomicidadedo art.620,do CPC, a partir
do qual é de se prestigiara apreensão
deoutrosbensdemodoaprevenireven
tual colapso económico-financeiro da
atividade empresarial. Ac. 177/99-A.
Proc.638/98-MS. DOE 5.3.99, pég. 68.
ei.Antonio José de Barros Levenha88 — MANDADO DE SEGURAN R
ÇA. PENHORA EM DINHEI gen, SE.
RO.EXECUÇÃO DEFINITIVA. 90— MINISTÉRIO PÚBLICO.PARE
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
CER. MENÇÃO À LEI MUNICI
MÚTUO. TERCEIROS INIPAL NÃO AVENTADA NOS
DENTIFICÁVEIS
AUTOS. SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA. LEGITIMIDADE
Tratando-sede execuçãodefinitivae
recusando, o exeqúente, o bem imóvel,
Não atentacontrao principioda dis
ofertado, não constitui ilegalidade ou tinçãodasfunçõesedodesempenhoda
abuso de direitoa determinaçãode pe atribuiçãodo Ministério Públicoa deci
nhoraem dinheiroex vidodispostonos sãojudicialque,diantede menção, em
arts.11,i,da Lein.6.S30/80e655,1.do parecer, de leimunicipal não aventada
CPC.Além do mais, o banco impetrante nos autos,querpelas partes,querpeio
é instituiçãocrediticia.que lidacom a Juízodeorigem,edeconhecimentonão
mercadoria dinheiro, coisa fungível.Se exigível de plano pelo Juiz, (art.337,
estafossede terceiros,nãopoderia ha CPC), requisita-lhe a apresentação do
vermútuo, essência dos negócios ban teor.Na sua tríplicefunçãoparte,auxi
cários.É inconcebívelque o impetrante liarda parteoufiscaldaleinãoseexime
estejaconfessandopraticarapropriação o Ministério Públicode exibiçãoou re
indébita ao emprestar dinheiroque diz quisição,atravésdoJuízo,deprovasque
pertencera terceiros.Tampoucopoderia alega,poistambém participado contra
em mandado desegurançadefenderin ditório e não permanece ao largo de
teresses de supostos e inidentificáveis municiar o Juizo com documentos ou
terceiros,“donos"do dinheiropenhora provas, se necessário.Assim como ao
do.Ordem de segurançadenegada.Ac. Juiznãoédadodecidirsem fundamento,
981/99-A. Proc. 48/99-MS. DOE é tambémo MinistérioPúblicoresponsá
12.11.99, pág. 98. Rei.José Pedro de vel pelas afirmações contidas em sua
Camargo Rodriguesde Souza,SE.
manifestaçãonosautos,devendocompro
vá-las,se instado.Ac. 15.572/99. Proc.
.9361/97. DOE 15.6.99, pág. 83. Rei.
89— MANDADO DE SEGURANÇA. 2
M
a
riaCeciliaFernandesÁlvaresLeite,4*T.
PENHORA EM DINHEIRO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
91 — NORMAS COLETIVAS. EXIS
ABUSIVIDADE
TÊNCIA. PROVA
Asnormascoletivas,comofontesfor
Emboraapenhoraem dinheironãose
ressintadequalquerlegalidade,sobretudo maisdo DireitodoTrabalho,demandam

rantirdívidade terceiro executado, de
verá guardar obediência inerente ao
encargo.Nãosotrendoosefeitosdasen
tença prolatadae não se configurando
parte executada, inexistedireitoliqui
do e certodo Município para emissão
de precatório. Doutro lado, descabida
a imposiçãode multaparacoagira en
tregado bem, quandojáexistentesan
ção legalmenteprevista.Ac.323/99-A.
Proc. 640/98-P.DOE 17.5.99, pág.47.
Rei. Maria Cecília Fernandes Álvares
Leite. SE.
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prova objetiva de sua existência, para
queo ÓrgãoJulgadorpossapronunciarse sobre a sua correta aplicação.Ac.
29.241/99. Proc. 13.772/98. DOE
18.10.99, pág.104.Rei.LuizAntonioLazarim, 1*T.

fonesomentecomomeioparaatingirsua
finalidadedeefetivarvendas.Ac.24.962/
99.Proc.31.464/97.DOE 13.9.99,pág.
47. Rei. Desig. Ana Paula Pellegrina
Lockmann, 3a T.

96 — PEDIDO. ALTERAÇÃO APÓS
A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONCORDÂNCIA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE
Nãosedeclaraanulidadedoprocesso
se não houver prejuízoà partee se for
possível suprir-se a falta por outros
Nos termos do art.264 do CPC, de
meios. Ac. 46.026/98. Proc.32.832/97. aplicaçãosubsidiáriano processolabo
DOE 12.1.99,pág.73.Rei.EduardoBe rai,nãopodeseralteradoo pedidooua
neditode OliveiraZanella, 14T.
causade pedirapôsa citação,sem que
haja expressa concordância do réu.Ac.
2.659/99. Proc.35.712/97.DOE 9.3.99,
93 — NULIDADE. PROCESSUAL
pág.65. Rei.Luís Carlos Cândido Mar
Não se declara nulidade quando a tinsSoteroda Silva,5*T.
partenãoaargüiuàprimeiravezem que
tevede falarem audiênciaounosautos. 97— PEDIDO. INICIAL.INTERPRE
Ac. 12.287/99. Proc. 3.846/98. DOE
TAÇÃO
11.5.99, pág,90.Rei.EduardoBenedito
de OliveiraZanella, 1*T.
O pedidoinicialdevesèrinterpretado
restrltlvamente, nos limites em que foi
94 — NULIDADE. SENTENÇA. proposto.Art.293, do CPC, não poden
AUSÊNCIA DE PRESTA do ficarao sabordos interessesdo au
ÇÃO JURISDICIONAL. CA tor,anteos limitesda prestaçãojurisdi
cional impostos pelos arts. 128 e 460,
RACTERIZAÇÃO
do CPC. de aplicação subsidiária.Art.
69,daCLT.Ac.45.867/98.Proc.27.322/
É nula a sentença que não analisa 7
9
7. DOE 12.1.99,pág.67.Rei.LuizAn
com desveloe percuciênciaos elemen to
tosconstantesnosautos,sendoproferida nioLazarim,5*T.
em nítidacontradiçãoeantagonismocom
estes,porconfigurara ausênciadadevi 98 — PENA DE CONFISSÃO. AU
da prestaçãojurisdicional.Ac.5.361/99.
SÊNCIA DO RECLAMANTE
Proc. 16.806/97.DOE 22.3.99, pág.78.
NA AUDIÊNCIA EM QUE IRIA
Rei.Desig.LuísCarlosCândidoMartins
DEPOR. IMEDIATIDADE DA
Soteroda Silva,51T.
JUSTIFICATIVA
92 — NULIDADE. DO PROCESSO

95 — OPERADORA DE TELEMARNo mesmo dia,ou logoem seguida,
KETING. ART. 227, DA CLT
em queocorreuo fatoimpeditivoparao
comparecimentoàaudiência,dever-se-ia
O legislador,aofixarjornadaespeci o reclamante,pelomenos, ternoticiado
alparaa telefonista,visouprotegê-lado oMM.Juízodeprimeirograuouseupró
trabalhoextenuantede processarvárias prioprocuradoracercadoocorrido,morinformaçõesao mesmotempo,receben mente levando-se em conta os tempos
do e efetuando ligaçõesdiferentes.Tal atuais,onde as facilidadesde comuni
situaçãonãoseconfundecomadaope caçãosãoenormes;assim,nãoérazoá
radorade telemarkelingque usao tele velo lapsodetempode04 (quatro)dias
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paraaapresentaçãodejustificativa,res- 102 — PENHORA. BENS DOS
saltando-sequenãohouvenenhumapro
SÓCIOS
va da impossibilidadede avisaranteci
padamenteoJuizo.Ac.45.141/98.Proc.
Indefere-seo pedido de penhora de
27.425/97. DOE 12.1.99, pág. 50. Rei. bens
particularesdossóciossenãocom
AntonloTadeu Gomieri,5*T.
provadaa inexistênciadebensdasocie
dade porquotas de responsabilidadeli
99 — PENHORA. AVALIAÇÃO DOS mitadaquepossamgarantira execução.
BENS. INSURGÊNCIA. NE Ac. 18.130/99. Proc. 10.859/99. DOE
CESSIDADE DE FUNDAMEN 29.6.99, pég.76.Rei.EduardoBenedito
TAÇÃO E DE ELEMENTOS de OliveiraZanella, IaT.
QUE VIABILIZEM O SEU
REEXAME
103 — PENHORA. DE BENS QUE
GUARNECEM O LAR.POSA insurgênciado executado,em fun
SIBILIDADE. EXCEÇÃO
çãodovalordaavaliaçãodobem penho
LEGAL. LEI N. 8.009/90
rado, deve ser fundamentada e conter
elementosqueviabilizemoseureexame.
Osbensmóveisqueguarnecemolar,
Simplesalegaçõessem respaldoproba
aiscomo sofás, televisores, mesas e
tório desmerecem acolhimento. Ac. t
ros,poderãoserobjetodepenhorase
12.270/99.Proc.2.199/99.DOE 11.5.99, out
divida exigidajudicialmente tiverori
pág.89.Rei.LuizAntoniolazarim,1*T. a
gem noscréditosde trabalhadorda pró
priaresidênciae das respectivascontri
100 — PENHORA. BEM ALIENADO buições previdenciárias.Agravode peti
ANTES DA INTERPOSIÇÃO ção improvido. Ac. 30.801/99. Proc.
DA RECLAMAÇÃO TRABA 6.231/99.DOE 18.10.99,pág. 157.Rei.
José Pedro de Camargo Rodrigues de
LHISTA
Souza, SE.
Devidamente provadaque a proprie
dade do bem pelo terceiro-agravante, 104 — PENHORA. EM BENS DO
precede,em maisdeano,aoajulzamento
SÓCIO. MEAÇÃO DA MU
da reclamaçãotrabalhistaeestandoau
LHER. CONSTRIÇÃO JUDI
sente qualquer indíciode simulação ou
CIAL MANTIDA. APRO
defraude,impõe-seadesconstituiçãoda
VEITAMENTO FAMILIAR.
penhora. Ac. 18.074/99. Proc. 996/99.
DISREGARD DOCTRINE.
DOE 29.6.99, pág. 74. Rei. António
ART. 28 DO CDC
Miguel Pereira, 1aT.
Pode apenhorarecairsobrebensde
101 — PENHORA. BEM ALIENADO
ócioquecompunhaasociedadeàépoca
FIDUCIARIAMENTE. INSUB s
em que o empregado aliprestaraservi
SISTÊNCIA
ços, quando não localizados bens da
empresa devedora,cujosatuaisproprie
O bem alienadofiduciariamenteépor tários,inclusive,encontram-seem lugar
leide propriedade do credor fiduciário incertoe não sabido.A meação da mu
(art.66da Lein.4.728/65,com redação lherpode seratingida porque supõe-se
alteradapeloDecreto-lein.911/69),sen que ela e a famíliabeneficiaram-se,em
do o devedorda obrigaçãoapenas pos últimaanálise,dotrabalhodo reclaman
suidordireto.Ac.6.940/99.Proc.32.154/ te.Ademais,oselementosdosautosre
98. DOE 22.3.99,pág. 131.Rei.Antônio velaminatividadedapessoajurídica,cuja
MiguelPereira, 1aT.
má administração fica estampada pelo
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sumiço dos bens e dos sócios e pela cutada não pagou e nem ofereceu ou
ausência de declaração de Imposto de trosbens capazes de garantira execu
Renda desde 1991.Invocável,portanto, ção.Ac.13.503/99.Proc.1.955/99.DOE
a regra do art.28 da Lei n. 8.078/90 25.5.99, pág.90.Rei.EduardoBenedito
(CDC),quepermitedesconsiderarapes de OliveiraZanella,1*T.
soajurídicae atingirseus sócios.Agra
voaquesenegaprovimento.Ac.34.105/
99. Proc.12.767/99.DOE 23.11.99,pág. 108 — PENHORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 649, VI,DO
102. Rei.JoséPedrodeCamargoRodri
CPC A EQUIPAMENTO DA
gues de Souza,SE.
EMPRESA
105 — PENHORA. EMPRESA.
A jurisprudênciatem entendido que
IMPOSSIBILIDADE
essepreceitolegalsóseaplicaàqueles
vivemdotrabalhopessoal,ouentão
Pretendeo reclamantea penhorada que
firmapequena em que seutitularvive
empresaquemenciona,soboargumento á
trabalhopessoal, mas nunca a em
de que os seus sócios são os mesmos do
p
r
e
sque desenvolvematividadesem
daexecutada.Ocorrequeaempresa,ou largsaae
ala,como éo casoda reclama
o "estabelecimento comercial* ou o da.Ac.sc
9.Proc.9.794/99.DOE
"fundo de comércio", é o conjunto de 2.8.99,2p2á.g5.541/794
benscorpóreoseincorpóreostendentes Pereira,1*T. . Rei. Antônio Miguei
a uma determinadaatividade.Estecon
juntotemanaturezajurídicadeuma‘uni
versalidadedefato",sendoobjetoe não 109— PENHORA. NOMEAÇÃO DE
sujeitodedireitos.Trata-se,portanto,de
BENS. NECESSIDADE DE
uma ficçãojurídica,sendoassim, impeOBSERVÂNCIA DA ORDEM
nhorável.Ac.21.161/99.Proc.7.899/99.
ESTABELECIDA NO ART.
DOE 2.8.99,pág. 128. Rei.LuizCarlos
655 DO CPC. CONSTRIÇÃO
de Araújo,3*T.
DE CRÉDITO DA EXECUTA
DA.SUBSISTÊNCIA
106— PENHORA. EXCESSO
Prevalecea penhora efetuada sobre
Executadaquenãopagaadívidanem créditosda executadajuntoao DER/SP,
nomeia bens à penhoradeve suportaro uma vezque a nomeação poresta pro
ônus da constriçãosobreo bem encon cedida — bem móvel — não atende à
trado pelo Oficialde Justiça.Há outras ordem preconizada no art.655 do CPC.
penhoras registradas sobre o mesmo Ac. 7.475/99. Proc. 32.802/98. DOE
bem,peloquenãoháoapontadoexces 12.4.99,pág.78.Rei.lufsCarlosCândi
so,estandoo devedorresguardadopelo do MartinsSoteroda Silva,5aT.
dispostonoart.710doCPC.Sentindo-se
prejudicadopoderáaindaremiraexecu
ção conforme art. 651 do CPC. Ac. 110 — PENHORA, NUMERÁRIO
45.137/98. Proc. 26.985/98. DOE
EXISTENTE NA TESOURA
12.1.99, pág. 50. Rei. Eliana Felippe
RIA. NÃO CARACTERIZA
Toledo,5*T.
ÇÃO DA DENOMINADA
"RESERVA BANCÁRIA”.
ART. 68 DA LEI N.9.065/95
107 — PENHORA. EXCESSO
Perfeitamente licitaa penhora reali
Não configuraexcessode penhoraa
apreensão de bem imóvelem valorsu zadasobrenumerárioexistentenatesou
perioraocréditodo exeqüentesea exe rariadaentidadebancária,namedidaem
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quetalmontantenãosereverteintegral
menteaodepósitodenominado'reserva
bancária*juntoao BancoCentraldoBra
sil,previstonoart.68daLein.9.065/95,
mas cuida-se de patrimônio da própria
reclamada. Assim, obedecida a ordem
legaltraçada no art.655 do CPC, deve
subsistira constriçãojudicial.Ac.2.652/
99.Proc.29.011/98.DOE 9.3.99,pág.64.
Bei.LuisCarlosCândidoMartinsSotero
da Silva,5*T.

Ac. 9.700/99. Proc. 1.344/99. DOE
27.4.99, pág.74.Rei.FlávioAllegrettide
Campos Cooper,4*T.

Deacordocomopreconizadonopará
grafoúnicodoart.284doCPC,indeferese a petiçãoInicialquando ó concedido
prazo para sanaras irregularidadesca
pazesdedificultarojulgamentodoméri
to e o Autor mantém-se inerte. Ac.
25.285/99. Proc. 17.614/98. DOE
13.9.99, pág.57.Rei.EduardoBenedito
de OliveiraZanella, 1*T.

A partequedeixadeindicarbem para
constrição, dianteda citaçãorealizada
nostermosdoart8 8 0 daCLT,nãopode
fazê-loposteriormente,apóspenhoraem
imóvelde sua propriedade,em sede de
embargos à execução, dada a ocorrên
ciada preclusãode seudireitosubjetivo
processual.Ac.13.750/99.Proc.36.662/
98. DOE 25.5.99, pág. 100. Rei. Luis
CarlosCândidoMartinsSoteroda Silva,
5*T.

114 — PRECLUSÃO. PARTE QUE
NÃO NOMEIA BEM Â
PENHORA.APESAR DE
CITADA, NOS TERMOS DO
ART.880 DA CLT.PENHORA
EFETUADA SOBRE IMÓ
VEL. NOMEAÇÃO, EM EM
BARGOS À EXECUÇÃO, DE
111 — PETIÇÃO INICIAL. INDEFE
BEM MÓVEL. IMPOSSIBILI
RIMENTO
DADE

112 — PRAZO. PARA RECURSO.
ART. 191 DO CPC. PRO 115 — PRESCRIÇÃO. INTERCORCURADORES DISTINTOS
RENTE NA EXECUÇÃO. LEI
N. 6.830/80. IMPOSSIBILI
Concede-se o prazo em dobro para
DADE TEMPORÁRIA DE
recorrerse os litisconsortesencontramLOCALIZAÇÃO DO EXECU
se representados por procuradores dis
TADO OU DE SEUS BENS.
tintos,por aplicação subsidiária do art.
EXEGESE DOS ARTS.878E
191doCPC aoprocessodotrabalho.Ac.
884 DA CLT
14.771/99.Proc.4.276/99.DOE 15.6.99,
pág. 55. Rei. Eduardo Benedito de Oli
Conquanto se trate de matéria há
veiraZanella, 1*T.
muito controvertida, a prescrição
intercorrentenaJustiçadoTrabalhoveio
serafastadapelaSúmulan.114do C.
113— PRAZO. RECURSAL DE SEN a
T
S
T, que deve serprestigiada,no míni
TENÇA PUBLICADA EM mo,
por políticajudiciária. É temerário
AUDIÊNCIA. DIESA QUO
reconhecer prescrição intercorrente na
execução, mormente, quanto esta se
Sãocoisasdistintasiníciodo prazoe paralisoupela impossibilidadetemporá
sua contagem, di-loa CLT. Assim, em riadelocalizaçãodoexecutadoedeseus
borao iníciodo prazorecursalocorrana bens e considerando-se a regrado art.
datadapublicaçãodasentença(art.774, 878da CLT.Não se podefalarem perda
CLT,e Enunciadon.197/TST),suacon dodireitodeaçãoseoreclamanteoexer
tagem irrompe no diaseguinte,por ex citoue jádispóede títulojudicial.O Po
clusãododiadocomeço(art775,CLT). derJudiciáriotem compromisso com a
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efetividade de soas decisões. Por Isso,
aplicável a regra do art.40 da Lei n.
6.830/80,suspendendo-seaexecuçãoe,
jamais, podendo elaserextinta.Agravo
de petiçãoprovido.Ac.30.799/99.Proc.
6.023/99, DOE 18.10.99, pág. 157. Rei.
José Pedro de Camargo Rodrigues de
Souza, SE.
116

—

PROCESSO. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO C O M FULCRO
N O A R T . 267, II, D O C P C .
N E C E S S I D A D E D E INTIMA
Ç Ã O P E S S O A L D A INTE
R E S S A D A . INTELIGÊNCIA
D O § 1« D O C I T A D O A R T I G O

PorImperativolegal{§1°doart.267
do CPC), antesde serextintoo proces
so sem julgamentodo mérito,porterem
aspartesabandonadoa causapormais
de um ano, mistersejaintimadapesso
almente a parte Interessada, a fim de
que,em 48 horas,cumpraa diligênciaa
si atrlbufda, sob pena de extinção da
execução, Ac. 603/99. Proc. 24463/98.
DOE 23.2.99, pág. 88. Rei. LuísCarlos
Cândido MartinsSoteroda Silva,51T.

dospelaprestaçãojurisdicionaldareclamatóriaem queéaproveitada.Ac.3721/
99. Proc. 28366/97. DOE 9.3.99, pág.
102.Rei.LuizAntonioLazarim, 1aT.
119 —

PROVA. PRESTÍGIO D A P R O VA O R A L S O B R E A D O 
CUMENTAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO. VALORAÇÃO.
PREVALECIMENTO

Deve prevalecera provatestemunhal
sobrea documental, sempre que, anali
sada à luzdo conjuntoprobatórioe se
gundoo princípioda persuasãoracional,
com elesemostreconforme,segundoas
conclusõesdoJulgador,jáqueodestina
táriodaprovanãoéoutrosenãooÓrgão
Jurisdicional,sejacolegiado,sejamonocrático.Ac.50.880/98. Proc.33.254/97.
DOE 23.2.99, pág.58. Rei. Luís Carlos
CândidoMartinsSoteroda Silva,5aT.
120 —

P R O V A . T E S T E M U N H A ÚNI
CA. C O N J U N T O P R O B A 
TÓRIO. C O N F O R M I D A D E .
V A L O R A Ç Ã O . PREVALECIMENTO

Deveprevaleceraprovatestemunhal,
117 — PROVA. “EMPRESTADA”.
aindaqueunitária,sempreque,analisa
ACEITAÇÃO CONJUNTA
daàluzdoconjuntoprobatórioe segun
dooprincípiodapersuasãoracional,com
O art.332doCPC eoart765daCLT elesemostreconforme,segundoascon
nãoautorizamo juiz,deofício,determi clusõesdoJulgador,jáqueo destinatá
narajuntadadadenominadaprova“em rioda prova nãoé outrosenãoo órgão
prestada”,poisestaéprovacomum das Jurisdicional,sejacolegiado,sejamonopartes e,porisso,exigeaceitaçãocon crático,nãohavendomaislugar,na mo
junta,sob penade violaçãoao princípio dernidadeda doutrinaprocessual,para
do contraditório,do qual emerge a ga a aplicaçãoda máxima ‘Uma testemu
rantiaconstitucionaldaampladefesa.Ac. nha, nenhuma testemunhal”Ac.18.993/
48.784/98.Proc.27649/97.DOE26.1.99. 99. Proc. 8.747/98. DOE 29.6.99, pág.
pág.70.Rei.Samuel CorrêaLeite,3aT. 103. Rei.Lufs Carlos Cândido Martins
Soteroda Silva,5aT.
118 — PROVA. EMPRESTADA. AL
121— RECURSO. ADESIVO. REPE
CANCE
TIÇÃO DE MATÉRIAS COM
PONENTES DE ANTERIOR
Em se tratandode prova empresta
RECURSO ORDINÁRIO
da,deve prevaleceraquelajudicialmenREPUTADO INTEMPESTIVO.
teelaborada,que,com maiorprecisão,
IMPOSSIBILIDADE
seaproximados fatosa seremaprecia
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Impossível contornar-se decretada
perdade prazodo recursoordináriovia
recurso subordinado ou dependente,
meramente repetindo-se as matérias
elencadasnoapeioautônomocomatro
ca apenasda rotulaçáodo novoinstituto
manejado;desvirtuadaafinalidadelegal
doart.500doCPC.Recursoadesivonão
conhecido.Ac.22.241/99.Proc.27.331/
98. DOE 2.8.99,pág. 163. Rei.Valdevir
RobertoZanardi,5*T.
122— RECURSO. ADESIVO. SUBS
TITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADMISSIBILI
DADE
O recurso adesivo se subordina ao
recursoprincipale,atravésdele,a parte
adere ao recursojá interposto pelaou
tra,independentementedacorrelaçãode
matérias(CPC. art.500,capulcJc.CLT,
art.769;cf.Enunciadon.283doC.TST).
Entretanto, não há duplicidadede opor
tunidaderecursal.Vige,no processodo
trabalho,oprincipiodaunirrecorribilldade,
ou sejacontrauma mesma decisãonão
se pode interpor mais de um recurso,
salvonahipótesedeembargosdedecla
ração. É inadmissível a interposiçãode
RO adesivopela parteque recorreuor
dinariamente principalmente, poiso re
cursosubordinadosóédadoàparteque
seconformariacom a sentençase aou
tranão recorresse.Não admite-sequeo
recurso ordinário extemporâneo seja
substituído pelo recurso adesivo ao da
partecontrária,poispreclusa a oportu
nidaderecursal,aqualnãoédúplice.Não
conheçodo recursoadesivo.Ac.15.651/
99. Proc. 6.187/98. DOE 15.6.99, pág.
103. Rei.Mauro Cesar Martins de Sou
za.3*T.

BILIDADE DO ATO IMPUG
NADO. NÃO CONHECIMEN
TO.INTELIGÊNCIA DO ART.
895, A. DA CLT
Nada obstante a dicção do art.895,
a,da CLT, a doutrina processual traba
lhista pondera que a regra de serem
impugnáveisatravésde recursoordiná
riosomente as decisõesdefinitivasnão
é absoluta, havendo situações em que
esse apelo é irrecusavelmente cabível
das sentenças que não tenham exami
nado o mérito, ou seja,das chamadas
terminativas,como porexemplo quando
é determinadoo arquivamento do f
eito.
Dirigindoa recorrenteseus esforçosna
tentativade desconstituiro r.despacho
que indeferiuo desarquivamento e não
adecisãoquedeterminouoarquivamen
to.careceo apelode pressupostoobje
tivode admissibilidade;a recorribilidade
do atoimpugnado. Ac. 19.004/99. Proc.
9.188/98. DOE 29.6.99, pág. 103. Rei.
Luis Carlos Cândido Martins Soteroda
Silva,5»T.
124 — RECURSO. INTEMPESTIVIDADE
O recurso, na Justiça do Trabalho,
deveserinterpostonoprazodeoitodias,
observadoo horáriode expedientefixa
do pelo Regimento Internodo Tribunal.
Ac. 22.145/99. Proc. 10.576/99. DOE
2.8.99, pág. 160.Rei.EduardoBenedito
de OliveiraZanella, 1*T.

125— RECURSO. INTERPOSIÇÃO
PELOAUTOR.NECESSIDADE
DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS INTRÍNSE
COS E EXTRÍNSECOS DE
123 — RECURSO. IMPUGNAÇÃO
ADMISSIBILIDADE. DECI
DE DESPACHO QUE INDE
SÃO A QUO QUE EXTIN
FERIU O DESARQUIVAGUIU O PROCESSO SEM
MENTO DO FEITO. FALTA
JULGAMENTO DO MÉRITO
DE PRESSUPOSTO OBJE
(ART.267, IVE VI.DO CPC).
TIVO DE ADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E,
DEFINIDO PELA RECORRICONSEQUENTEMENTE, DE
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INTERESSE (UTILIDADE + mento oportuno para requerera assis
NECESSIDADE). NÃO CO tênciajudiciáriagratuitaô o do ajuizamento da ação, somente sendo aceito
NHECIMENTO
requerimento posteriorse houver fato
novonodecursodoprocesso.Ao.3.774/
Falece Interesse recursal ao recla 99. Proc. 33.116/97. DOE 9.3.99, pág.
mante quando a decisãode origem ex 104. Rei. Eduardo Benedito de Oliveira
tingue o processo sem julgamento do Zanella, 1aT.
mérito, com fulcrono art,267, IV e VI,
do CPC, dada a ausência de prejuízo,
quermaterialouprocessual,quea habi 129 — RECURSO. ORDINÁRIO. JÁ
litaa Interporo apelo,poistem elaa fa
INTERPOSTO PELA PARTE.
culdadedeintentarnovaação,observan
NÃO CABIMENTO DE RE
do,evidentemente,ospressupostospro
CURSO
ADESIVO PELA
cessuais e as condições da ação. Ac.
MESMA
PARTE.
PRECLU18.970/99.Proc.8.069/98.DOE 29.6.99,
SÃO LÓGICA
pág.102.Rei.LufsCarlosCândido Mar
tinsSoteroda Silva,5BT.
Interpôsoreclamanterecursoordiná
126 — RECURSO. INTERPOSTO rio.Posteriormente,Interpôsrecursoade
sivoque,poróbvio,nãopodeserconhe
POR FAC-SÍMILE
cido vez que ocorreu preclusão lógica,
pois com relação às matérias que não
Não se conheceo recursointerposto f
izerampartedorecursoordináriojátran
porfac-símilequandootextooriginalnão sitou em julgado a sentença com rela
é apresentadoao juízodentrodo prazo ção a ele.Entendimento contráriodes
recursal.Ac. 18.033/99. Proc.8.593/99. virtuariaa finalidadedo apelo adesivo,
DOE 29.6.99,pág.72.Rei.EduardoBe que não se presta para sanareventual
neditode OliveiraZanelta, IaT.
irregularidadeouerroocorridoquandoda
interposição do recurso ordinário.Ac.
127— RECURSO. ORDINÁRIO. DE 8.612/99.Proc.25.211/97.DOE 12.4.99.
SERÇÃO. CARACTERIZA pág.117.Rei.JoséOtávioBigatto,1*T.
ÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
130 — RECURSO. ORDINÁRIO.
Não aproveitaa ambas as partes o
UNIRRECORRIBILIDADE.
depósito recursal e o pagamento das
PRECLUSÃO CONSUMAcustasrealizadoapenasporumadestas,
TIVA
quandouma delasbuscaa suaexclusão
dalide,aplicando-seodispostonosarts.
48 e 509 do CPC. Ac. 8633/99. Proc.
Em respeitoaoprincípiodaunirrecor35035/97. DOE 12.4.99, pág. 118. Rei. ribilidade,queregea práticadas impug
Desig.LuísCarlosCândidoMartinsSo nações em sede recursal, e diante do
teroda Silva,5aT.
Institutoda preclusãoconsumativa,pre
vistono art.473 do CPC, cabe à parte
128 — RECURSO. ORDINÁRIO. DE acautelar-se,a fimde interpor,correta
ente,o seu recurso,uma vezquenão
SERÇÃO.CUSTAS PROCES m
l
h
serádadoapresentar,posteriormen
SUAIS. ASSISTÊNCIA JUDI te,enovo
apelo,comrazõesdiferentesdas
CIÁRIA GRATUITA
anteriores, ainda que dentro do prazo
recursal.RecursoOrdinárioque não se
Não se conhece Recurso Ordinário conhece.Ac.29.220/99.Proc.12.468/98.
interpostosemo recolhimentodascustas DOE 18.10.99,pág.103.Rei.LuizAntoprocessuais por deserção, pois o mo nioLazarim,1*T.
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131 — RECURSO. PRAZO. PROTOCOLIZAÇÃO A DESTEMPO.
FORÇA MAIOR NÃO CARAC
TERIZADA

cópianãoautenticadadoinstrumentode
procuração.Ac.26.628/99.Proc.16.016/
98.DOE 13.9.99,pág.102.Rei.Eduardo
Beneditode OliveiraZanella, 1*T.

Acidentede trânsitoem diachuvoso
éfatoprevisívelequandoocorreporcul
pa única e exclusivada partequese di
rigea últimahoraà sede do fórum,para
protocolizarrecurso,nãocaracterizafor
ça maioroujustacausaparajustificara
dilação do prazo recursal. Inteligência
dosarts.775da CLT e 183do CPC.Ac.
6.544/99.Proc.38.193/97.DOE 22.3.99,
pág.118.Rei.LuizAntonioLazarim,5*T.

135 — REVELIA
A teordosarts.843 e 844 da CLT, a
reclamada que não comparece à audi
ência, independentemente da presença
do seu advogado, ó revel e confessa
quantoà matériade fato.Ac.50.030/98.
Proc.32.315/97.DOE 23.2.99,pág. 28.
Rei. Eduardo 8enedito de OliveiraZa
nella,1*T.

132— RECURSO. PREPARO.LITIS- 136 — REVELIA. CAUSA DE CON
CONSORTE
FISSÃO FICTA
A condenaçãosolidáriaem setratando
No processotrabalhistaé irrelevante
de litisconsórcios distintosexige o pre
parorecursaldeambososlitisconsortes, a presençaapenasdoadvogado doem
faceo antagonismo processualem que pregador,munido de procuraçãoe con
se colocam as empresas no litígio,uma testação, a fimde elidira revelia,uma
jogando a responsabilidade na outra, vezque ó Imprescindívela presençado
pelosencargosdovínculoempregatício. empregadoroudoseuprepostonaaudi
Estaé a exegesequeseextraida inter ência, dada a ênfase que o legislador
pretaçãodos arts.48 e 509, do CPC e consolidadoatribuiuà conciliação.(Inte
899,daCLT.Ac.50.026/98.Proc.30.378/ ligênciadosarts.843e844da CLT).Por
97.DOE 23.2.99,pág.27.Rei.LuizAn outrolado.se presente apenas o advo
gadodoempregadorejuntadaa contes
tonioLazarim, 1*T.
tação, não há que se falarem revelia,
poisesta resultada contumáciado réu,
133 — REMISSÃO. À CONTESTA c
onformeart.319 do CPC e,muitome
ÇÃO. NÃO SE CONHECE nosem confissãoficta,jáqueestaéconDA MATÉRIA EM GRAU DE seqüência, cuja causa é aquela. Ac.
RECURSO
50.504/98. Proc. 27.330/97. DOE
3.2.99, pág. 45. Rei. Samuel Corrêa
É ônus do recorrente trazer para o 2
órgôo ad quem todas as questões que Leite,3*T.
considerepertinentes,desdequejáven
tiladas.Porém,nâopodesecontentarem 137— REVELIA.CONDENAÇÃO DA
fazer remissão ao asseverado na peça
RECLAMADA NA INDENIZA
introdutória,oucontestatória.Ac.21.704/
ÇÃO POR DANOS MORAIS.
99. Proc.33.474/96. DOE 02.8.99,pág.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS
145.Rei.Nora MagnótiaCostaRotondaPRESSUPOSTOS DA RES
ro,21T.
PONSABILIDADE AQUILIANA. NÃO APLICAÇÃO DE
134— REPRESENTAÇÃO PROCES
SEUS
EFEITOS
SUAL
Reputa-se irregulara representação
A revelia,como fatoprocessual,não
processualda partequejuntaaosautos autoriza,porsisó,queojuizaceitecomo
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verdadeiros todos os fatos narrados na
exordial.A consequênciaprocessuales
tabelecidapelolegisladorao revel,face
à ausênciade depoimentopessoal,é a
presunção(relativa)dos fatosalegados.
A revelianâoimplicanaproibição,nopro
cesso do trabalho especialmente, de o
juiz,noexercíciodoamplopoderdiretivo
que lhe é conferido (art.765 da CLT),
adotarasprovidênciasqueentenderne
cessáriasparao descobrimentoda ver
dade. O juizdeve terem mente que a
confissãoficta,comooadjetivodemons
tra,não constituimotivoparaa admissi
bilidade, como verdadeiros, dos fatos
expostos peloautor,senão constituiela
um expediente,umafórmulaobjetivapre
vistapara superaro problemacausado
porquem quebrou o deverde serinter
rogadoe de impugnarosfatosnarrados
pelaoutraparte.A alegaçãodeocorrên
ciade danos morais,porsua vez,deve
viracompanhada de prova robustaque
evidencieaconfiguraçãodospressupos
tos autorizadores da responsabilidade
aquiliana:a açãoou a omissão,o dano,
o nexo de causalidadeentreambos e o
doloou culpado agente,sem o quê improcede o pedido.Ac. 13.324/99.Proc.
32.788/97. DOE 25.5.99, pág. 84. Rei.
Desig.LuísCarlosCândido MartinsSoteroda Silva,5*T.

dos autosà JCJ para novojulgamento,
seentrea sentença,parcialmentesubs
tituída, e a decisão dos Embargos Declaratórioscom efeitomodificativo,exis
te conflitode decisões, insanável em
sede recursal. Ac. 2.6645/99. Proc.
17.366/98.DOE 13.9.99,pág. 103.Rei.
EduardoBeneditodeOliveiraZanella,1*T.
140— SENTENÇA. NATUREZA DECLARATORIA X DESCONSTITUTIVA NEGATIVA. PRE
VALÊNCIA DESTA ÚLTIMA.
INEXISTÊNCIA DE CONFLI
TO NA ENTREGA DA TUTE
LA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Os órgãos jurisdicionais no pleno
exercíciode suasfunções,qualseja,na
entregadaprestaçãojurisdícionalreque
rida,podem prolatardecisões, uma de
naturezadeclaratória,eoutradenature
za constitutiva negativa, sem que com
issoseestabeleçaconflitodaentregada
tutelajurisdícional.Aplicando-seo prin
cipiodaharmoniaquedevehavernaati
vidadeestatal,conclui-sepelaprevalên
ciadessa últimasentença, poisseu al
canceeseusefeitos,sãomaioresquan
do comparados com o primeirotipode
sentença. Ac. 11.216/99. Proc. 28.368/
138 — REVELIA. CONFISSÃO
97.DOE 11.5.99,pág.54.Rei.LuísCar
A confissão “ficta"quanto à matéria losCândidoMartinsSoterodaSilva,5*T.
de fatodecorrenteda reveliado Recla
mado (empregado) nâo pode se sobre 141 — SENTENÇA. PARTE DISPO
poràprovadocumental,mormentequan
SITIVASUCINTA, MAS PER
do a questãoinvocada retere-seà ante
FEITAMENTE EXEQÜIVEL
cipaçãodeverbastrabalhistas,nãocom
provadaspelaempregadora(Reclaman
te),nos termos do art.464 da CLT.Ao.
Enquanto nâo houverdispositivoex
25.275/99. Proc. 16.684/98. DOE pressonosentidode que a partedispo
13.9.99, pág.57.Rei.EduardoBenedito sitivada sentençadeveexplicitare enu
de OliveiraZanella, 1*T.
merar cada uma das verbas objeto de
condenação, talomissão não deve ser
139— SENTENÇA. EMBARGOS DE- motivo para se anulara sentença. Ac.
CLARATORIOS. DECISÕES 2.820/99.Proc.36.432/97. DOE 9.3.99.
CONFLITANTES. NULIDADE pág.71.Rei.AntonloTadeuGomleri,2ST.
INSANÁVEL
Anulam-seasdecisõesproferidasem 142 — SENTENÇA. PETIÇÃO INI
CIAL DESACOMPANHADA
primeirograu e determina-se o retorno
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DE DOCUMENTOS ESSEN
CIAIS. N Ã O A P L I C A Ç Ã O
DA S DISPOSIÇÕES CONTI
D A S N O ART. 2 8 4 D O C P C .
NULIDADE

É nula a decisão que julga improce
denteopleitoformulado,cujafundamen
taçãoresidena ausênciade documento
essencialque deveria instruira petição
inicial,semque,contudo,sejadadoopor
tunidade à parte de sanar o vício, nos
termosdoart.284doCPC,deaplicação
subsidiárianoprocessolaborai.A possi
bilidadede emendar a petiçãoinicialé
direitosubjetivoda partee não mera fa
culdadeatribuídaaoJuízo.A inobservân
ciada regraprocessual implicaem cer
ceamento de defesa a acarretara nuli
dade da decisão. Ac. 25.310/99. Proc.
13.019/98. DOE 13.9.99, pág. 59. Rei.
Lufs Carlos Cândido Martins Sotero da
Silva,5*T.

144

—

SINDICATO. S U B S T I T U I Ç Ã O
P R O C E S S U A L . LEGITIMIDA
D E ATIVA, P L E I T O D E D I F E 
R E N Ç A S SALARIAIS E O U 
T R O S BENEFÍCIOS À CATE
GORIA L A B O R A L C O M BASE
E M C O N V E N Ç Ã O COLETIVA
DE TRABALHO

O sindicatode trabalhadorestem le
gitimidadeativaparaatuaremjufzocomo
substitutoprocessualdosIntegrantesda
categorialaborai,comoautorizasem res
triçõeso princípioconstitucionalcontido
noart.8!,III,daLeiMaior,queébastante
em simesmo, somando-se,ainda,odis
postonoart.1®,da Lein.8.984/95.Afas
ta-se a interpretação limitativacontida
nos itens1e IV,do Enunciadon.310 do
C.TST,quandosindicatode trabalhado
res postula contra o empregador para
pleiteardiferençassalariaise outrosbe
nefícios à categoria laborai visando à
1 4 3 — S E N T E N Ç A . R E Q U I S I T O S . observância de Convenção Coletiva de
D I S P O S I T I V O R E P O R T A N  Trabalho mais benéfica,sendo possível
ecabíveladitasubstituição,em tese,por
DO-SE À FUNDAMENTA
tratardeinteressesedireitosindividuais
ÇÃO. VALIDADE
homogêneos.Ac.18.866/99.Proc.6.053/
Não é nulaa sentençacujodispositi 98. DOE 29.6.99, pág. 97. Rei. Mauro
vo,queéelementoessencialdamesma, CesarMartinsde Souza,3*T.
sereportaà fundamentação,seessaúl
timaé conclusivaquantoa itensdo pe
dido,existindouma correspondênciafiel 145 — SINDICATO. SUBSTITUTO
entrepleitovestibulareodispositivo,ex
PROCESSUAL. DEPÓSITOS
plicitandoostítulosabrangidospelacon
DO FGTS. DIREITOS INDI
clusão de condenação da reclamatória,
VIDUAIS HOMOGÊNEOS.
resultandoconcluso e cristalinoo deciLEGITIMIDADE
sum. Destarte, não há qualquerconflito
entrea fundamentação e o dispositivo,
sendo harmônicos e compatíveis entre
Detêm os Sindicatos legitimidade
si,ou seja,o que foideferidode forma paraatuarem Juizocomosubstitutopro
fundamentada consta corretamente da cessual,em açõesqueenvolvemausên
conclusão, sem qualquer divergência. ciade recolhimentodo FGTS de traba
Inexisteóbice legala que o dispositivo lhadores da categoria, pertencentes à
sentenciaise reporteà fundamentação. mesma empresa.Atuaem defesade in
Não constata-se qualquer nulidade na teressesindividuaishomogêneosdecor
sentença, a qual é válida e eficaz,por rentesde origem comum. Interpretação
observadosos requisitosdo art.832 da conferidaaoart.8°,incisolll.da CF c/c.
CLT, do art.458 do CPC e do art.93 IX oart.3ada Lein.8.073/90.Ac.3.615/99.
da CF. Ac. 26.902/99. Proc. 9.936/98. Proc. 35.248/96. DOE 9.3.99. pág. 98.
DOE 13.9.99,pág.112.Rei.MauroCesar Rei. Maria Cecília Fernandes Álvares
Martinsde Souza,3*T.
Leite.4*T.
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146— SUBSTITUIÇÃO P R O C E S S U A L

O Sindicato não tem legitimidade
para,naqualidadede substitutoproces
sualdacategoria,pleiteardireitosdecor
rentesde AcordoColetivo.Ac.3.662/99.
Proc.119/98.DOE 9.3.99.pág.100.Rei.
EduardoBeneditodeOliveiraZanella,1aT.
147 —

SUBSTITUIÇÃO P R O C E S 
S U A L . P R E T E N S Ã O INI
CIAL E M B A S A D A E M A C O R 
D O COLETIVO

Ilegitimidadedo Sindicatoparaatuar
em juízonacondiçãodesubstituto.Pre
cedentedoTST (Enunciadon.286).Ac.
12.281/99.Proc.3.693/98.DOE 11.5.99.
pág.90.Rei.LuizAntonioLazarim,1*T.
148 — TESTEMUNHA
O fatodeo reclamantetersidoteste
munhadaoratestemunhanãotornaesta,
apenas por essa razão, suspeita para
deporem juízo,poisnãoconfiguraa hi

pótese previstano incisoIVdo art.405
doCPC, 0 queobviamentenão retirado
julgador o prudente sopesamento de
eventualtrocadefavoresporocasiãoda
valoraçãodo depoimento.Cerceamento
dedefesa acolhido.Ac.29.316/99.Proc,
9.968/98. DOE 18.10.99,pág. 106. Rei.
Samuel Hugo Lima,3aT.
149

—

TUTELA. ANTECIPATÓRIA.
CONCESSÃO. COMPETÊNCIA. N E C E S S I D A D E D E
PEDIDO EXPRESSO

Havendoconsensodoutrináriosobre
a natureza interlocutóriada decisãore
ferenteà antecipaçãode tutela,a com
petência funcionai para proferi-laó do
JuizpresidentedasJCJs.Do art.273do
CPC resultaa exigênciade iniciativada
parteparaa outorgada tutelaantecipa
da.Nãoa desfigura,porém,a menção à
medida liminar, sendo aplicável o
brocardodamihifactumdabotibijus.Ac.
600/99-A. Proc. 672/98-MS. DOE
21.7.99, pág.43.Rei.MariaCecíliaFer
nandesAlvaresLeite,SE.
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MATÉRIA NOVA

01 — COMPLEMENTAÇÃO. APO
SENTADORIA. INTEGRA
ÇÃO DO ADICIONAL DE IN
SALUBRIDADE. IMPOSSIBI
LIDADE.INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 189, 191, 192 E 194
DA CLT, DOS ENUNCIADOS
NS. 139, 248 E 289 E DO
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL N. 102 DA SDI/TST
Uma análise sistemática dos arts.
189, 191, 192 e 194 da CLT, dos Enun
ciados ns. 139, 248 e 289 e do Prece
denteJurisprudencialn.102daSDI/TST,
leva à conclusão de que não há razão
paraoadicionaldeInsalubridadeintegrar
a complementação de aposentadoria,
pois,evidentemente,nãohánessahipó
tese o fatogerador de seu pagamento,
qualseja,o trabalhoem condiçõesinsa
lubres. AC. 30.682/99. Proc. 12.602/98.
DOE 18.10.99,pág. 152.Rei.LuisCar
losCândidoMartinsSoterodaSilva,5ST.
02— SALÁRIO.REDUÇÃO.MUDANÇA
DE HORÁRIO DE TRABALHO,
DE TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO PARA HO
RÁRIOADMINISTRATIVO.EXIS
TÊNCIA DE NORMA COLETIVA
QUE NÃO AMPARA A PRE
TENSÃO OBREIRA. INOCORRÊNCIA

03 — SINDICATO. POSSIBILIDADE
DE DISSOCIAÇÃO PARA A
FORMAÇÃO DE SINDICATO
ESPECÍFICO.POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
570 E 571 DA CLT.
Os artigos da CLT que tratam da or
ganização e do funcionamento das enti
dades sindicais continuam em vigor, por
não configurar intervenção do Estado,
mas mero regramento legal da ativida
de. Nessa medida, havendo convenci
mento de que o desenvolvimento tecno
lógicoe econômico propiciou o surgimento
de uma nova unidade sociológica, é per
feitamente possível a constituição de
novo sindicato por empregados que em
preendem as respectivas atividades, di
ante da existência de interesses pecu
liaresque os diferenciam dos demais tra
balhadores, de conformidade com os
arts.570 e 571 da CLT. Ac. 615/99. Proc.
33.339/97. DO E 23.2.99, pág. 89. Rei.
Luís Carlos Cândido Martins Sotero da
Silva, 5« T.

04 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
PASTOR EVANGÉLICO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
Não há relaçãode emprego entreo
pastore a instituiçãoreligiosana qual
faz suas pregações. O vinculoque se
estabelece entreas partestem motiva
ção religiosae não material,inexistindo
a subordinação jurídica imprescindível
paraacaracterizaçãodocontratodetra
Não há que se falarem afronta ao balho. Ac. 5.0445/98. Proc.20.440/97.
principioda irredutibilidadesalarialbem DOE 23.2.99,pág.43.Rei.MauroCesar
comoao art.468da CLT,quandoospa Martinsde Souza,3*T.
drõesdefinidosem cláusulasnormativas
não objetivam determinar critérios de 05 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
pagamentodehorasextras,mas tão-so
TESTES PRÁTICOS
mente têm a únicafinalidadede apura
ção de pagamento e descontode ocor
Testespráticosseinseremnafasede
rênciasdefrequência,somando-seofato pré-contratodo pacto laboraie não po
de sero obreiromensaiista.Ac. 18.968/ dem ser enquadrados como de efetivo
99. Proc. 8.035/98. DOE 29.6.99, pág. labor.Ac.6.943/99.Proc.36.379/97.DOE
101.Rei.Luís Carlos Cândido Martins 22.3.99, pág. 131. Rei. Luiz Antonio
Lazarim,5*T.
Soteroda Silva,5*T.
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SALÁRIO

— Redução. Mudança de horário de trabalho, de turnos ininterruptosde reve
zamento para horário administrativo. Existência de normacoletivaquenão
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DIREITO RURAL
01 — ADICIONAL DE HORAS EX
TRAS. TRABALHO RURAL.
REMUNERAÇÃO POR PRO
DUÇÃO. DEVIDO

15daLein.5.889/73.mesmo apósaCF/
88.Ac.29.919/99.Proc.18.866/98.DOE
18.10.99,pág. 126.Rei.EduardoBene
ditode OliveiraZanella,1*T.

A remuneração por produção não é
benéficasóparaotrabalhador,mastam
bém parao empregador.A lógicado pa
trãoé quantomais elevada a média de
produção diária do trabalhador, menor
poderá sero preçopor unidadede pro
dução.Destarte,seo trabalhadorobtém
maior rendimento diário, lica evidente
que a maior produção beneficia igual
mente empregador, se considerarmos
que a unidade é minimamente remune
rada.Agrava-se porque este regime de
remuneração acaba porestimularmaior
produçãoporempregado, sem levarem
conta que o obriga a um esforçodiário
descomunal,exigindomaiordispêndiode
forçafísica,queficaexauridanofinalda
jornada.Assim, se a jornada é amplia
da,o trabalhoexecutadoem excessoà
jornada normal a torna mais estafante
ainda,devendoserremuneradocom adi
cionai respectivo, eis que a produção
obtida já foisingelamente remunerada.
Ac.20.169/99.Proc.4.565/98.DOE19.7.99,
pág.78.Rei.JoséAntonioPancotti,24T.

04— CARGO DE CONFIANÇA. NÃO
CARACTERIZADO

O sófatodeoreclamanteestarsujeito
acontroledehorárioemarcaçãodepon
tojáésuficienteparadesenquadrá-loda
exceçãodoart.62,daCLT.Ademais,não
logroua reclamadademonstraro alega
doexercíciode cargode confiançapelo
reclamante,tendoinclusiverestadocom
provadoqueomesmo nãotinha,sequer,
poderesparaadmitire demitiremprega
do, não possuindo, portanto, poder de
mando, nem de gestão. SALÁRIO IN
NATURA. NÃO CARACTERIZADO. Sem
razãoo reclamante,tendoem vistaque,
na zona rural,a moradiaé fornecidaao
obreirocomocondiçãoparaprestaçãodo
serviçoe nãocomo retribuiçãopelotra
balhoprestado,nãosetratando,portan
to,deparcelasalarial,deformaquenão
integraa remuneraçãodo empregado.O
mesmo ocorre com o leitefornecidoao
empregado.Équeadificuldadedeaces
so e o tempo despendidopara alcançar
olocaldetrabalhona zonaruraljustifica
02 — APOSENTADORIA. RURAL. o fornecimento de moradia e de leite
como condição para o trabalho. Ac.
INDENIZAÇÃO
4.1207/98.Proc.23.176/97.DOE 23/11/
98,pág.93.Rei.LuizCarlos de Araújo,
A Indenização do período anteriorà 3«T.
noveiConstituiçãoeasverbasfundiárias
têm o mesmo fundamento: minimizara
perdado emprego.A aposentadorianão 05 — CONTRATO A PRAZO. TRA
BALHADOR RURAL. SAFRA.
inviabilizao pagamentodessa indeniza
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
ção.Ac.11.125/98.Proc.30.886/96.DOE
5.5.98,pág.88.Rei.NoraMagnóliaCos
JUSTIFICADORES. FRAUDE.
taRotondaro, 2*T.
DESCARACTERIZAÇÃO
03— AVISO PRÉVIO.EMPREGADO
RURAL

O contrato por termo certo só será
válido em se tratando de serviço cuja
natureza ou transltorledadejustifiquea
O avisopréviodeveserconcedidoao predeterminação do prazo, ou de ativi
empregadoruralnaformaprevistanoart. dades empresariaisde carátertransitó
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rio(alíneasa e bdo § 2®do art.443da
CLT).Nessediapasão,importaanalisar,
num caso concreto,a presença ou não
desses elementos, pouco importandoa
denominação que se lhedê o contrato.
Deve-se terem vista para efeitosdo
DireitodoTrabalhoo que se convencio
nou chamar de contrato-realidade, pois
esteéqueefetivamentedisciplinaosdi
reitose as obrigaçõescontratuais.Se a
atividadedo obreirocompreende o pe
ríodo que antecede o inícioda safra,
acrescendo-seaofatodequeinsereden
trodasnecessidadesvitaisparaa plena
execução da atividade-fimdo emprega
dor,jamais pode ser considerada ativi
dade ou serviçotransitório.Ac. 45.157/
98.Proc.28.270/97.DOE 12.1.99,pág.
51. Rei. Luís Carlos Cândido Martins
Soteroda Silva.5*T.
06— COOPERATIVA DETRABALHO
Assumindoacooperativadetrabalho
rurala posturade pessoajurídicaqueem
caráter profissional presta serviçosde
natureza agrária, exclusivamente por
conta de terceiros, mediante utilização
da forçadetrabalhodeseusassociados,
estásujeita,juntamentecomostomado
resdo serviço, às regras inscritasnoart.
4®da Lein.5.889/73 e no Enunciado n.
331 do TST, já que não observados os
princípiosinseridos nos arts. 4® e 7® da
Lein.5.764/91, no ponto em que deter
minam que as cooperativas singularesse
caracterizam pela prestação direta de
serviçosaos associados. A formação da
relaçãode emprego, por implementados
osrequisitos previstospelos arts.2® e 3®
da Lei n.5.889/73, alcança diretamente
o tomador dos serviços, já que ilegal a
admissão de trabalhadores por empre
sas ou entidades interpostas, para exer
cíciode atividades permanentes, ineren
tes aos objetivos econômicos da contra
tante, sendo ineficazo ato simulado, fren
te aos termos do art. 9® da CLT. Ac.
47.916/98. Proc.27.063/97. DOE 26.1.99,
pág. 41. Rei.João Alberto Alves Machado,
1®T.

07 — COOPERATIVA DE TRABA
LHO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA INDÚSTRIA
BENEFICIADORA DO PRO
DUTO E DO PRODUTOR
RURAL.INEXISTÊNCIAFACE
À NÃO COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE, QUER QUANTO À
CONSTITUIÇÃO DA COOPE
RATIVA QUER PELA ADE
SÃO DO RECLAMANTE
Não há faiarem vinculoempregatícioenvolvendo a cooperativade traba
lho,aindústriabeneficiadorado produto
colhido e o produtor rural, quando
inexistenosautosqualquerprovade ví
ciodoconsentimento(erro,dolo,coação,
simulação ou fraude), principalmente
quando o decreto sentenciai ignora a
pena deconfissãoimpostaaoreclaman
tee a descoloraçãojurídicadecorrente
dadeterminação,porpartedoJuízoins
trutor,daobservânciade provaempres
tada,quando as reclamadas contratal
atoprotestaramoportunamente.Não se
alberga talato inquisitória! (atade fls.
332),desortequeo provimentorecursal
é pela improcedência da ação, eisque
cooperado,sem provarqualquermácula
contraoatojuridicamenteimputado,não
é empregado, liberandoas reclamadas
do libelo.Ac.42.625/98. Proc.10.586/97.
DOE 23.11.98, pág. 140. Rei.Laurival
Ribeiro da Silva Filho, 4aT.
08 — COOPERATIVA DE TRABA
LHO. RURAL
Assumindo a cooperativa de trabalho
rurala postura de pessoa jurídicaque em
caráter profissional presta serviços de
natureza agrária, exciusivamente por
conta de terceiros, mediante utilização
da forçade trabalho de seus associados,
está sujeita às regras inscritas no art.4®
da Lei n.5.889/73 e no Enunciado n.331
do TST, já que não observados, no caso
em estudo, os princípios inseridos nos
arts.4® e 7® da Lei n. 5.764/91, no ponto
em que determinam que as cooperativas
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singularesse caracterizam pela presta
ção direta de serviçosaos associados.
A formação da relaçãode emprego, no
caso. por implementados os requisitos
previstospelosarts.2®e3®daLein.5.889/
73,alcançaapenasacooperativade tra
balho,frenteàofensaàsnormasdosarts.
9®e442daCLT,porquantonãodemons
tradaacondiçãode beneficiáriadapres
taçãode serviçosda empresa indicada
comotomadoradosserviços.Ac.16.156/99.
Proc.29.463/97.DOE 15.6.99,pág.101.
Rei.João AlbertoAlvesMachado, 1*T.
09 — COOPERATIVA DE TRABA
LHO. RURAL
Em facedos preceitoslegaisaplicá
veisaos rurfcolas,presume-seem frau
de à leia constituiçãode Cooperativas
de Trabalhono âmbito rurale a conse
quente utilizaçãode mão-de-obra dos
"cooperados',formando-seovínculores
pectivoapenascom o"tomador"dosser
viços. Ac. 47.213/98. Proc. 30.219/97.
DOE 12.1.99, pág. 112. Rei. Eduardo
Beneditode OliveiraZanella, 1®T.
10 — COOPERATIVA DE TRABA
LHO. RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. FRAUDE
A criaçãode "cooperativas",como a
docasoem tela,visando,unicamente,o
fornecimentodemão-de-obraaum custo
mais barato para o tomador dos servi
ços,mas â custade sacrifíciodo traba
lhador,quesev§despojadodaproteção
das normas trabalhistas,não passa, no
meu entender,de uma farsa.Como diria
o ilustremagistrado desta Casa, hoje
aposentado,Dr.AdilsonBassalhoPerei
ra,uma “fraudoperatlva".Não creiotero
legisladorordinário,aointroduziro pará
grafoúnicodo art.442,da CLT,através
da Lein.8.949/94,tenhapretendidore
vogaras normas de proteção ao traba
lhador,a pretextodeestimularo‘coope
rativismoe outras formas de associati
vismo",comoqueremasreclamadas.Ac.
39.894/98.Proc.22.739/97.DOE 9.11.98.
pág.138.Rei.LuizCariosdeAraújo,3aT.
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11— COOPERATIVA DETRABALHO.
RURAL. IMPOSSIBILIDADE
A cooperativa de trabalho, qualquer
seja o serviço prestado, pressupõe a
autonomiadoscooperados,oqueé difí
cil,senão impossível, quanto ao traba
lhorural,sendoqueo normalse presu
me eo extraordinárioseprova(incisosI
e IVdoart.334do CPC).Ac.50.715/98.
Proc.27.259/97.DOE 23.2.99,pág. 52.
Rei.IvaniMartinsFerreiraGiuliani,4aT.
12 — COOPERATIVA DE TRABA
LHO. RURAL. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA PROPOSTA
CONTRA O PRODUTOR. A
INDÚSTRIA BENEFICIADORA E A COOPERATIVA. CON
FESSO O AUTOR E IMPOSI
ÇÃO. PELOJUÍZODA OBSER
VÂNCIA DE PROVA EMPRES
TADA. SOB OS PROTESTOS
DOS RÉUS.NÃO COMPROVA
ÇÃO DE FRAUDE OU QUAL
QUER VÍCIO DO CONSENTI
MENTO A MACULAR UMA
INSTITUIÇÃO LEGAL E JURI
DICAMENTE CONSTITUÍDA
Estandopresentesosrequisitoslegais
paraaconstituiçãoválidada cooperativa
reclamadaetendoestarebatidoosargu
mentos fáticosconstantes da inicial,é
injurídicaedenenhumavaliaaobservân
ciade provaemprestadaunilateralmente
requerida,tendoem vistaaconfissãoficta
aplicadaao reclamante.O viciodo con
sentimento não se presume e deve ser
cabalmentedemonstrado,oquenãoocorre
nocasodosautos.Os efeitosreflexosde
taldesconsideraçãoatingemos co-róus,
oqueimplicaem absolviçãototaldolibe
lo.Ac.41.506/98.Proc. 10.462/97. DOE
23.11.98,pág. 103.Rei.Laurival Ribeiro
da SilvaFilho,4aT.
13 — EMPREGADO DOMÉSTICO
Descaracterlza-se a natureza rural
dos serviços prestados pelo obreiro,

quando o laborse restringiraos afaze 16 — HORAS EXTRAS. RURÍCOLA.
res domésticos no âmbito da sede da
CORTE DE CANA. REMUNE
fazenda, sem qualquer ligação com a
RAÇÃO POR METRO LINEAR
atividade econômica explorada pela re
OU TONELADA. TRABALHO
clamada.Ac.42.956/98.Proc.20.417/97.
REMUNERADO POR PRODU
DOE 4.12.98, pág. 56. Rei. Antônio
ÇÃO. ADICIONAL DE HORAS
Miguel Pereira,1*T.
EXTRAS. PERTINÊNCIA
14 — EXECUÇÃO. OE CRÉDITO
TRABALHISTA. PENHORA.
BEM HIPOTECADO.CÉDULA
DE CRÉDITO RURAL. POS
SIBILIDADE
Na execuçãodecréditotrabalhista,é
possívela penhora de bem hipotecado,
vinculado a cédula de créditorural,em
razãododispostonosarts.184e 186do
CTN, que prevalecem sobre o disposto
no art.69 do Decreto-lei n. 167/67. A
impenhorabilidadeabsolutasomente se
verificaquandoa leiassimdisponhaex
pressamente,como no casodo art649
do CPC. A proibiçãolegal, no caso, é
relativa, e não obsta a incidência da
constriçãojudicial,diantedepreferência
de que goza O créditodo empregado e
quedeve serrespeitada,nos termosdo
disposto no art.64 do próprioDecretolein.167/67.Ac.20.188/98.Proc.33.836/
97. DOE 29.6.98,pág. 65. Rei. Desig.
Mariane Khayat,2»T.
15 — FGTS. PRESCRIÇÃO
A prescrição trintenária do FGTS,
como a quinquenal paraos demaiscré
ditostrabalhistasdotrabalhadorurbano,
ou a imprescritibilidade do trabalhador
rural,é assegurada a partirda propositurada reclamação,desdequeestaseja
propostanobiênioqueolegisladorinsti
tuiucomo prazo máximo para ingresso
em Juízo.Ac. 39.073/97. Proc. 14.564/
96.DOE 24.11.97,pág.84.Rei.LuizAntonioLazarim, 1«T.

O trabalhadorruralsafrista,perceben
doremuneraçãopormetrolineardecana
cortada,quando temjornada ampliada,
asunidadesproduzidasnashorasexce
dentesà oitavadiáriaequarentae qua
trosemanaisjáremuneraramahoranor
mal.Assim, farájussomente ao adicio
naldehorasextras,comtratamentoidên
ticoaodocomissionista(Súmulan.340).
Não hádúvidade queremuneraçãopor
unidade de produção estimuleo traba
lhadora produzir, mas é interpretação
avessa à lógica econômica e ao direito
queo excessodejornadasóatendeaos
interessesdo empregado.Não se pode
esquecer que quanto mais elevada a
média de produçãodiária,haverá uma
tendência de menor preço por unidade
de produção.Com isto,frustraa expec
tativade se obter maior ganho diário.
Estesistemade remuneraçãoacaba por
pressionaro trabalhadora obter maior
produçãodiária,semconsideraroesfor
ço exigido,muitasvezes além dos limi
tes de sua capacidade física,que fica
exauridano finalda jornada.O trabalho
em excessodejornada diáriaou sema
nalserásempre desrespeitoaos limites
constitucionais(art.7«,XIIICF/88) e le
gais(art58da CLT),sejaparao traba
lhador remunerado por unidade de
tempo(hora,diaoumês)sejaparaaque
leremunerado porunidadede produção
ou tarefa.Estabelecendoa Constituição
um adicionalmínimode50% porhorade
trabalhoextraordinário,semfazerdistin
ção não pode o intérprete fazer dis
tinguira pretextode formade remune
ração.Ac. 47.568/98. Proc. 11.372/97.
DOE 26.1.99.pág.27.Ret.JoséAntonfc»
Pancotti,2*T.
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17 — HORAS INITINERE. CARAC balhista,de acordocom o que dispõeo
art. 186 do mesmo Código, posto que
TERIZAÇÃO
gozam de absoluta preferência. Ac.
16.330/98.Proc.34.937/97.DOE 1.6.98,
O fornecimentogratuitodecondução p
ao empregado,nomeiorural,fazpresu ág.100.Rei.LeideMengatti,4aT.
mirserdedifícilacessoo localdetraba
lho.O pagamentode horas initinerefaz 20— PRESCRIÇÃO.TRABALHADOR
presumira presença dos requisitosexi
RURAL
gidospeloEnunciadon.90,doC.TST.O
fato de a reclamada pagar horas In
itinere,com base em norma coletivade
Parafinsdecaracterizaçãodo traba
trabalho,não a desobriga de pagar ho lhoruralé de se levarem conta a natu
rasexcedentes,se restarprovadoqueo reza dos serviços realizados, e não a
empregado despendia, em percurso, qualificaçãoprofissionaldo trabalhador.
temposuperioràqueleprevistonanorma Se exerce atividadestípicasdo campo,
coletiva,tendoem vistaqueascondições aindaqueoperandomáquinas,postoque
estabelecidas em Acordos ou Conven amecanizaçãodaagriculturaóuma rea
ções Coletivas de Trabalho só podem lidadedosavançostecnológicos,osser
prevalecersobreascondiçõesestabele viçossãoruraiseo trabalhadorgozada
cidasem lei,quandomaisfavoráveisao prescriçãoprevistapelaletrab,do inciso
empregado,uma vezqueasnormasco XXIX,doart.T>,daCF.Ac.39.569/98.Proc.
letivasde trabalho só podem estabele 12.181/97. DOE 9.11.98, pág. 126. Rei.
cer garantias mínimas. Ac. 32.894/97. LuizAntonioLazarim,1*T.
Proc. 8.372/96. DOE 29.10.97, pág. 48.
Rei.LuizCarlosde Araújo,3aT.
21 — PRESCRIÇÃO. TRABALHA
DOR RURAL. INDÚSTRIA DE
18— INTERVALO.PARA REFEIÇÃO.
AÇÚCAR E ÁLCOOL
USOS E COSTUMES
A questão da observância dos usos
e costumes quantoao intervaloparare
pouso e refeiçãosomente teriaaplica
ção no âmbitorural,porforçadoart.5*.
da Lein.5.889/73. No âmbitourbanoa
aplicabilidadetem óbice nos limitesim
postospeloart.71,da CLT,quetemfor
ça cogente, não podendo serafastado
pelo empregador. Ac. 24.477/98. Proc.
5.306/97.DOE 27.7.98,pág.72.Ref.Luiz
AntonioLazarim, 1*T.
19 — PENHORA. INCIDÊNCIA
SOBRE BEM OBJETODE CÉ
DULA DE CRÉDITO RURAL
Os créditos de natureza trabalhista
nãosofrema limitaçãoimpostapeloart.
69doDecreto-lein.167/67.Seoart.184
do CTN excluios créditosde natureza
fiscalda limitação,forçosoconcluirque
o mesmoocorrecomos denaturezatra
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Os trabalhadoresnas Indústriasde
Açúcar e Álcool apesar de terem sua
vinculaçãoao SindicatodosTrabalhado
resna IndústriadeAlimentaçãonãodei
xam de ser trabalhadores rurais. Uma
coisaéa vinculação.paraefeitode apli
cação de normas coletivas,que se faz
em consonânciacom a atividadepredo
minante exercidapeloempregador, ou
traé a caracterização da natureza do
vínculotrabalhista— ruralou urbano— .
que sefazadotando-seduplocritério:o
localda prestaçãodo serviçoe a espé
cie do serviço prestado. Úm trabalho
prestadono meio rural,em tarefasagrí
colas,artesanais,ou similaresa essas,
dá ensejoà caracterizaçãodo trabalha
dorrurale,consequente,àconfiguração
do trabalhador rural, mesmo que seu
empregadortenhauma atividadepredo
minantemente industrial.Ac.44.347/98.
Proc.9.701/97.DOE 4.12.98, pág. 102.
Rei.JorgeLuizSoutoMaior,4*T.

22 — SALÁRIO

granteafrontaaoconteúdodo art.17da
Lei n. 5.889/73. a qual, por especifica,
deve prevalecer, não havendo falarem
revogação. Ac. 98.00. Proc. 22.993/98.
DOE 18.1.00, pág. 11. Rei. Domingos
Spina,3»T.

A moradiaconcedidaem razãodareal
necessidada do trabalho, a exemplo do
queocorreno meiorural,Independentemente da questão do desconto equiva
lenteem folha de pagamento, não tem
natureza salariale portantonão integra 26 — TERCEIRIZAÇÃO. DE SER
o salário do empregado para qualquer
VIÇOS NO MEIO RURAL.
fim.Ac. 10.446/99.Proc.4.307/98.DOE
PLANTIO E CORTE DE CANA25.5.99, pág. 122.Rei.DomingosSpina,
DE-AÇÚCAR DESTINADA À
3“T.
USINA DE FABRICAÇÃO DE
AÇÚCAR E DE ÁLCOOL
23— SALÁRIO. INNATURA.HABITA
ÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Ilegitimidadede parteda tomadora.
Não são consideradas empresas "inter
A moradianomeioruraléconcedida, postas" — e, portanto, são legais — ,
necessariamente, para a execução do aquelasque preslamserviçosespeciali
contratoenãocomocontraprestaçãodos zadosa terceiros,com oobjetivode libe
serviços.A moradiaassimfornecida,não rara tomadoraparaatividadesconside
justifica a caracterização do salário In radasessenciaisa seu processoprodu
natura. Ac. 25.751/98. Proc. 5.213/97. tivo.Porserviçosespecializados,enten
DOE 27.7.98,pág.103.Rei.LuizAntonlo da-se toda e qualquer atividade organi
Lazarim, 1*T.
zada colocada à disposição do merca
do, em troca de uma contraprestação
24 — SALÁRIO-UTILIDADE. HABI pecuniária,podendosero fornecimento
deserviçosdelimpeza,devigilância,de
TAÇÃO. ALIMENTAÇÃO
corte e plantiode cana-de-açúcar etc.,
desdeque,paratanto,hajanecessidade
Não constituisalário-utilidadeo for deum conhecimentoespecifico,quenão
necimentogratuitode residênciaao em precisa ser,necessariamente, altamen
pregado rural que necessita morar no te complexo. O art. 15, § 2“,da Lei n.
localdo trabalhopara desempenhar as 8.036/90 — Leido FGTS — autorizaa
suasfunções,bem como ofornecimento criação dessas empresas. Assim, inealeatórioe variáveldegênerosalimentí xistenormaproibitivaàcontrataçãodes
cios. Ac. 50.029/98. Proc. 32.249/97. sesserviços;muitomenos nosentidode
DOE 23.2.99,pág.28.Rei.EduardoBe que o vinculode emprego do trabalha
neditode OliveiraZanella, 1*T.
dorenvolvidonessecontrato,seestabe
leçacomatomadoradosserviços.É per
feitamentelícitaacontrataçãode tercei
25 — TERCEIRIZAÇÃO
ros,em qualquerfasedosistemaprodu
Quem,mesmo sobadenominaçãode tivo,pouco importando se os serviços
"cooperativa“,contrata, dirige, paga e são realizados no estabelecimento da
demitetrabalhadores,cooperativanáoé, fornecedora, de terceiros, ou da toma
sendo,portanto,ateordoart.9®daCLT, doradeserviços,ou sese tratedeativi
nulosdeplenodireitoosatospraticados dadeprimordialou atividadesecundária
com o objetivode desvirtuar,impedirou da empresa,desdequenãoseInfrinjaa
fraudara aplicaçãodos preceitosconti lei,a CF easconvençõescoletivaspró
dosnoEstatutoConsolidado.A previsão prias(art.444 da CLT).Acolhe-sea ile
contida no parágrafo único do art.442 gitimidadede parteda tomadora,antea
daCLT nãoseaplicaaoscasosdeinter inteligênciado incisoIIIdo Enunciadon.
mediação de mão-de-obra ruralporfla 331 doC.TST.que revogouode n.256.
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Estabelece-sea responsabilidadesubsi
diária— enãosolidária— da tomadora.
apenas quando a fornecedora desses
serviçostenha inadimplidosuasobriga
ções trabalhistas,ou seja: tenha inidoneidadefinanceiraedemonstreestarfu
gindoássuasobrigações,ateordoinci
so IV do Enunciado n. 331, do TST.
PRESCRIÇÃO. Não há se falarem uni
cidade contratual (que obstariaa pres
criçãodo 1 ®contrato)eisquehouvedois
contratos diversos, com dois emprega
doresdiferentes,ambos fornecedoresde
mão-de-obra especializadaparao plan
tioe corteda cana-de-açúcar.O 1®con
tratofoipor prazo indeterminado e du
rou 10anos,com o pagamentodetodas
asverbasrescisórias.O 2®contrato,após
o interregnode 3 meses, sedeu paraa
safradecana-de-açúcardoanode 1994,
com outraempreiteira.Aindaque a ma
téria-primasedestinasseexclusivamen
teàempresatomadora— oquenãores
tou provado — há Inaplicabilidade, ao
caso, dos arts.9® e 451 da CLT e do
Enunciado n.20 do C.TST, bem como
não semoldam aosautosos arts.452 e
453 da CLT,jáque não se tratade dois
contratos sucessivos por prazo certo,
pois são os empregadores diferentes,
houve o pagamento das verbas rescisó
rias relativasao 1° e tinham, cada um
dessescontratos,finalidadesdiferentes.
Prescriçãodo 1®contratoqueseacolhe,
com basenoart.7®,incisoXXIX,letrab,
da CF (ocorrenteapósdoisanosdaces
saçãodecadacontratodetrabalho),que
tornousuperadoo Enunciadon.156do
C.TST, fundado no vetusto Prejulgado
n.31.Ac. 514/99. Proc.5.102/97. DOE
23.2.99, pág. 84. Rei. Antonio Tadeu
Qomieri,S*T.
27 — TRABALHADOR RURAL
Salvo os casos de trabalhoapós a
ediçãoda Lein.9.300/96,o fornecimen
togratuitode moradiaaotrabalhadorru
ral,constituisempre vantagem salarial
queintegrasuaremuneraçãoparatodos
os efeitoslegais,sendo despiciendoco
gitarse foifornecidaparao trabalhoou
pelotrabalho,faceà inteligênciado art
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9«daLein.5.889/73.Ac.14.485/98.Proc.
721/97.DOE 1.6.98,pág.53.Rei.Lorival
Ferreirados Santos, 1*T.
28 — TRABALHADOR RURAL.
AVISO PRÉVIO. NULIDA
DE. NÃO OCORRÊNCIA
Conquantoo avisoprévionão tenha
obedecido os ditames do art.15 da Lei
n.5.889/73,o fatoéquebeneficiou-seo
reclamante do referido instituto, tendo
usufruídodo gozo de 07 (sete)diasno
finaldo prazo.Estahipótese,é maisbe
néficaaotrabalhadorrural,quenamaio
riadas vezes, tem que percorrer gran
des distâncias para procura de empre
go.Os benefíciosda legislaçãoobreira
não podem serobjetode interpretação
isolada, devendo prevalecer uma visão
coletiva.Ac.37.686/97.Proc.14.240/96.
DOE 24.11.97,pág. 52.Rei.LuizAnto
nioLazarim, 1®T.
29 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Configura-se o vínculo empregatício
ruralquando presentesos requisitosle
gais preconizados nos arts.2® e 3® da
Lei n. 5.889/73. Ac. 6.921/99. Proc.
36.662/97. DOE 22.3.99,pág. 130.Rei.
AntônioMiguel Pereira, 1*T.
30 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
APOSENTADORIAPOR IDADE.
SOLUÇÃO DE CONTINUIDA
DE DO VÍNCULO CONTRA
TUAL. PRESCRIÇÃO
A aposentadoria por idade, no meio
rural,pressupõe a paralisaçãodos ser
viçospeloobreiro,exigindo-seprova ro
bustadequearelaçãodeempregopros
seguiu, sem solução de continuidade,
nos moldes anterioresà jubilação,mor
mentequandootrabalhador,jáavançado
naidade,apresentacondiçõesde saúde
debilitadas.O trabalhoeventualdo em
pregado aposentado, não caracteri
zandoum novovínculoempregatício,não
justificainterromper o curso do prazo

prescriclonaliniciadocom a extinçãodo 32 — VÍNCULO EMPREGATlCIO.
contrato, decorrente da aposentadoria.
COOPERATIVA RURALX AS
Ac.20.457/99.Proc.7.362/98.DOEI9.7.99,
SOCIADO COOPERADO.
pág,88.Rei.LuizAntonloLazarlm,1aT.
DISSOCIAÇÃO. FRAUDE.
RECONHECIMENTO
31 — VlNCULO EMPREGATlCIO.
CONTRATO DE EMPREITA.
PRESENÇA DA SUBORDI
NAÇÃO JURÍDICA. CARAC
TERIZAÇÃO
Segundo a melhordoutrina,o ponto
nodal parase discernirsobre a existên
ciaentreo contratodetrabalhoecontrato
deemprego éaferir,sobretudo,asubor
dinaçãojurídica.Como se sabe, o con
tratode trabalhoé genérico,não possui
conteúdo próprioque lhesejainerente.
Outras espécies lícitasde contratode
serviçospodem teros mesmos objetos
queos seus,contudo,o que o singulari
zaóanotasubordinativa,amplaegené
rica,da qualdependesuaconfiguração.
Somente o contratode emprego é tute
lado pelo Direitodo Trabalho.O objeto
docontratodetrabalhodopontodevista
do empregador é não só a atividadelaborativado empregado, mas sim,o tra
balho subordinado, posto que. se não
houvesse esta característica,não seria
possíveldiferenciaro contratode traba
lho de outros que possuem o mesmo
objeto— trabalho— como ó o caso da
parceria rural, empreitada, sociedade,
mandato, locaçãode serviçosetc.Este
traçoépordemaisimportante,namedida
em que pode existirdeterminada situa
çãoondenãoexistaa prestaçãodeser
viços.permanecendo,porém,asubordi
nação,como porexemplo,noscasosde
sobreavisosem trabalho,em queo em
pregado não está com total liberdade
parquecontinuasubordinadoaoempre
gador.Portanto,presenteo trabalhosu
bordinado,evidentea existênciadocon
tratode trabalho.Ac. 45.144/98. Proc.
27.541/97. DOE 12.1.99, pág. 50. Rei.
Luís Carlos Cândido MartinsSoteroda
Silva.5*T.

A relaçãodeemprego,comoécediço,
dependedaefetivacomprovaçãodosele
mentos preconizadospelosarts.2°e 3°
da CLT e,no caso específicodo traba
lhadorrural,deve-seatentarparaoquan
to disposto nos arts.2ae 3° da Lei n.
5 . 8 8 9 / 7 3 edemodo especial,paraocon
tidoem seu art.4S.De outra parte,a fi
nalidadedacooperativavem definidano
art.4® da Lei n.5.764/71.Visa primor
dialmenteo bem comum dos sócios-cooperados. Nesse passo, a cooperativa
quedeixar,porqualquerrazão,decum
priressa finalidade,para simplesmente
arregimentar"pseudos"sóciosparapres
tação de serviçosa terceiro,numa níti
da locação de mão-de-obra, como se
mercadoriasoubensdeserviçosfossem,
divorcia-seflagrantementedasuaprópria
razão de existir.Haveria aíuma verda
deira intermediação ilícitade mão-deobra,afrontandooart.90daLein.5.764/
71,como também o parágrafoúnicodo
art.442, o art.9® e o arL 444 da CLT.
PIS.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. NÃO APENAS PARA DE
TERMINARO CADASTRAMENTO. MAS
TAMBÉM. SE O CASO. PARA DEFERIR
A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO, NOS
MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR N.
26/75, REGULAMENTADA PELO DE
CRETO N. 78.276/76. INTELIGÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 300 DO C.TST E
ART. 159 DO CC. A competênciadesta
JustiçaEspecializadanãoselimitaàde
terminaçãodocadastramentodoempre
gado no PIS,atéporqueo Enunciadon.
300 do C.TST não excluioutrashipóte
ses,dentreelas,seo caso,à respectiva
indenizaçãoem decorrênciado não cadastramentodo trabalhador,tendocomo
embasamento legalo art 159 do CC.
Deve,no entanto,o empregadocompro
varo preenchimentodosrequisitosesta
belecidosnaLeiComplementarn.26/75,
regulamentadapeioDecreton.78.276/76.
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Ac. 19.833/99. Proc. 9.122/98. DOE leradapara prestação de serviços liga
19.7.99, pág.65.Rei.LuísCarlosCândi dos à atividade-meiodo tomador. MUL
do MartinsSoteroda Silva,5®T.
TA DO ART. 477 DA CLT. CONTRATO
NÃO REGISTRADO. Declaradoo víncu
33 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO. lo empregaticio por decisão judicial,e
não tendo as verbas rescisórias sido
FALSA PARCERIA
pagas no momento oportuno, fazjus o
O contratode parceriamerecereser reclamanteao recebimentoda multaes
vasnomeiorural.Deveseraceitoquan tipuladano § 8Sdo art.477 da CLT, por
do éajustadocom parceiroquedetenha descumprimentodo §69do mesmo arti
capacidadefinanceirae domínioda cul go.Ac.23.307/99.Proc.11.322/98.DOE
turaa serempreendida.Havendosubor 17.8.99, pág. 57. Rei. Desig. Antônio
dinaçãodo parceiromeeiropela fiscali Miguel Pereira, 1*T.
zaçãodiretae diáriados serviçoso vin
culoempregaticioé de serreconhecido. 36 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Ac.7.646/98.Proc.16.903/96.D O E 14.4.98,
INTERMEDIAÇÃO DE COO
pág.41.Rei.LuizAntonioLazarim, 1®T.
PERATIVA DE MÃO-DEOBRA RURAL. RELAÇÃO DE
34 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
EMPREGO DIRETA COM O
GRUPO DE EMPRESAS
TOMADOR DE SERVIÇOS
A r.sentença recorridacorretamente
excluiua cooperativadofeito,entretanto
não reconheceuvínculocom a empresa
prestadora de serviços rurais{segunda
reclamada),porqueentendeuqueo vin
culose formadiretamentecom a indús
triaprocessadora desucoscítricos,que
não ô parteno feito.Data venia,presta
dora de serviçose a indústriaconstitu
em grupo econômico, sendo esta sócia
majoritária daquela, com denominação
idêntica, configurando empregador úni
co.Recursoque se dá provimento,para
prosseguimentodaaçàocontraasegun
dareclamada.Ac.17.954/99.Proc.4.144/
98. DOE 29.6.99, pág. 67. Rei.Antônio
MiguelPereira, 1*T.
35 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
INTERMEDIAÇÃO DE COO
PERATIVA DE MÃO-DEOBRA. RELAÇÃO DE EM
PREGO DIRETA COM O TO
MADOR DE SERVIÇOS
A intermediação de cooperativasde
mão-de-obra é nula porque fraudatória
aosdireitosdotrabalhador,formando-se
ovinculo,nestecaso.diretamentecom o
tomador de serviços. Registre-se que
acontrataçãodeterceirossomenteéto
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A intermediação de cooperativasde
mão-de-obraruralónulaporquefrauda
tóriaaosdireitosdotrabalhadorrural,for
mando-se o vínculo, nestecaso.direta
mentecom otomadordeserviços.Releve-seque ao trabalhadorruralaplicamse somenteas normasda CLT nãocon
flitantescom a Lein.5.889/73.e o § 4®
do art.442 da CLT é totalmenteincom
patívelcom essa lei.Finalmente, regis
tre-se que a contratação de terceiros
somente é tolerada para prestação de
serviçosligadosã atividade-meiodo to
mador. Ac. 17.277/99. Proc. 4.085/98.
DOE 29.6.99, pág. 45. Rei. Antônio
Miguel Pereira, 1*T.
37 — VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
INTERMEDIAÇÃO DE COO
PERATIVA DE MÃO-DEOBRA RURAL. RELAÇÃO DE
EMPREGO DIRETA COM O
TOMADOR DOS SERVIÇOS
As relaçõesdo trabalhadorrurales
tãoreguladaspelaLein.5.889/73e pe
lasnormasda CLT,desdeque nãocon
flitantescom essa lei.A intermediação
de mão-de-obra. no nosso sistema, so
menteé admissívelpara serviçosespe
cializados ligados à atividade-meio

(Enunciadon.331).A impossibilidadede
subordinaçãodo cooperadocom a coo
perativa.A inaplicabilidadedo§48doart.
442da CLT,aotrabalhadorrural,porque
conflitantecom a Lein.5.889/73.Final
mente, o art 9° da CLT, que considera
nulo os atos fraudatóriosde direitodo
trabalhador,sãofatoresque impedem a
intermediação de mão-de-obra das de
nominadascooperativasdetrabalho,lormando-seo vinculode empregodireta
mente com o tomador de serviços.Ac.
42.804/98. Proc. 16.891/97. DOE
4.12.98, pág. 50. Rei. Antônio Miguel
Pereira, 1*T.

por outro lado, o preposlo confirma o
exercíciodas funções de administrador
dafazendacomfixaçãodehoráriodetra
balho,confirmandoseo vínculode em
prego. Ac. 16.709/99. Proc. 1.994/98.
DOE 15.6.99, pág. 123. Rei. Antônio
Miguel Pereira,1*T.
39

_ VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
SERVIÇOS NÃO EVENTUAIS

A alegação de serviçoseventuais é
inadmissível, porque a atividadeprofis
sional (cortadorde cana) está ligada à
38 — VlNCULO EMPREGATÍCIO. atividade-fimda empresa (agroindústria
PARCERIA AGRÍCOLA NÃO canavieira).Também inadmissívela falta
deregistrodocontratonaCTPS sobale
COMPROVADA
gação de pequenaduração.Ac.47.192/
A reclamada não comprovou a par 98. Proc.20.567/97.DOE 12.1.99,pág.
ceria agrícola alegada na contestação,
111. Rei.AntônioMigueJ Pereira,1*T.
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LEGISLAÇÃO (EMENTÁRIO)

EMENDA CONSTITUCIONAL N.24 LEI N.9.853, DE 27 DE OUTUBRO
— (DOU 10.12.99)
DE 1999 — (DOU 28.10.99)
Altera dispositivosda Constituição
Acrescentaincisoaoart473daCon
Federal pertinentes à representação solidaçãodas Leisdo Trabalho,permi
classistana JustiçadoTrabalho.
tindoaoempregadotaltarao serviço,na
hipóteseque especifica.
LEI N. 9.841, DE 5 DE OUTUBRO
LEI N.9.854, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1999 — (DOU 6.10.99)
DE 1999 — (DOU 28.10.99)
Instituio Estatutoda Microempresae
Alteradispositivosda Lein.8.666,de
da Empresa de Pequeno Porte,dispon
do sobreo tratamentojurídicodiferen 21 de junho de 1993,que regulao art
ciado,simplificadoe favorecidoprevis 37,incisoXXI,da ConstituiçãoFederal,
tonos arts.170 e 179 da Constituição instituinormas paralicitaçõese contra
tos da Administração Públicae dá ou
Federal.
trasprovidências.
LEI N. 9.842, DE 7 DE OUTUBRO
LEIN.9.867,DE 10DE NOVEMBRO
DE 1999 — (DOU 8.10.99)
DE 1999 — (DOU 28.10.99)
Revoga os arts. 723. 724 e 725 do
Decreto-lei n. 5.452, d e 1* d e maio de
1943, que aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho.

LEI N. 9.849, DE 26 DE OUTUBRO
DE 1999 — (DOU 28.10.99)
Altera os arts. 2®, 3®, 4®, 5®, 6®, 7® e
9® d a Lei n. 3.745, d e 9 d e dezembro
d e 1993, que dispõe sobre a contrata
ção por tempo determinado para aten
der à necessidade temporária d e excep
cional interesse público e dá outras providânclas.

LEI N. 9.851, DE 27 DE OUTUBRO
DE 1999 — (DOU 28.10.99)
D á nova redação ao § 1® d o art. 651
d a Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452.

Dispõesobrea criaçãoeo funciona
mentode CooperativasSociais,visando
à integraçãosocialdos cidadãos, con
forme especifica.
LEIN.9.868,DE 10DE NOVEMBRO
DE 1999 — (DOU 11.11.99)
Dispõe sobre o processo e julgamento
d a ação direta d e inconstilucionalidade
e d a ação declaratõria d e constitucionalidade perante o S u p r e m o Tribunal
Federal.

LEI N.9.882, DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1999 — (DOU 6.12.99)
Dispõe sobre oprocessoejulgamento
d a arguição de descumprimentode pre
ceito fundamental, nos termos do § 1®
d o art102da ConstituiçãoFederal.
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LEI N.9.957.DE 12 DE JANEIRO DE
2000 — {DOU 13.1.2000)

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.982-66,
DE 11 DE JANEIRO DE 2000 —
(DOU 12.1.00)

Acrescentadispositivosä Consolida
çãodas LeisdoTrabalho,aprovadapeio
Dispõe sobrea participaçãodos tra
Decreto-Lein.5.452,de 1®de maio de balhadores nos lucrosou resultadosda
1943, instituindoo procedimentosuma- empresa e dá outrasprovidências.
ríssimono processotrabalhista.
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.984-13,
LEI N.9.958.DE 12 DE JANEIRO DE DE 11 DE JANEIRO DE 2000 —
2000 — (DOU 13.1.2000)
(DOU 12.1.00)
Alterae acrescentaartigosà Conso
lidação das Leis do Trabalho — CLT,
aprovada pelo Decreto-Lein.5.452,de
1®de maio de 1943,dispondosobreas
Comissõesde ConciliaçãoPréviae per
mitindo a execução de tituloexecutivo
extrajudicialna Justiçado Trabalho.

AcresceealteradispositivosdasLeis
ns. 8.437, de 30 de junho de 1992,
9.028,de 12 de abrilde 1995, e 9.494,
de 10de setembrode 1997 e dá outras
providências.

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.986-1,
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.950-59, DE 12 DE JANEIRO DE 1999 —
DE 6 DE JANEIRO DE 2000 — (DOU 13.1.00)
(DOU 7.1.00)
Acresce dispositivosà Lei n.5.859,
Dispõe sobre medidas complemen de 11 dedezembrode 1972,quedispõe
taresao Plano Real e dá outras provi sobreaprofissãodeempregadodomés
tico,parafacultaro acessoao Fundode
dências.
GarantiadoTempo de Serviço— FGTS
eao seguro-desemprego.
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.952-19,
DE 6 DE JANEIRO DE 2000— (DOU
DECRETO LEGISLATIVO N.178,DE
7.1.00)
1999 — (DOU 15.12.99)
AlteraaConsolidaçãodasLeisdoTra
Aprova os textosda Convenção t82
balho— CLT,paradisporsobreo traba
lhoatempoparcial,asuspensãodocon e da Recomendação 190 da Organiza
tratodetrabalhoeoprogramadequalifi ção Internacionaldo Trabalho (OIT) so
cação profissional,modificaas Leisns. bre a Proibiçãodas Piores Formas de
6.321,de 14deabrilde 1976,6.494,de7 TrabalhoInfantile a Ação Imediatapara
de dezembro de 1977, 7.998, de 11 de sua Eliminação.
janeirode 1990,e9.601,de21 dejaneiro
de 1998 e dá outrasprovidências.
DECRETO LEGISLATIVO N.179,DE
1999 — (DOU 15.12.99)
MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.964-22,
DE 6 DE JANEIRO DE 2000— (DOU
Aprovaos textosda Convenção 138
7.1.00)
e da Recomendação 146 da Organiza
ção Internacionaldo Trabalho (OIT) so
Alteraas Leisns.6.368.de21 deou bre Idade Mínima de Admissão ao Em
tubrode 1976,e8.112,de 11 dedezem prego,adotadas em junho de 1973, em
Genebra.
brode 1990 e dá outrasprovidências.
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DECRETO N. 3.168, DE 14 DE CONVENÇÃO COLETIVADE TRABA
SETEMBRO DE 1999— (DOU 15.9.99) LHO — (INFORMATIVO STF N.167)
Promulga a Convenção n.146 da Or
ganizaçãoInternacionaldoTrabalho— OIT
sobre Férias Remuneradas Anuais da
Gentedo Mar,concluídaem Genebra,em
29de outubrode 1976.
DECRETO N.3.197,DE 5 DE OUTU
BRO DE 1999 — (DOU 6.10.99)
PromulgaaConvençãon.132da Or
ganização Internacionaldo Trabalho—
OIT sobre FériasAnuais Remuneradas
(revistaem 1970),concluída em Gene
bra,em 24 deJunhode 1970.
PROVIMENTO N. 4 , DE 26 DE
AGOSTO DE 1999 — (DOU 1«.9.99)
Regulamenta,naJustiçadoTrabalho,
acomprovaçãodopagamentodecustas
processuais.
ATO GDGCJ/GP N. 237, DE 28 DE
JULHO DE 1999 — (DJU 2.8.99)
ADI N. 1.781-6— MEDIDA LIMINAR
RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA
— (INFORMATIVO STF N. 167)
Ementa:— Açãodiretadeinconstitucionalidade.2.ResoluçãoAdministrativa
tomadanoProcessoGDG n.353.97pelo
TribunalRegionaldoTrabalhoda 15*Re
gião(Campinas),quereconheceuaexis
tênciade direitoao reajustede 11,98%
apartirdeabrilde 1994,com osvalores
corrigidosmonetariamente,resultadoda
conversãoem URV dosvencimentosdos
JuízesTogados,Classistaseservidores.
3.Ofensa aos arts.62, 96, II,letrab,e
169 da Constituição.4.Medida cautelar
deleridaparasuspender,atéojulgamen
tofinalda ação direta,com eficácia ex
tunc.aexecuçãoeaplicabilidadedareso
luçãoadministrativareferida.Preceden
tesdestaCortenaADIn 1.244-4,quanto
ã Resoluçãodo mesmo Tribunal.

O Tribunal,pormaioria,indeferiume
dida cautelarem ação direta ajuizada
pelaConfederaçãoNacionaldos Traba
lhadoresem TransportesMarítimos,Aé
reose Fluviais— CONTTMAF contrao
art. 19 da MP n. 1.875-55/99, na parte
em que revogouos §§ 1 se 2 °do art.1 ®
da Lein.8.542/92("§1s— As cláusulas
dos acordos, convenções ou contratos
coletivosdetrabalhointegramoscontra
tos Individuais de trabalho e somente
poderãoserreduzidasousuprimidaspor
posterioracordo,convençãooucontrato
coletivodetrabalho.§2"— As condições
de trabalho,bem como ascláusulassa
lariais,inclusiveos aumentos reais,ga
nhos deprodutividadedo trabalhoe pi
sossalariaisproporcionaisà extensãoe
à complexidade do trabalho,serãofixa
dos em contrato, convenção ou acordo
coletivodetrabalho,laudoarbitraiousen
tençanormativa,observadas,dentreou
trosfatores,aprodutividadeoua lucrati
vidadedosetorou daempresa").Consi
derou-se,à primeiravista,nãohaverre
levância na alegaçãode ofensa aos di
reitosdos trabalhadores(CF,art.7®,V,
VI,XIeXXVI eart.114 §2o).porquanto
as normaslegaisque estendama eficá
ciadepreceitosdaCF nãoadquiremes
taturaconstitucional.VencidooMin.Mar
coAurélio,quedeferiaaliminarporapa
renteInconstitucionalidadeformaldodis
positivoimpugnado,tendoem vistaafal
ta de urgência necessária à edição da
Medida Provisória (CF, art.62, caput).
ADInMC 2.081-DF, Rei. Min. Octávio
Gallotti,21.10.99.
TUTELA ANTECIPADA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA — (INFORMA
TIVO STF N. 167)
Iniciadoo julgamento de mérito da
açãodeclaratóriadeconstitucionalidade,
propostapelo Presidenteda República,
pela Mesa do Senado Federal e pela
Câmara dos Deputados, que tem por
objetooart.1ada Lein.9.494/97(“Apli365

ca-se à tutelaantecipada prevista nos
arts.273 e 461 do Códigode Processo
Civilo dispostonosarts.59e seupará
grafo único e 7ada Lei n. 4.348. de
26.6.64, no art. 1ae seu § 4ada Lein.
5.021, de 9.6.66, e nos arts. 1a,3ae 4a
daLein.8.347,de30.6.92’).O Min.Sydney Sanches, relator,tendo em vistaa
jurisprudênciado STF nosentidodaad
missibilidadede leisrestritivasao poder
geralde cauteladojuiz,desdequefun
dadas no critérioda razoabilidade,pro
feriuvotonosentidodejulgarproceden
te a ação e declarar a constitucionalidade da referidanorma porquanto não
violao princípiodo livreacessoaoJudi
ciário(CF,art.5®,XXXV). De outrapar
te,oMin.MarcoAurélio,porentenderau
senteo requisitode urgênciana Medida
ProvisóriadaqualoriginouaLein.9.494/
97, votou peta improcedência da ação,
declarandoainconstitucionalidadeformal
dodispositivomencionado,uma vezque
o viciona Medida Provisóriacontamina
riaaLeideconversão.Apósosvotosdos
MinistrosNelsonJobim,MaurícioCorrêa,
limarGalvãoeCelsodeMello,queacom
panhavam o voto do Min.Sydney San
ches,ojulgamentofoiadiadoem virtude
do pedido de vista do Min. Sepúlveda
Pertence. ADC 4-DF, Rei. Min. Sydney
Sanches, 21.10.99.
R E S O L U Ç Ã O N. 325, D E 21 D E S E 
T E M B R O D E 1 9 9 9 — { D O U 27.9.99)

RESOLUÇÃO N. 90, DE 26 DE
AGOSTO DE 1999 — (DJU 3.9.99)

RESOLUÇÃO N. 91/99 — (DJU
12.1.00)

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 17 —
(DJU 12.1.00)
Uniformizaa interpretaçãoda Lein.
9.756,de 17dedezembrode 1998,com
relaçãoao recursode revista.
RESOLUÇÃON.92/99— (DJU12.1.00)
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 18/99
— (DJU 12.1.00)
SÚMULAS STJ
DJU 2.8.99,pág.252
222 — Compete à Justiça Comum
processar e julgaras ações relativasà
contribuiçãosindicalprevistanoart.578
da CLT.
DJU 19.8.99,pág.31
224 — Excluídodo feitoo entefede
ral,cujapresençalevaraoJuizEstadual
a declinarda competência, deve o Juiz
Federalrestituiros autos e não suscitar
conflito.

Estabelece normas para o parcela
DJU 19.8.99, pág. 31
mento de débitode contribuições devi
das ao Fundode GarantiadoTempo de
225— CompeteaoTRT apreciarre
Serviço— FGTS
curso contrasentença proferidaporór
gão de primeiro grau da JustiçaTraba
lhista,aindaque paradeclarar-lheanu
R E S O L U Ç Ã O N. 89, D E 2 6 D E
lidadeem virtudede incompetência.
A G O S T O D E 1 9 9 9 — ( D J U 3.9.99)
DJU 30.9.99,pág.83
I N S T R U Ç Ã O N O R M A T I V A N. 16 —
( D J U 3.9.99)

226— O MinistérioPúblicotem legi
timidade para recorrer na ação de aci
dentedo trabalho,aindaqueo segurado
Uniformiza a interpretaçãoda Lei n. estejaassistidoporadvogado.
9.756,de 17dedezembrode 1998,com
relaçãoa agravode instrumento.
(RepublicaçSoDJU 11.11.99,pág.57)
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DJU 8.10.99,pág. 126
CIRCULAR CAIXA N. 176/99,13 DE
DE 1999 — (DOU 16.8.99)
227
— A pessoajurídicapode sofreAGOSTO
r
dano moraf.
Introduz modificações nos procedi
DJU 8.10.99,pág. 126
mentos pertinentes aos recolhimentos
depósitosdo FGTS, da multaresci
230 — Compete à Justiça Estadual dos
ória,do depósitodo FGTS do mês da
processare julgaração movida portra s
escisãoe do mês imediatamenteante
balhador avulso portuário, em que se r
r
i
àprestaçãode informaçõesà Pre
impugnaatodoórgãogestordemão-de- viodrêe
nciaSocial.
obra de que resulte óbice ao exercício
de sua profissão.
CIRCULARCAIXAN.177/99,DE 16DE
DJU 7.12.99,pág. 127
AGOSTO DE 1999— (DOU 23.8.99)
232 — A Fazenda Pública, quando
Disciplinaosprocedimentosparacon
parteno processo,ficasujeitaà exigên
ciadodepósitopréviodoshonoráriosdo cessãodo CRF — Certificadode Regu
laridadedo FGTS.
perito.

367

COMPOSIÇÃO DO
T R I B U N A L R E G I O N A L D O T R A B A L H O D A 15a R E G I Ã O
Rua Conceição, 150— CEP 13010-050— PABX: (19)232-7955—
Campinas— SP
Internet:http://www.trt15.sov.br
PRESIDENTE
JuizEuricoCruzNeto
VICE-PRESIDENTE
JuizCarlosAlbertoMoreiraXavier
CORREGEDOR-REGIONAL
JuízaIreneAraiumLuz
VICE-CORREGEDOR REGIONAL
JuizErnestoda Luz PintoDória
JUÍZESTOGADOS
José Pedrode Camargo Rodriguesde Souza
EuricoCruz Neto
Ernestoda Luz PintoDória
Antônio Mazzuca
CarlosAlbertoMoreiraXavier
IreneAraiumLuz
Fany Fajerstein
ElianaFelippeToledo
Mariada ConceiçãoSilveiraFerreirada Rosa
LuizCarlosde Araújo
LuísCarlosCândido MartinsSoteroda Silva
LaurivalRibeiroda SilvaFilho
MariaCecíliaFernandesÁlvaresLeite
CarlosRobertodo Amaral Barros
AntônioMiguel Pereira
Samuel CorrêaLeite
OlgaAidaJoaquim Gomieri
EduardoBeneditodeOliveiraZanella
isaíasRenato Buratto
HenriqueDamiano
FlávioAllegrettide Campos Cooper
LuizAntonioLazarim
JoséS.da SilvaPitas
JuizTogado (vago)
JUÍZES CLASSISTAS
Edison Laérciode Oliveira
Mauro CesarMartinsde Souza
EmílioAlvesFerreiraJunior
Domingos Spina
JorgeLehm Müller
LeviCeregato
Enryde SaintFalboJunior
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Albertoda CostaJúnior
Composição da Seção Especializada

e das Turmas

SEÇÃO ESPECIALIZADA
JuizAntônio Mazzuca (Presidente)
JuizJosé Pedrode Camargo Rodriguesde Souza
Juíza Fany Fajerstein
Juíza MariaCecíliaFernandesÁlvaresLeite
JuizTogado (vago)
JuizEnryde SaintFalboJúnior*
JuizEdison Laérclode Oliveira**
1*TURMA
JuizAntônioMiguel Pereira(Presidente)
JuizEduardo Beneditode OliveiraZanella
JuizLuizAntonioLazarim
2»TURMA
JuízaMariada ConceiçãoSilveiraFerreirada Rosa (Presidente)
JuizLuísCarlosCândido MartinsSoteroda Silva
JuizJosé S.da SilvaPitas
JuizJorgeLehm Müller'
JuizEmilioAlvesFerreiraJunior**
3*TURMA
JuizLuizCarlosde Araújo(Presidente)
JuizSamuel CorrêaLeite
JuizHenrique Damiano
JuizDomingos Spina*
JuizMauro CesarMartinsde Souza“
4*TURMA
JuizLaurivalRibeiroda SilvaFilho(Presidente)
JuizIsaíasRenato Buratto
JuizFlávioAllegrettide Campos Cooper
JuizLeviCeregato*
JuizAlbertoda Costa Júnior”
5*TURMA
Juíza ElianaFelippeToledo(Presidente)
Juiza OlgaAidaJoaquim Gomieri
JuizCarlos Robertodo Amaral Barros
(*)Representantedos Empregadores
(“)Representantedos Empregados
Escolada Magistraturada 15*Região
Diretor:JuizLuísCarlosCândidoMartinsSoteroda Silva
Coordenadora:JuizaMariada ConceiçãoSilveiraFerreirada Rosa
Conselho Consultivode Programas da EMATRA XV
Juíza MariaCecíliaFernandesÁlvaresLeite
JuizFranciscoAlbertoda Motta PeixotoGiordani
JuizWalneyQuadros Costa
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Nildemar da Silva Ramos
9oCampinas
Luiz Roberto Nunes
Santa Bárbara D'Oeste
LorivalFerreirados Santos
3*Araçatuba
José Antonio Pancotti
2* Araçatuba
Tupâ
Manuel Soares FerreiraCarradita
Fernando da Silva Borges
Tanabi
Vera Teresa Martins Crespo
Rio Claro
Paulo de Tarso Salomão
São João da Boa Vista
Maria de Fátima MoreiraGonçalves
Amparo
Elency Pereira Neves
Salto
Gerson Lacerda Pistori
6* Campinas
Mariane Khayat
2* São Carlos
Ana Maria de Vasconcellos
2« Paulinla
Helena Rosa Monaco da Silva LinsCoelho
Caraguatatuba
Gisela Rodrigues Magalhães de Araújoe Moraes
Itanhaém
Tereza Aparecida Asta Gemignani
5* Campinas
Ana AmarylisVivacqua de OliveiraGulla
Jacareí
Susana Gradeia Santiso
7® Campinas
Maria CristinaMattioli
4aBauru
Maria Madalena de Oliveira
3" Bauru
Neise Vicentini
Lençóis Paulista
Thomas Malm
Cruzeiro
Ana Lúcia Pereira
São Sebastião
Suzana Monreal Ramos Nogueira
4* Campinas
Veva Flores
3® Campinas
Zaneise Ferrari Rivato
Indaiatuba
MarliGonçalves de Abreu
Piedade
Fábio Grasselli
Avaré
Samuel Hugo Lima
8® Campinas
Capivari
Erodite Ribeiro dos Santos de Biasi
Jales
ValdevirRoberto Zanardi
Dagoberto NishinaAzevedo
1®São José dos Campos
Thelma Helena Monteiro de ToledoVieira
1® Paulinia
Manoel CarlosToledo Filho
Matão
Limeira
Antonio Francisco Montanagna
Ismênia Dinizda Costa
Campo Limpo Paulista
Ritade Cássia Penkal Bernardinode Souza
Fernandópolis
Carlos Augusto Escanfella
José Bonifácio
Édison Giurno
4* RibeirãoPreto
Mogi-Mirim
LuizJosé Dezena da Silva
FranciscoAlberto da Motta PeixotoGiordani
1®Jundiaf
WagnerJosé Trindade
Botucatu
João AlbertoAlves Machado
1•Araçatuba
Penápolis
ClaudineiSapata Marques
Fábio AllegrettiCooper
3® Ribeirão Preto
Cajuru
Maurício Lourenço
Luciane Storel da Silva
2* Campinas
Ricardo Antonio de Plato
2®Jundiaí
Maria InôsCorrêa de Cerqueira César Targa
1® Campinas
Fábio Pratesda Fonseca
Lorena
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Paulo Augusto Ferreira
José CarlosÁbile
Rosemeire UeharaTanaka
IvaniMartins FerreiraGiuliani
Maurizio Marchetti
Jorge LuizSouto Maior
João Batistada Silva
Luiz FelipePaim da Luz Bruno Lobo
José Otávio de Souza Ferreira
Orlando AmãncioTaveira
Keila Nogueira Silva
Edison dos Santos Pelegrini
LarissaCarottaMartinsda SilvaScarabelim
Nora MagnoliaCosta Rotondaro
Ana Paula PellegrinaLockmann
Mari Angela Pelegrini
Maria da Graça Bonança Barbosa
Ricardo Regis Laraia
Eliane de CarvalhoCosta Ribeiro
Renan Ravel Rodrigues Fagundes
WiltonBorba Canicoba
Andrea GuelfiCunha
Norivaldode Oliveira
Edna Pedroso Romanini
Regina DirceGago de Faria Monegatto
SilneiGarrido Lage
Hélio Grassellí
Marcelo Garcia Nunes
Marcos da Silva Porto
Ritade Cássia Scagliusido Carmo
Adriene Sidneide Moura Oavid
Marcelo Magalhães Rufino
Jorge LuizCosta
Margarete Aparecida Gulmaneli
Cristina Maria Lopes da SilvaRamos
Antonia Sant’Ana
Ana CláudiaTorresVianna
Scynthia Maria SistiTristão
Cinthia Maria da Fonseca Espada
Mònica Aiex Gomes Fernandes
Renato Henry Sant’Anna
Isabel CristinaTorrizellaPérigo
Carlos Eduardo OliveiraDias
Adelina Mariado Prado Ferreira
Regiane Cecília Lizi
Maria de FátimaViannaCoelho
Cláudia Cunha Marchetti
Olga Regiane Pilegis
JúlioCésar Roda
Jorge Antoniodos Santos Cota
Hermelino de OliveiraSantos
OsvaldoJosé da Silva
ElianaFélixBatista

Batatais
2aBauru
4aJundiaí
1aAmericana
Sumaré
3aJundiaí
2aTaubaté
Itu
Mogi-Guaçu
Caçapava
2aMarília
IaBauru
São Roque
Tietô
2aAmericana
Rancharia
4aSão José dos Campos
2aSão José dos Campos
Itapira
Tatuí
PresidenteVenceslau
2aPiracicaba
2aJaboticabal
Bragança Paulista
3*Sorocaba
Olímpia
1aSão José do Rio Preto
IaTaubaté
5aRibeirão Preto
Itapetininga
1aPiracicaba
2aCatanduva
1aFranca
Bebedouro
2aSertãozinho
3aSão José dos Campos
1aCatanduva
Voluporanga
Garça
Dracena
IaRibeirão Preto
São José do Rio Pardo
1aSorocaba
2aSão José do Rio Preto
2aJaú
Araras
Porto Ferreira
1aSertãozinho
1aJaú
2a Araraquara

Capão Bonito
2aPresidentePrudente
Adamantina
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TárcloJosé Vidotli
Maria Vitória Breda Viertes
SilviaBeatriz de Mendonça Pereira
Oséas PereiraLopes Junior
Walney Quadros Costa
Ronaldo OliveiraSiandela
Wilson Pocidônio da Silva
Flávio Gaspar SallesVianna
AlbertoCordero Donha
Levi Rosa Tomé
Claudia GiglioVeltriCorrêa
Edson SilvaTrindade
Marco Antonio Macedo André
Marco Antonio de Souza Branco
Melchíades Rodrigues Martins
CéliaAparecida Cassiano Diaz
MaurfcioTakao Fuzita
LuísFernando Lupato
Amauri VieiraBarbosa
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Ituverava
Guaratinguetá
1®São Carlos
1® Marflia
2® Ribeirão Preto
Itapeva
Birigüi
3* São José do Rio Preto
2® Franca
Ourinhos
Itápolls
1®Araraquara
1®Presidente Prudente
1® Assis
2aAssis
1■Jaboticabal
Teodoro Sampaio
Registro
Lins

JUÍZES D O T R A B A L H O SUBSTITUTOS —
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Nome
Benjamin Fláviode Almeida Ferreira
PedroThomazi Neto
Sérgio Cardoso e Silva
Paulo César dos Santos
Hamilton Luiz Scarabeilm
José Adilsonde Barros
CristianoAugusto
Inez Maria Jantaiia
Marcelo Schmidt Simões
Wellington Cesar Paterlini
André da Cruz e Souza Wenzel
Roberto Nicácio
Renê Jean March! Filho
Maria Helena Salles Cabrelra
Sérgio MilitoBarea
Sandra de Poli
Luciana Nasr
José Roberto Dantas Oliva
Marcelo Carlos Ferreira
JoSo Vieirade Moraes
José RobertoThomazi
André Augusto Ulpiano Rizzardo
Álvarodos Santos
Maria Angélica Mineto Pires
Eliane Aparecida Aguado Moreno Geraldi
Wagner Ramos de Quadros
Jalde Souza Rlzzo
Luiz Antonio Zanqueta
Luciana Moro Loureiro
Robson Adilsonde Moraes
Amélia Made Lourdes Santoro Moreira Silva
Rosana Fantini
LúcioSalgado de Oliveira
Dora Rossi Góes
Roberta Jacopetti Bonemer
José Antonio Ribeirode OliveiraSilva
Teresa CristinaBeltrani
Flávio Landi
Marina de SiqueiraFerreiraZerbinatti
Renato de Carvalho Guedes
LuizAntonio de Campos Grain
FirminoAlves Lima
André Luiz Amorim Franco
Eliana dos Santos Alves Nogueira
LuisMartinsJunior
Ana Cláudia Pires Ferreirade Lima
Alexandre Vieira dos Anjos
Maria Sueli Neves Espicalquis
Gisele Pasotti Fernandes Flora Pinto

Circunscrição
Presidente Prudente
Bauru
Araçatuba
Campinas
Campinas
Campinas
Ribeirão Preto
Campinas
Campinas
Ribeirão Preto
São José dos Campos
São José do Rio Preto
Ribeirão Preto
Bauru
Ribeirão Preto
São José dos Campos
Campinas
Presidente Prudente
Campinas
Ribeirão Preto
Bauru
Campinas
Campinas
Campinas
Campinas
São José do Rio Preto
Araçatuba
Araçatuba
Campinas
Campinas
Sorocaba
Campinas
São José dos Campos
São José dos Campos
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
RibeirãoPreto
Campinas
Campinas
PresidentePrudente
São José dos Campos
Campinas
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Campinas
Bauru
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Bauru
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Nome

Odair Rodrigues da Rocha
JairFernandes Costa
Renata dos Reis D'AvillaCalil
Fernanda CavalcantiVarzim Gaetano
Maria CristinaBrizottiZamuner
Maura César Rossi Luna
SandraValérioBodo
Guilherme Guimarães Feliciano
WalterGonçalves
José Guido TeixeiraJunior
Juliana Benatti
LúciaZimmemann
Kátia Liriam Pasquini BraianiSantos
André LuizAlves
CristianeMontenegro RondelliMazzini
Angela Maria Bermudas
IsmarCabral Menezes
Leandra da SilvaGuimarães
JúlioCésar Marin do Carmo
PatríciaGlugovskis Penna Martins
Luís RodrigoFernandes Braga
Adriana Fonseca Perin
Laura Bittencourt FerreiraRodrigues Leite
Evandro Eduardo Maglio
Ana PaulaAlvarenga Martinsde Medeiros
JúlioCésarTrevisan Rodrigues
Samuel Angelini Morgero
Alexandre Garcia Muller
ArildaCristianeSilva de Paula
Cássia Regina Ramos
José Eduardo Bueno de Assumpção
Leo Minoru Ozawa
Denise Ferreira Bartolomucci Mulato
Nelma Pedrosa Godoy Sant’Anna Ferreira
Pedro Marcos OlivierSanzovo
Andreia de Oliveira
Marcus Menezes Barberino Mendes
Andréia Alves de OliveiraGomide
Gislene Aparecida Sanches
Fernando Lucas UlianiMartinsdos Santos
Adhemar Priscoda Cunha Neto
Henrique Macedo Hinz
AlzeniAparecida de OliveiraFurlan
Tânia Aparecida Claro
José Antônio Gomes de Oliveira
ValériaPedroso de Moraes
Alcione Maria dos Santos Costa Gonçalves
Pedro Edmilson Pilon
ValdirRinaldi Silva
Fernando Campante PatrícioFilho
AlessandraTrístâo
Daniela Renata Rezende FerreiraBorges
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Circunscrição

São José dos Campos
Campinas
Campinas
Ribeirão Preto
Campinas
Sorocaba
Bauru
São José dos Campos
Sorocaba
Presidente Prudente
Campinas
Campinas
PresidentePrudente
Bauru
Campinas
Campinas
Ribeirão Preto
Campinas
Bauru
Campinas
Campinas
São José do Rio Preto
Campinas
Campinas
Campinas
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Presidente Prudente
Ribeirão Preto
São José dos Campos
Ribeirão Preto
Campinas
São José dos Campos
Presidente Prudente
São José dos Campos
São José dos Campos
Sorocaba
Ribeirão Preto
Campinas
São José do Rio Preto
Campinas
Campinas
Campinas
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Campinas
Bauru
Campinas
Sorocaba
Campinas
São José do Rio Preto
São José do Rio Preto

