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“1ª Nota Técnica Sobre a MP 905/2019 (Contrato Verde e Amarelo)” 

 

No dia 11.11.2019, foi editada a medida provisória nº 905/2019 que 

institui o contrato de trabalho verde e amarelo, além de alterar dispositivos legais 

da legislação trabalhista e previdenciária. 

Do ponto de vista formal do processo legislativo, a MP 905/2019 padece 

de inconstitucionalidade por não observar os requisitos exigidos para edição da 

medida provisória, quais sejam, a presença de urgência e relevância à autorizar 

tal proposição legislativa, conforme exige o art. 62 da C.F. (“Em caso de 

relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional.”) 

O Supremo Tribunal Federal admite, em caráter excepcional, a 

declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove o 

abuso da competência do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos 

constitucionais de relevância e urgência (ADI 4717-DF). 

Na exposição de motivos da MP 905/2019 não se demonstrou, de forma 

suficiente, os requisitos constitucionais de relevância e urgência, uma vez que 

não se identifica nenhuma situação extraordinária ou de anomalia no sistema, 

tampouco de anormalidade ou ruptura no plano da vida real a autorizar a edição 

de medida excepcional. 

A quantidade de distintos assuntos contidos na Medida Provisória que 

cuida, simultaneamente, do contrato de trabalho verde e amarelo, seguro 

desemprego, correção monetária, juros de mora, jornada de trabalho de 

bancário, seguro privado, microcrédito, previdência social, etc., deixa claro 

inexistência de relevância e urgência. 

A inundação legislativa, iniciada a partir da reforma trabalhista (lei 

13.467/2017) que sequer foi assimilada, afora a recentíssima lei 13.874/2019 

(de 20.09.2019), indica a inexistência de urgência e relevância, caracterizando o 

abuso da competência do Chefe do Poder Executivo ao reiterar a edição de 

medidas provisórias sem observância do regular processo legislativo. 

O Supremo Tribunal Federal admite o exame dos pressupostos 

constitucionais da medida provisória mesmos após sua conversão em lei, pois, a 
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lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na 

medida provisória (ADI nº 3090) 

Desse modo, constata-se a prática de proibida edição de medida 

provisória sem os requisitos constitucionais em desrespeito ao princípio 

democrático e ao processo legislativo. 

Ainda do ponto de vista formal, a MP 905/2019 padece de 

inconstitucionalidade à luz do que dispõe o §10 do art. 62 da C.F., tendo em 

vista que, no mesmo ano legislativo, foram reincluídas matérias que eram 

tratadas na MP da liberdade econômica, como trabalho aos domingos, que 

foram rejeitadas ou perdido sua eficácia. O STF tem entendimento pacífico no 

sentido da inconstitucionalidade de medida provisória cujo conteúdo normativo 

caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória 

anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso de prazo ou que ainda não 

tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional (ADIs 5709, 5716 e 5717) 

Também pondo de vista formal, constata-se a completa inobservância do 

regular processo legislativo fixado pela Constituição Federal (art. 1º, caput, 

parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput da C.F. - ADI 5127/DF), bem como 

antijuridicidade pelo descumprimento da Lei Complementar 95/98. 

O artigo 13 da Lei Complementar 95/98 fixa que “as leis federais serão 

reunidas em codificações e consolidações, integradas por volumes contendo 

matérias conexas ou afins, constituindo seu todo a Consolidação da Legislação 

Federal.” 

Os Códigos e as Consolidações trazem ao mundo jurídico um 

microssistema jurídico coeso e integrado, cujo conteúdo normativo sistêmico e 

particular não pode ser subvertido e desrespeitado por alterações legislativas 

esparsas. 

Nesse sentido é expresso o §2º do art. 13 da referida Lei Complementar 

que estabelece: 

“Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos 

consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações...” 

Isso significa a necessidade da compatibilidade da nova legislação 

esparsa com o conteúdo normativo do microssistema que se pretende alterar. E, 

claramente, as alterações legislativas propostas pela MP 905/98 (v.g. § único do 

art. 4º) são incompatíveis com o conteúdo normativo programático do 
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microssistema laboral estruturado na CLT. 

O inciso I do art. 7º da Lei Complementar 95/98 estabelece: “excetuadas 

as codificações, cada lei tratará de um único objeto”. No entanto, a medida 

provisória 905/2019 que não se constitui num Código, não trata apenas da 

instituição do contrato de trabalho verde e amarelo como é seu postulado. 

O inciso II do referido artigo 7º fixa: “a lei não conterá matéria estranha a 

seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.” 

Contudo, microcrédito, seguro desemprego, contribuição previdenciária, juros de 

mora, correção monetária, jornada de bancário e contrato de trabalho verde e 

amarelo são matérias que não guardam afinidade, pertinência ou conexão 

jurídica. 

De fato, em desrespeito ao princípio democrático e ao processo 

legislativo, constata-se a prática de inserção conteúdo temático estranho ao 

objeto do postulado da medida provisória que é o contrato verde amarelo (ADI 

5127/DF). 

Com relação ao aspecto material ou mérito da MP 905/2019, a proposta 

contida no parágrafo único do art. 4º da MP 905/2019 (“os trabalhadores 

gozarão dos direitos previstos no Decreto-Lei 5452 de 1º de maio de 1943 

(CLT), bem como nas convenções e acordos coletivos da categoria a que 

pertença, naquilo que não for contrário às regras prevista nesta Medida 

Provisória) de estabelecer distinção e exclusão da aplicação da legislação 

ordinária trabalhista a parcela (uma vez que excluídos os trabalhadores 

submetidos a legislação especial) de jovens trabalhadores, entre 18 a 29 anos, 

é manifestamente inconstitucional. 

O caput do art. 7º da C.F. estabelece: “São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais,além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. 

O inciso XXX do art. 7º da C.F. fixa expressamente: “proibição de 

diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;” 

A própria a exclusão dos trabalhadores submetidos a legislação especial, 

fixada pelo art. 17 da MP 905/2019, já revela uma distinção entre o mesmo 

grupo etário, dos jovens de 18 a 29 anos. 

O caput do art. 5º da C.F. dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza...” . 
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Como se extrai da leitura do caput do art. 5º e caput e inciso XXX do art. 

7º da C.F., a Carta Magna não autoriza a possibilidade da lei ordinária 

estabelecer a distinção entre empregados por conta de idade como procedeu a 

MP 905/2019. 

Portanto, não é possível estabelecer um tratamento desigual a 

trabalhadores perante a lei ordinária por conta de distinção de idade. A 

legislação infraconstitucional não poderá autorizar um tratamento “in pejus” em 

face da lei geral em detrimento e prejuízo de categoria determinada e específica 

de pessoas, por conta da idade, mesmo sob o pretexto de protegê-las, pois, 

estaria criando uma ação afirmativa negativa de cunho discriminatório. E, assim, 

ao invés permitir àquelas pessoas o acesso material à proteção legal, 

justamente, fixa a exclusão à proteção outorgada pela lei geral. 

A ação afirmativa é aquela que por instrumentos legais se 

estabelecem condições para garantir o acesso a direitos legais à pessoas que 

por conta de circunstâncias materiais, históricas, culturais e outras não tem 

oportunidade de se beneficiar da regra geral, como é o caso da adoção de 

quotas. 

Desse modo, para atender o objetivo de oportunizar empregos a jovens 

de 18 a 29 anos, poderia o legislador optar por quotas a serem impostas às 

empresas, no entanto, jamais permitir a criação de contratos verde-amarelo que 

garantissem a exclusão aos jovens de direitos outorgados por lei a todos. 

Outro ponto de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 4º da MP 

905/2019 é o que estabelece que o negociado em convenções e acordos 

coletivos é derrogado pelo legislado na MP 905/2019. Primeiro, viola o inciso 

XXVI do art. 7º da C.F. (“reconhecimento das convenções e acordos coletivos”). 

Em segundo lugar, a regra estabelecida na MP pela qual o legislado quando 

prejudicial prevalece sobre o negociado é totalmente injurídica e, ainda, 

contrasta com a lei 13.467/2017 que estabelece que o negociado prevalece 

sobre o legislado, ou só vale quando em prejuízo do empregado? 

O direito ao FGTS (art. 7, inciso III, da CF) e à proteção contra a 

despedida arbitrária ou sem justa causa com previsão de indenização 

compensatória (art. 7, inciso I, da CF c/c o inc. I do art. 10 do ADCT), estão 

inseridos no capítulo II do Título II da Carta Magna que cuida do núcleo dos 

direitos e garantias individuais fundamentais, considerados cláusulas pétreas da 
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C.F. (inc. IV do 4º do art. 60 da C.F.). 

O inciso I do art. 7º da C.F. estabelece: “I - relação de emprego protegida 

contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, 

que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”. 

E o art. 10 do ADT fixa: “Até que seja promulgada a lei complementar a 

que se refere o art. 7º, I, da Constituição: I - fica limitada a proteção nele referida 

ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6º, "caput" e § 

1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966 .” 

Os §§s 1º e 2º do art. 6º e o art. 7º da MP 905/2019 que disciplinam a 

indenização da multa do FGTS, a ser paga pela metade (20% e não 40%) 

incidente sobre uma alíquota de 2% e não de 8% sobre o valor da remuneração 

são claramente inconstitucionais. 

De fato, o inciso I do artigo 7º da Constituição Federal prevê que são 

direitos de todos os trabalhadores, sem excepcionar os trabalhadores jovens de 

18 a 29 anos, a proteção contra a despedida sem justa causa ou arbitrária, 

proteção essa enquanto não regulamentada por lei complementar, composta 

pela multa de 40% do FGTS (inc. I do art. 10 do ADTCF.). 

Os direitos fundamentais sociais previstos no art. 7º do Capítulo II do 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) da Carta Magna são cláusulas 

pétreas (ADIN 939- 7/DF). 

Ademais, o caput do art. 5º da C.F. dispõe que “todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza...”, sendo que a situação de 

trabalhador, jovem, não autoriza a distinção para excluí-lo da proteção 

constitucional conforme feito pelos arts. 6º e 7º da MP 905/98. 

Ou seja, a inconstitucionalidade material dos referidos preceitos da MP 

905/2019, também, se evidencia, pela ofensa aos princípios da igualdade e da 

não discriminação (artigos. 5º caput e 7º, caput, I e XXX, da Constituição Federal 

e Convenção nº 111 da OIT). 

A Carta Magna é expressa sobre qual é a indenização compensatória da 

rescisão do contrato de trabalho sem justa causa ou arbitrária: A multa do FGTS 

de 40% incidente sobre os valores depositados a título do FGTS e, esses, no 

percentual de 8% sobre o valor da remuneração mensal. E que isso deverá ser 

observado até que haja disciplina da proteção da relação de emprego contra a 

despedida sem justa causa ou arbitrária, por meio de lei complementar, e, não 
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por meio de medida provisória, de forma que o tratamento da multa do FGTS 

por meio da MP 905/2019 padece de inconstitucionalidade. 

O artigo 11 da MP 905/2019 que afasta o princípio da indenização pela 

metade do período restante do contrato de prazo determinado do jovem de 18 a 

29 anos, padece de inconstitucionalidade à luz do que dispõe o caput e inciso I 

do art. 5º e o inciso XXX do art. 7º da Carta Magna. 

O art. 14 da MP 905/2019 ao estabelecer em sede judicial o 

reconhecimento de cumprimento de obrigações laborais a partir de acordo 

extrajudicial ultrapassa de forma inconstitucional a reserva da lei em matéria 

processual fixada pela alínea “b” do inciso I do §1º do art. 62 da C.F. Ademais, 

configura um inconstitucional “pacto de no petendo” em violação ao inciso XXXV 

do art. 5º da C.F. 

Ao proceder a distinção no pagamento do adicional de periculosidade por 

conta da idade, conforme disciplina do art. 15 da MP 905/2019, viola o caput do 

art. 5º e caput e inciso XXX do art. 7º da C.F. 

Outrossim, a disciplina do art. 15 da MP 905/2019 estabelecendo que a 

periculosidade só se caracteriza a partir da exposição com o agente periculoso 

durante 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, não observando que 

o sinistro não manda aviso, esbarra na compatibilidade da modificação com a 

finalidade contida nos incisos XXII (“redução dos riscos inerentes ao trabalho, 

por meio de norma de saúde, higiene e segurança”) e XXIII (“adicional da 

remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei”) 

do art. 7 da C.F., uma vez que lhes esvazia o conteúdo, a densidade e objetivo 

das cláusulas pétreas a que estão atreladas, caracterizada, assim, sua 

inconstitucionalidade material. 

De acordo com o art. 17 da MP 905/2019 não se aplica a contratação 

verde amarela para trabalhadores submetidos a legislação especial. Logo, não 

se aplica a advogado, aeronauta, aeroviário atleta de futebol, contabilista, 

desportista, doméstico, engenheiro, farmacêutico, médico, odontologista, 

portuário, petroquímico, professor, psicólogo, publicitário, químico, radialista, 

radiologista, trabalhador temporário, vigilante, zelador, zootecnista, etc. 

O art. 28 da MP 905/2019, na parte que altera os artigos 67, 68 e 70 da 

CLT, é inconstitucional à luz do que dispõe o §10 do art. 62 da C.F., tendo em 

vista que, no mesmo ano legislativo, reincluí matérias que eram tratadas na MP 
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da liberdade econômica, como trabalho aos domingos, que foram rejeitadas ou 

perdido sua eficácia. (ADIs 5709, 5716 e 5717). 

O art. 28 da MP 905/2019, na parte que altera o §7º do art. 879 da CLT, 

estabelecendo que a correção monetária na atualização de créditos decorrentes 

de condenação judicial será feita pelo prazo decorrido entre a condenação e o 

cumprimento da sentença é totalmente inconstitucional. 

É inconstitucional do ponto de vista do acesso à justiça (inciso XXXV do 

art. 5º da C.F.) já que confunde os 02 (dois) planos do ordenamento jurídico, o 

plano material e o plano processual, laborando sob um plano monista e não 

dualista, na medida que a condenação judicial não cria direitos, apenas, 

reconhece a violação dos mesmos desde a data do vencimento da obrigação, 

por isso, a correção monetária tem que se dar a partir do vencimento da 

obrigação e não da condenação, de forma a reestabelecer a reparação integral 

através do substantivo acesso a ordem jurídica justa (inciso XXXV do art. 5º da 

C.F.). 

Também, é manifestamente inconstitucional na medida que viola o direito 

de propriedade (inciso XXII do art. 5º da C.F.) ao não reestabelecer a reparação 

integral. 

Ainda é inconstitucional, pois, viola o princípio da isonomia (caput e inciso 

I do art. 5º da C.F.) posto que nenhum outro sistema processual estabelece essa 

perda patrimonial no acesso à Justiça, especialmente, considerando que o 

crédito trabalhista por ser estruturante do Estado Democrático, tratado na 

Constituição como direito e garantia fundamental e cláusula pétrea é de ordem 

pública (inciso III e IV do art. 1º, inciso I e III do art. 3º e art. 7º da C.F.) e, por 

isso, prevalece sobre o próprio crédito fiscal (art. 186 do CTN). 

Tais direitos constitucionais estariam sendo nulificados pela MP 

905/2019. Afinal quem irá cumprir direitos que não tem correção monetária no 

vencimento da obrigação e cujos juros são de no máximo 0,5% ao mês? 

Como corolário disso, tem-se que os descontos fiscais e previdenciários 

que incidem sobre as condenações judiciais, igualmente, restaram 

desatualizados, em claro prejuízo ao equilíbrio fiscal e às contas da previdência 

social. 

O art. 28 da MP 905/2019, na parte que altera o art. 883 da CLT, 

estabelecendo que os juros de mora, devidos a partir da data que for ajuizada a 
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reclamação, seriam aqueles aplicados à caderneta de poupança é igualmente 

inconstitucional ao violar o princípio da isonomia (caput e inciso I do art. 5º da 

C.F.) posto que tais juros, no máximo, chegam a 0,5% ao mês diferentemente 

do que ocorre noutros ramos do direito e processo, sendo que o crédito 

trabalhista na pauta de valores fixados por lei complementar tem tratamento 

prioritário (art. 186 do CTN). Aliás, questionável por inconstitucionalidade a 

própria disciplina de juros e correção monetária, vinculada a processo judicial, 

por medida provisória, o que seria vedado pela alínea “b” do inciso I do §1º do 

art. 62 da C.F. 

A MP 905/2019, noutro dispositivo, o art. 47, altera o art. 39 da lei 

8.177/91 e trata os juros de mora de forma diferente da disciplina posta no art. 

28, a despeito da limitação a 0,5% ao mês. 

De fato, ao disciplinar a mora relativa a direitos definidos em lei, 

convenção ou acordo coletivo ou cláusula contratual estabelece, corretamente, 

que os juros de mora se contam a partir do vencimento da obrigação. Isto 

porque, o inadimplemento de obrigação positiva, líquida, no seu termo, constitui 

de pleno direito em mora o devedor (no mesmo sentido o art. 397 do CCB). 

Depois, ao alterar o §1º do art. 39 estabelece que os débitos judiciais 

serão acrescidos de juros de mora a contar do ajuizamento da reclamação. 

Flagrante a atecnia e a antinomia do texto legal, tornando sem efeito os 

preceitos contraditórios do art. 28 e 47. 

Sendo que para a garantia do substantivo acesso à justiça, o § único do 

art. 404 do CCB, inclusive, fixa: “Provado que os juros de mora não cobrem o 

prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor 

indenização suplementar.” 

Sem prejuízo do disposto no art. 53 da lei 13.874/2019, quanto a 

vigência da MP, o fato é que na aplicação da lei se deve observar as regras de 

direito intertemporal, em particular o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada (inciso XXXVI do art. 5º da C.F.). 

A exclusão por lei nova de correção monetária e juros à satisfação da 

disciplina estabelecida pela lei ou pelo contrato ao tempo da obrigação e pela 

coisa julgada, seria inconstitucional nos termos do que dispõe os incisos XXII e 

XXXVI do art. 5º da C.F. 

As normas legais relativas à garantia patrimonial são regras de direito 
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material, ou normas bifrontes (direito processual material) que se exteriorizam 

para fora do processo e dizem respeito à vida das pessoas no plano material e 

ao próprio direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º da C.F). 

A aplicação de lei nova que elimine, restrinja ou agrave a efetividade dos 

direitos trabalhistas e a garantia patrimonial deles compromete e atinge o próprio 

direito de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da C.F.), gerando o 

cancelamento de direitos materiais do trabalhador protegidos 

constitucionalmente (art. 7º da C.F) e o direito de propriedade (inciso XXII do art. 

5º da C.F.). 

Última observação, para finalizar essa 1ª Nota Técnica sobre a MP 

905/2019: O art. 43 da MP 905/2018 estabelece que do seguro desemprego 

deverá ter descontada contribuição previdenciária, o que esvazia por completo 

a densidade do inciso III do art. 1º (dignidade da pessoa humana), do inciso III 

do art. 1º (erradicar a pobreza e a marginalização) e do inciso II do art. 7º da 

C.F.(seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário). 

 

Jorge Pinheiro Castelo Presidente da Comissão de Direito do Trabalho 

da OAB/SP 
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“1ª Nota Técnica Sobre a Lei 13.874/2019 (Liberdade Econômica)” 

 

No dia 20.09.2019, foi sancionada a lei 13.874/2019 que, em 

conformidade com o §4° do art. 1°, constitui norma geral de direito econômico. 

Como norma geral de direito econômico passa a coexistir em paralelo e 

sem afetar a legislação especial de outro ramo do direito, salvo na parte que 

trata de alterações legislativas específicas de regras contidas em outros 

microssistemas jurídicos, conforme estabelecem os §s 1° e 2° da lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, devendo, ainda, se adequar à 

Constituição Federal. 

A Carta Magna, no seu preâmbulo e nos artigos 1° e 3°, dispões sobre a 

instituição do Estado Democrático destinado a assegurar os direitos 

sociais, o bem-estar, a igualdade e a justiça, o valor social do trabalho e a 

dignidade da pessoa humana como valores supremos. 

Os direitos trabalhistas inseridos, a partir do art. 7° da C.F., foram os 

únicos direitos sociais enumerados no art. 6°, tratados pelo Constituinte 

Originário individualizadamente, tendo um capítulo específico inserido no 

Título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Com essa especificidade o 

Constituinte Originário aponta a centralidade dos direitos trabalhistas dentre 

os valores dominantes estruturantes do Estado Democrático de Direito. 

A Constituição Federal estabeleceu a obrigatoriedade da promoção pelo 

Estado brasileiro (Legislativo, Executivo e Judiciário) da defesa e 

proteção do trabalhador, como um dos princípios da ordem social e econômica 

brasileira a limitar a livre iniciativa econômica em conformidade com o princípio 

maior da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da justiça 

distributiva (justa e solidária) que assegure aos trabalhadores uma existência 

digna, sendo cláusula pétrea inalterável sequer por emenda constitucional (Inc. 

IV do §4° do Art. 60 da C.F.). 

Nesse sentido, o art. 7° da lei da liberdade econômica ao regular o art. 

421 do CCB reconhece o limite da liberdade contratual diante da função social 

do contrato. 

A alínea “c” do inciso II do art. 3° da lei 13.874/2019 indica a observância 

da legislação trabalhista e o inciso VIII do art. 3° a prevalência das normas de 

ordem pública, como é o caso da normatização trabalhista. E a lei em 
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comento observa que não se aplica ao direito tributário (§3° do art. 1). 

Por ser de ordem pública, o crédito trabalhista tem preferência sobre 

todos os créditos, até mesmo de natureza tributária (art. 186 do CTN), de modo 

que as diretrizes da execução fiscal são aplicáveis a execução trabalhista (art. 

889 da CLT). 

Sem prejuízo do disposto no inciso II do art. 20 da lei 13.874/2019, da 

vigência a partir da data da publicação, o fato é que na aplicação da lei se deve 

observar as regras de direito intertemporal, em que particular o respeito ao 

direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (inciso XXXVI do art. 

5° da C.F.)> Trata-se da proibição da retroatividade das leis. 

O direito adquirido decorre da incidência da lei sobre um fato que cria 

uma situação de vantagem que se incorpora ao patrimônio jurídico da pessoas 

física ou jurídica. 

O ato jurídico perfeito corresponde a um ato de vontade entre as partes: 

um contrato tácito ou expresso. O ato de vontade subjacente ao negócio 

entabulado revela distinção essencial com relação ao ato condição ou ato regra 

atrelado a norma de caráter institucional (RE 21.2609/STF). 

Em se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo (contratos, v.g., 

de trabalho) os efeitos futuros do ato jurídico perfeito programados ao tempo da 

constituição do contrato ficam imunes afastando-se a aplicação imediata da lei 

nova, sob pena de, assim não sendo, ofender o ato jurídico perfeito e o direito 

adquirido (inciso CCCVI do art. 5° da C.F.). 

O Supremo Tribunal Federal já fixou que os efeitos futuros do ato 

jurídico perfeito (ato de vontade/contratos) não podem ser alcançados pela 

nova legislação, sob pena de retroatividade da lei a ferir o ato jurídico 

perfeito e o direito adquirido (ADI 493/STF). 

As normas legais relativas à responsabilidade patrimonial são regras de 

direito material, ou normas bifrontes (direito processual material) que se 

exteriorizam para fora do processo e dizem respeito à vida das pessoas no 

plano material. 

Portanto, não se pode impor lei nova que altere a responsabilidade 

patrimonial programada pela lei vigente ao tempo da constituição do contrato, ou 

que subtraia bens à responsabilidade patrimonial de sócios ou de grupo 

econômico anteriormente prevista pela lei velha vigente ao tempo da 
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constituição do contrato, ainda, que de trato sucessivo. (TST-SDI 

473.900.74.2002.5.12.0016). 

Se a lei nova alterar para subtrair ou reduzir a garantia pertinente a 

responsabilidade patrimonial, fixada pela lei e jurisprudência ao tempo do pacto 

laboral, que as partes levaram em consideração ao celebrar o negócio 

subjacente, esvaziando a garantia patrimonial, restará claramente afetada a 

própria relação jurídica em afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à 

coisa julgada. Esse raciocínio deve ser aplicado especialmente no tocante ao 

crédito trabalhista, de modo a entender que a garantia patrimonial subjacente ao 

negócio outrora entabulado é questão de direito material garantida pelo inciso 

XXXVI do art. 5° da C.F. (Respo. 1284736). 

Ademais, a aplicação de lei nova que elimine, restrinja ou agrave a 

efetividade dos direitos trabalhistas compromete e atinge o próprio direito de 

acesso á justiça (inciso XXXV do art. 5° da C.F.), gerando o cancelamento de 

direitos materiais do trabalhador protegidos constitucionalmente. 

A exclusão por lei nova de responsabilidade patrimonial e de bens à 

satisfação da coisa julgada, de direitos adquiridos ou de contratos constituídos 

que, como atos jurídicos perfeitos contém regras que geram efeitos e 

consequências futuras, seria inconstitucional nos termos do que dispõe o inciso 

XXXVI do art. 5° da C.F. 

No direito do trabalho a matéria relativa a responsabilidade patrimonial 

com a desconsideração da personalidade jurídica se encontra positivada no 

conceito de empregador que é a empresa (art. 2° CLT), ou seja, uma simbiose 

da pessoa física e da pessoa jurídica, ocorrendo simultaneamente a 

desconsideração e a personalização reversa (do patrimônio) da pessoa natural 

dos sócios e da empresa. 

Por isso, basta o inadimplemento para se proceder automaticamente a 

responsabilização patrimonial. Para o direito do trabalho da violação á lei e do 

inadimplemento exsurge o abuso de direito e a fraude. O próprio STJ 

reconhece que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica 

variam de acordo com a natureza da causa, devendo a desconsideração 

quanto ao conteúdo material ser regida de forma própria por cada ramo do 

direito (AResp. 1.226.675/SP). 

Da mesma forma, no tocante a responsabilidade do grupo econômico 
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trabalhista em face do inadimplemento de uma das empresas se dá pela 

simples percepção do conceito do empregador único, situação que independe 

de abuso de poder, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. 

A fixação da responsabilidade patrimonial do grupo econômico atrelada 

ao abuso de poder (desvio de finalidade e confusão patrimonial, além de 

outros), tratando as empresas do grupo como se terceiros fossem entre si, é 

incompatível com a própria noção e conceito do grupo econômico como 

empregador único, além de engessar e burocratizar a atividade econômica e a 

prestação de serviços. 

De fato, ao se afastar a noção do grupo econômico como empregador 

único, condição da qual deriva automaticamente a responsabilidade solidária, 

se impede a possibilidade do trabalhador prestar serviços a mais de uma 

empresa do grupo econômico ou a transferência do trabalhador entre as 

empresas do grupo econômico e mesmo a unicidade do vínculo 

empregatício. 

Essa aporia legislativa que constava no art. 45 o Projeto de Lei de 

Conversão nº 17/2019, alterando a redação do §2° do art. 2° da CLT atrelando a 

responsabilidade patrimonial trabalhista ao artigo 50 do CCB foi suprimida na 

Emenda Aglutinativa n°01, afinal adotada como texto base da lei 13.874/2019. 

De qualquer forma, cabem destacar duas observações importantes. 

Primeiro que o novo art. 50 do Código Civil, somente, se aplica as relações de 

natureza civil, empresarial e econômica, não se aplicando ao direito do 

consumidor que tem regra própria, inclusive o §5° do art. 28 do CDC copiada do 

direito do trabalho, no qual fixa a responsabilidade patrimonial diante do mero 

inadimplemento. Segundo, de igual modo, não se aplica ao direito do trabalho 

que tem regramento sistemático, extenso e próprio nos arts. 2°, caput e §2°, 10, 

10-A, 448, 448-A caput e § único da CLT. Até porque, o direito comum (art. 8° 

da CLT), na sociedade de consumo, que tem aplicação subsidiária ao direito do 

trabalho é o direito do consumidor. 

O inciso III do §2° do art.50 do CCB, com a alteração feita pela lei da 

liberdade econômica, traz um novo conceito, aberto e amplo, ao fixar a 

responsabilidade patrimonial na ocorrência de outros atos de descumprimento 

da autonomia patrimonial, o que deverá ser definido na jurisprudência, se for o 

caso, de cada ramo do direito. 
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Importante, ainda, observar a distinção de dois institutos e técnicas 

jurídicas: i) da desconsideração da personalidade jurídica e ii) da 

responsabilidade dos sócios no caso da retirada da sociedade. 

A desconsideração da personalidade jurídica é direito potestativo 

sujeito a prazo decadencial que a lei não previu (art. 134 do CPC e art. 855-A 

da CLT), prevalecendo a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, 

de forma que presentes os requisitos da responsabilização definido por cada 

ramo específico do direito (AResp. 1.226.675), poderá a desconsideração ser 

realizada a qualquer tempo. (Respo. 1.1312.591). 

A responsabilidade dos sócios no caso de retirada tratada nos artigos 

1003, 1032 e 1057 do Código Civil – e copiada no art. 10-A da CLT – diz 

respeito às obrigações do sócios para com a sociedade não á conduta abusiva 

de direitos qualificada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial 

entre os bens da empresa e dos sócios ou de empresas coligadas requisitos 

do direito civil da desconsideração da personalidade jurídica. Os dispositivos 

legais mencionados estão diretamente ligados às obrigações dos sócios com a 

sociedade. (Resp. 1.1312.591). 

Desse modo, o prazo de dois anos previsto nos referidos artigos 

referentes às obrigações dos sócios para com a sociedade não se aplica para 

responsabilização dos sócios perante credores por conta de inadimplemento 

para o direito do consumidor e direito trabalhista (AResp. 1.226.675), e, por 

conta de abuso de direito para o direito civil. (Resp. 1.312.591). 

Não é possível juridicamente trazer, sequer por analogia, por não 

haver previsão legal, para a desconsideração da personalidade jurídica os 

prazos prescricionais previstos para os casos de retirada dos sócios da 

sociedade (arts. 1003, 1032 e 1057 do CCB) e art 10-A da CLT, por se 

tratarem de institutos diversos (Resp. 1.312.591). 

 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de direito do Trabalho da OAB SP 
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Nota Técnica - MP 927/2020 (Trabalho e Coronavírus). 

 

O art. 62 da Constituição Federal autoriza o Presidente da República a 

adotar Medidas Provisórias em caso de relevância e urgência, inegavelmente, 

existentes na atualidade. A MP 927/2020, portanto, preenche os requisitos 

formais do processo legislativo. 

No mérito a MP 927/2020 apresenta, de um lado, velhas proposições de 

flexibilização procedimental que poderiam ser viabilizadas com maior segurança, 

legitimidade e eficiência por meio dos instrumentos coletivos normativos, e de 

outro lado, algumas inconstitucionalidades. 

A superação da crise não pode ser feita de modo a colocar em risco a 

sobrevivência da economia de mercado, da democracia e das pessoas, 

sobretudo as mais vulneráveis. Não há superação de crise com supressão ou 

comprometimento da liberdade, em qualquer das suas dimensões, dos direitos e 

das garantias fundamentais pilares do Estado Democrático de Direito 

estabelecidos na C.F. 

O art. 2º da MP 927/2020 estabelece que acordos individuais 

prevalecerão sobre instrumentos normativos, legais e negociais, “respeitados os 

limites estabelecidos na Constituição”. Os limites da Constituição são de tal 

ordem que retiram o caráter normativo do mencionado dispositivo. 

O inciso XXXVI do art. 5º da C.F. consagra o respeito ao ato jurídico 

perfeito e ao direito adquirido, dentre tantos, os instrumentos normativos 

negociais e o inciso XXVI do art. 7º da C.F. reconhece as convenções e os 

acordos coletivos, inverter a hierarquia dos acordos coletivos sobre os individuais 

significar nulificar os instrumentos normativos coletivos. 

A regra estabelecida no art. 30 da MP 927/2020 que autoriza a 

prorrogação de acordos coletivos a critério exclusivo do empregador afronta o 

inciso VI do art. 8º da C.F. ao determinar que “é obrigatória a participação dos 

sindicatos nas negociações coletivas de trabalho”. A prorrogação unilateral é 

a negação do princípio da negociação coletiva, que está inserida no referido 

inciso da C.F. e na Convenção nº 98 da OIT. 

Assegurar que o empregador altere unilateralmente um acordo coletivo 

é o mesmo que dizer que o acordo coletivo é a vontade do empregador. 

O correto seria indicar que a regulação dos procedimentos laborais 

extraordinários fosse adotada por meio de instrumentos coletivos, o que já vinha 

sendo praticado nessa situação de crise, sendo que, havendo verdadeira e 
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concreta recusa, estaria assegurado ao empregador a negociação direta com a 

Comissão de empregados (art. 617 da CLT). 

A MP 927/2020 desarrazoadamente interdita a liberdade dos atores 

sociais estabelecerem, consensual e racionalmente, compromissos mais 

equilibrados e de acordo com as necessidades específicas, capazes de 

assegurar maior equidade social. 

O momento é de consenso e não de dissenso, de conciliação, não de 

imposição. Certamente, o diálogo entre as partes é caminho mais seguro para o 

enfrentamento da crise seus efeitos. A melhor solução dos problemas advirá de 

uma ampla e democrática resolução estruturante validada pelo consenso obtido 

num diálogo de racionalidade para enfrentar a crise. 

As convenções e os acordos coletivos tem melhor adequação para cuidar 

exatamente das normas de caráter temporário aptas a flexibilizar regras 

convencionais de natureza transitória que não coloquem em risco estruturas 

fundamentais do direito do trabalho, sob pena de uma perigosa instauração da 

ordem concreta da comunidade empresarial. 

O Estado Democrático de Direito estabelece que o respeito ao outro, com 

o bem estar da coletividade é constitutivo da própria democracia. O padrão 

civilizatório é base da vida em comunidade e elemento fundante da própria 

democracia. A injustiça decorre do colapso do diálogo democrático e com ele a 

violência estrutural com a qual nos acostumamos: desigualdade social 

descompromissada, discriminação, empobrecimento e marginalização 

(Habermas). 

Numa sociedade democrática, não há espaço para que se autorize a uma 

das partes em face da outra, determinar unilateralmente suas próprias opções e 

ações segundo seus próprios interesses e valores. 

Considerando, no entanto, que tais princípios não foram observados na 

MP 927/2020, cumpre observar as opções que poderão ser adotadas, pelos 

empregadores, para o enfrentamento do estado de calamidade pública, 

estabelecidas nos incisos I até VIII do art. 3º da MP 927/2020. 

O teletrabalho (inciso I), a antecipação das férias individuais (II), a 

concessão de férias coletivas (inciso III), o aproveitamento e antecipação de 

feriados (inciso IV), o banco de horas (inciso V), afora o diferimento do 

recolhimento do FGTS (inciso VIII) previstos no art. 3º são procedimentos 

razoáveis e juridicamente defensáveis. 

A MP 927/2020 não cuidou licença remunerada com prejuízo (recomeço 

de novo período aquisitivo) das férias prevista na CLT (inciso II do art. 133 da 19



 

CLT, ou mesmo na situação do inciso III do art. 133 da Consolidação), porém, 

trata-se de mais uma solução. 

Aliás, a licença remunerada seria a solução mais correta do que às férias, 

uma vez que, de fato, ninguém estará de férias, mas em isolamento – tanto é 

que se está autorizando o pagamento das férias após a concessão delas (art. 9º 

da MP 927/2020). Além da licença remunerada não exigir o pagamento do 

adicional de 1/3, que, no tratamento da MP 927/2020, no tocante às férias, 

poderá ser pago juntamente com o 13º salário (art. 8º da MP 927/2020). 

Para as atividades que não possam ser exercidas mediante o 

teletrabalho, o banco de horas é o procedimento econômica e socialmente mais 

legítimo e sustentável do ponto de vista jurídico, uma vez que, efetivamente, 

corresponde à realidade dos fatos. 

Embora, também, não contemplada na MP 927/2020, a opção mais 

segura e eficiente seria prestigiar os incisos VI e XXVI do art. 7º da C.F., 

incentivando a negociação coletiva para redução de jornada e salário, em 

percentuais definidos pelas entidades sindicais empresariais e de trabalhadores 

ou pelas empresas e sindicatos diretamente. 

Cabe, ainda, destacar o inciso VII do art. 3º e do art. 18 da MP 927/2020 

segundo o qual o empregador poderá, sem negociação coletiva, estabelecer a 

suspensão do contrato de trabalho por 04 (quatro meses) sem o pagamento 

dos salários. Em complemento o §2º do art. 18 da MP 927/2020 faculta ao 

empregador conceder ajuda mensal de valor que livremente estabelecer. 

Não se trata de suspensão do contrato de trabalho, mas, de rescisão 

contratual sem o pagamento das verbas rescisórias, sem a liberação do FGTS e 

o pagamento da multa fundiária e sem a percepção do seguro desemprego, já 

que a suspensão do contrato de trabalho por mais 30 dias importa em rescisão 

contratual, sem justa causa (art. 474 da CLT). 

Portanto, situação bem pior para o trabalhador que não terá nenhum 

recurso para superar a crise social, econômica e de saúde pública. 

A suspensão do contrato de trabalho sem pagamento de salários, na 

prática, corresponde a transformação do empregado celetista em trabalhador 

informal, com grave problema social. Certamente, seria objeto de enorme 

questionamento judicial. 

A proposição era tão desarrazoada que em menos de 24 horas depois da 

publicação da MP 927/2020, o Presidente da República encaminhou o texto de 

sua revogação (art. 2º da nova MP 928/2020). 
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Outrossim, a suspensão das exigências relativas a segurança e saúde no 

trabalho, também, afronta o inciso XXII do art. 7º da C.F. (“redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.”). 

O diferimento do recolhimento do FGTS (inciso VIII do art. 3º e art. 19 da 

MP 927/2020) é medida importante - a despeito de tímida - , mas que deveria 

ser aplicada setorialmente, pois, gera impacto na construção civil que é 

empregadora, mas são diversas as particularidades dos setores da economia. 

A MP 927/2020 esvazia por completo a densidade dos incisos III e IV do 

art. 1º (dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho), dos incisos I e 

III do art. 3º (construir uma sociedade justa e solidária e erradicar a pobreza e a 

marginalização) da Constituição Federal. 

Os problemas decorrentes da desigualdade social se apresentam, agora, 

bem evidentes nos diferentes acessos a saúde e a cobertura social pelo Estado, 

exigindo, mais do que nunca, a primazia dos princípios da solidariedade social e 

da reconstrução da sociedade de compromissos com a équa distribuição de 

ônus, particularmente fiscais e não laborais, possibilitando o enfrentamento e a 

superação da crise sem o sacrifício dos atores econômicos e sociais mais 

vulneráveis, como os trabalhadores informais, as micro, pequenas e médias 

empresas e de seus empregados que não tem como pagar essa cota de 

sacrífico desproporcional e injusta, sem colocar em risco a própria sobrevivência 

da economia de mercado e a democracia. 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 

 

José Francisco Siqueira Neto 

Presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB/SP 

 

Antônio Rodrigues de Freitas 

Coordenador da área de Direito Internacional da Comissão de Direito do Trabalho 

da OAB/SP 

 

Adriana Calvo 

Coordenadora da área de Direito Individual da Comissão de Direito do Trabalho da 

OAB/SP 
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Túlio Tayano Afonso 

Coordenador da área de Direito Coletivo da Comissão de Direito do Trabalho da 

OAB/SP 

22



  

“Nota Técnica Sobre a MP 936/2020 (Programa Emergencial, 

Redução de Salário e Jornada de Trabalho e Suspensão Contratual)” 

 

Conforme apontado por esta comissão na nota técnica anterior sobre a 

MP 927/2020, a suspensão dos contratos de trabalho sem pagamento de 

nenhuma contrapartida ao trabalhador (art. 18 da MP 927/2020) era medida 

desarrazoada, sendo assim a MP 936/2020 avançou em relação a MP 927/20 

ao tratar novamente do tema com a previsão de uma ajuda compensatória a 

ser paga pelo Estado e por determinadas empresas. 

Ainda, em nossa nota anterior, destacamos que eventuais acordos 

necessários neste cenário da pandemia do coronavírus seriam mais bem 

viabilizados pelos atores sociais, com maior segurança, legitimidade e eficiência 

por meio do encaminhamento da negociação coletiva e só na inercia ou recusa 

desfundamentada dos sindicatos, por acordos individuais, nos moldes do 

procedimento do art. 617 da CLT. 

Nesse sentido, a MP 936/2020 trouxe alguns avanços em relação a 

medida anterior reconhecendo o papel da negociação para os empregados que 

percebam salário mensal superior a R$ 3.135,00 e menos de R$ 12.202,12 (02 

vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência Socia) e que não sejam 

portadores de curso superior (art. 12, parágrafo único, da MP 936/20), contudo, 

deixou de reconhecer tal saída constitucional para os demais trabalhadores. 

Por conta disso, o STF decidiu, em sede de liminar, na ADI 6363, que os 

acordos individuais, somente, se convalidarão, ou seja, apenas surtirão efeitos 

jurídicos plenos, após a manifestação dos sindicatos dos empregados, e, na 

ausência da manifestação, a exemplo do art. 617 da CLT, será lícito aos 

interessados prosseguir diretamente na negociação até seu final. Assim, os 

acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária de contrato de trabalho deverão ser comunicados pelos 

empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, 

contado da data de sua celebração, para que este, querendo, deflagre a 

negociação coletiva, importando sua inércia, em anuência com o acordado pelas 

partes. (ADI 6363, relator: Ricardo Lewandowski). 

Não há dúvida da situação de calamidade pública e da necessidade da 

proteção social dos trabalhadores com a manutenção dos empregos e a renda, 
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bem como das enormes dificuldades que se encontram as empresas dos 

setores paralisados, em especial do setor de serviços e as micro, pequenas e 

médias empresas, aonde está concentrada a maior parte dos empregos. 

De certo, aqui repousa uma maior dificuldade da negociação coletiva até 

pela ausência de uma maior prática do procedimento negocial direto, sendo 

necessária a observância da norma de sensatez que permeia o ordenamento 

jurídico na busca da decisão que se não é a certa ou que não seja a melhor, 

pelo menos, que não seja incorreta e nem fora da integralidade normativa 

constitucional e do cálculo do dissenso do tolerável (Dworkin). 

Nas situações e casos limites de colisão normas, quando não existe uma 

regra expressa para delimitar as esferas de aplicação das normas que se 

entrecruzam, a tomada de decisões deve ser pautada na racionalidade jurídica, 

através do método racional da ponderação de bens, valores e princípios 

envolvidos, com a finalidade de proteger o de maior peso, observando-se o 

princípio da proporcionalidade que autoriza a intervenção, a restrição, o 

sacrifício de um bem jurídico, de forma limitada e adequada através da 

ponderação objetiva dos bens colidentes. Deve-se verificar segundo a ordem 

de valores da Constituição, se existe uma prevalência valorativa de um dos bens 

em questão em face do outro. 

Claramente, há uma prevalência valorizativa dos denominados direitos e 

garantias fundamentais, por conta do seu significado constitutivo do Estado 

Democrático de Direito. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais 

(individuais, coletivos, sociais e políticos) têm prioridade sobre outros direitos 

constitucionais e outros direitos fixados em lei e outras fontes de direito. 

Os direitos e as garantias fundamentais são as salvaguardas da 

democracia e foram postos na Constituição Federal não para serem afastados 

em tempos extraordinários ou de calamidade, ao contrário, foram lá colocados, 

justamente, para serem observados nas situações de crise. Na situação 

extraordinária de calamidade e não na situação de normalidade que vem à tona 

sua importância e função constitucional (ADI 6363). 

Os direitos e garantias fundamentais constitucionais – cláusulas pétreas – 

cumprem o papel de guardiões e de grades de proteção da democracia erguidas 

pelo Poder Constituinte Originário. Forçar esses portões de proteção, contorná-

los e mesmo ultrapassá-los é uma decisão não jurídica e fora dos quadrantes da 
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democracia (Levitsky), abrindo a porta para soluções fora dos limites 

constitutivos da convivência democrática, adotando-se o denominado direito 

alternativo – ou um mero sentimento jurídico - que de direito e de legitimidade 

democrática nada tem. 

Contudo, quando estão presentes direitos de igual escalão que, no caso 

concreto, possam estar em colisão, e, não sendo possível encontrar um 

denominador comum que possa satisfazer, simultaneamente, os dois bens 

jurídicos colidentes, em especial quando se trata de situações de urgência, 

deve-se estabelecer uma ponderação desses bens, princípios e valores 

colidentes no caso concreto. Essa avaliação deve ser feita sobre a base das 

circunstâncias concretas do fato em questão, afastando uma conclusão 

meramente subjetiva e abstrata. A diferenciação deve ser objetivamente 

justificada. 

Na ponderação e balanço de valores, bens e princípios colidentes em 

face de suas exigências legítimas, quando não é possível encontrar um 

denominador comum, ao se eleger a prevalência de um deles, deve-se observar 

o princípio da menor restrição possível, na medida que a restrição de um direito 

fundamental a vista de outro só será lícita quando não ultrapassar a medida 

doprejuízo necessário e adequado. A lesão de um bem reconhecido como de 

grau superior não deve ir além do que é necessário. 

Trata-se da aplicação dos princípios da proporcionalidade e do meio mais 

idôneo: uma adequação entre o meio escolhido que ocasiona o prejuízo e o fim 

pretendido. 

Ao eleger um direito a prevalecer ao sacrífico ou restrição de outro, pelo 

método da ponderação, adotando-se os princípios da proporcionalidade e dos 

meios adequados, deve-se fazer cumprir o direito até o ponto em que sua 

execução seja proveitosa àqueles cujo direito se pretende proteger e de forma 

que o sacrifício imposto não vá além da medida necessária, nesse sentido, o 

princípio da proporcionalidade, também, significa a proibição do excesso. A 

intervenção ou a restrição não pode ser arbitrária, devendo ser objetiva e na 

medida necessária e adequada ao caso concreto. (Karl Larenz). 

Dessa maneira, a tomada de decisões deve ser pautada na racionalidade 

jurídica, através do método racional da ponderação de bens, valores e princípios 

envolvidos, com a finalidade de proteger o de maior peso, que, no caso, fosse a 
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manutenção dos contratos e da renda, e, não estivesse subjacente também o 

interesse meramente econômico empresarial, o princípio da proporcionalidade 

poderia autorizar a restrição da liberdade sindical e da negociação coletiva, de 

forma limitada e adequada através da ponderação objetiva dos bens colidentes 

e encontrada dentro da flexibilização de procedimentos das garantias 

constitucionais, como se extrai do conteúdo da liminar do STF na ADI 6363. 

No seu preâmbulo e no seu artigo 1º, a C.F. do Brasil, estabelece a 

instituição de um Estado Democrático que tem por objetivo assegurar direitos 

sociais, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos. 

Os direitos trabalhistas foram os únicos para os quais o Constituinte 

Originário dedicou um capítulo específico inserido no Título dos Direitos e 

Garantias Fundamentais (ADI 6363), indicando como essenciais na 

concretização dos valores da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais 

do trabalho e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Com essa 

especificidade o Constituinte Originário aponta a centralidade dos direitos 

trabalhistas dentre os valores dominantes estruturantes do Estado de Direito. 

Com tal proposição, a Constituição Federal estabeleceu a obrigatoriedade 

da promoção pelo Estado brasileiro (Legislativo, Executivo e Judiciário) da 

defesa e proteção do trabalhador, como um dos princípios da ordem social e 

econômica brasileira a limitar a livre iniciativa econômica em conformidade com o 

princípio maior da dignidade da pessoa humana , uma vez que o ser humano 

tem o valor central no ordenamento jurídico – bem como, do valor social do 

trabalho e da justiça distributiva (justa e solidária) que assegure aos 

trabalhadores uma existência digna, sendo cláusula pétrea inalterável sequer 

por emenda constitucional (Inc. IV do §4º do Art. 60 da C.F.) 

No conflito do direito à liberdade sindical e da negociação coletiva com o 

direito de iniciativa empresarial – que; no caso concreto, é o verdadeiro conflito 

subjacente, especialmente, no caso da suspensão do contrato de trabalho, a 

despeito de que está conjugado à proteção individual da dignidade da pessoa 

humana do trabalho com a manutenção do contrato de trabalho – há de 

prevalecer a regra constitucional localizada na hierarquia dos direitos e 

garantias fundamentais (art. 7º e 8º da C.F.) 

O inciso XXVI do art. 7º da C.F. “reconhece as convenções e os acordos 

coletivos”, e, ainda, em atendimento ao princípio da negociação inserido na 
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Convenção nº 98 da OIT, o inciso VI do art. 8º da C.F. determina que “é 

obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho”. 

E, mais, especificamente, para a disciplina da redução de salário e 

jornada, o inciso VI do art. 7º da C.F dita: “irredutibilidade do salário, salvo 

disposto em convenção ou acordo coletivo”, o que é agregado pelo inciso II do 

art. 8 da C.F: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

Individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas.” 

Como visto acima, a ordem constitucional estabeleceu, claramente, que 

cabe ao Sindicato a defesa de direitos coletivos   e individuais dos 

trabalhadores, bem como uma prevalência valorativa da negociação coletiva 

(que melhore as condições de trabalho sobre o acordo individual menos 

benéfico) em patente contraste com os incisos II e III do art. 7º da MP 

936/2020.(II- “pactuação por acordo individual, escrito entre empregador e 

empregado...III- redução da jornada de trabalho e salário, exclusivamente, nos 

seguintes percentuais. ”) 

O correto ou a melhor decisão seria se encontrar uma solução 

procedimental dentro do quadrante da regra constitucional, de maneira que o 

sacrifício imposto não fosse além da medida necessária, observando a proibição 

do excesso. Solução, ao que nos parece, ter encontrado o STF na ADI 6363 

retro citada. 

Com a decisão liminar do STF na ADI 6363, houve estímulo para as 

entidades sindicais negociarem, de forma honesta, transparente e de boa-fé e 

encontrarem uma solução consensuada e adequada a cada setor e ramo de 

atividade e em percentuais não rígidos como aqueles abstratamente 

estabelecidos na MP 936/2020 – cujo correto direcionamento a própria MP 

reconhece ao estabelecer o caminho da negociação coletiva, obrigatória, na 

hipótese do parágrafo único do art. 12, e, de forma, subsidiária no caput e § 1º 

do art. 11- , num prazo de urgência, cuja inobservância e concreta recusa, 

estaria assegurado ao empregador a negociação direta com a Comissão de 

empregados (art. 617 da CLT) e, a partir daí, de forma extraordinária, na medida 

que se deve fazer cumprir o direito até o ponto em que sua execução seja 

proveitosa àqueles cujo direito se pretende proteger, diretamente com cada 

empregado, independentemente de salário e escolaridade. 
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Não se trata de mera questão teórica e sim de efetiva aplicação prática, 

da viabilidade do procedimento constitucional acima sugerido, comprovada, 

primeiramente, diante da própria demora na edição da MP 936/2020, em 

segundo lugar, pelos inúmeros acordos e aditivos coletivos realizados nesse 

período de omissão legislativa e, mais ainda, pela obrigatoriedade da 

negociação coletiva fixada na hipótese do parágrafo único do art. 12º da MP em 

análise. 

E, fundamentalmente, a superação dos direitos e garantias fundamentais 

constitucionais, que são as grades de proteção da democracia, mesmo num 

estado de calamidade, se constitui essencialmente numa questão de ordem 

prática e de alto custo, pois, dela herdar-se uma democracia despojada dos 

portões de proteção. Uma vez ultrapassados os limites constitutivos da 

convivência democrática, não haverá mais retorno, os guardiões não mais serão 

respeitados e se abre o caminho do arbítrio e a origem do totalitarismo (Arendt). 

Como já dito, além da regra subsidiária do art. 11 e seu §1º da MP 936, o 

parágrafo único do art. 12 da MP 936 estabelece que, para a efetivação de 

redução de salário e jornada acima de 25% (vinte e cinco por cento), no que 

concerne a empregados que percebam salário mensal para além de R$ 

3.135,00 e menos de R$ 12.202,12 (02 vezes o limite máximo dos benefícios 

da Previdência Socia) e que não sejam portadores de curso superior, somente, 

poderá ocorrer por acordo coletivo. 

Adota-se dois critérios, distintos, para o cumprimento da regra 

constitucional da intervenção sindical para defesa dos interesses individuais dos 

trabalhadores e para redução salarial e não são critérios de ordem prática e 

urgência como acima demonstrado, inclusive porque os trabalhadores com 

menores salários encontram-se nas empresas menores, onde haveria maior 

dificuldade para a negociação coletiva, e os trabalhadores com maiores salários 

nas empresas de maior porte. 

A diferenciação da observância ou não do princípio e da garantia 

constitucional da liberdade e participação sindical na disciplina da redução 

salarial se dá por distinção social e escolaridade, para menos e para mais, sem 

uma causa evidente que resulte da natureza das coisas, sem uma causa 

objetivamente justificada. 

Ocorre que o inciso XXX do art. 7º da C.F. já fixa o princípio da igualdade 
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ao declarar: “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;”. 

De clareza evidente a vedação ao tratamento diferenciado sem uma 

causa evidente que resulte da natureza das coisas, objetivamente justificada. E 

a diferença de classe social (padrão remuneratório, no caso concreto tanto para 

menos como para mais, e a escolaridade) não resulta da gênese ou da natureza 

das coisas. 

Foi mais longe o caput do art. 5º da C.F na garantia do princípio da 

isonomia ao dispor que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...” . 

Como se extrai da leitura do caput do art. 5º e do inciso XXX do art. 7º da 

C.F., a Carta Magna não autoriza a possibilidade da lei ordinária estabelecer a 

distinção entre empregados por conta de padrão remuneratória e escolaridade, 

como procedeu a MP 937/2020, no seu art. 12 e parágrafo único. 

A inconstitucionalidade material dos referidos preceitos da MP 936/2020 

se evidencia pela ofensa aos princípios da igualdade e da não discriminação 

(artigos. 5º caput e 7º, caput, I e XXX, da Constituição Federal e Convenção nº 

111 da OIT). 

Portanto, não é possível estabelecer um tratamento desigual a 

trabalhadores, no estabelecimento de direitos e obrigações perante a lei 

ordinária por conta de distinção de escolaridade e padrão remuneratório – nesse 

sentido já se mostrava inconstitucional o parágrafo único do art. 444 da CLT 

(oriundo da lei 13.467/2017). 

A legislação infraconstitucional não poderá autorizar um tratamento “in 

pejus” em detrimento e prejuízo de categoria determinada e específica de 

pessoas, por conta da remuneração ou da escolaridade, mesmo sob o pretexto 

de protegê-las ou desprotegê-las de uma garantia constitucional fundamental, 

sob pena de incidir na inconstitucionalidade por conta do disposto no caput do 

art. 5º e inciso XXX do art. 7º da C.F. 

O inciso III do art. 7 da MP 936/2020 dispõe: “pactuação por acordo 

individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao 

empregado com antecedência de no mínimo, dois dias corridos, e....”. Na 

mesma linha o § 1º do art. 8º da MP 936, que cuida da suspensão temporária 

dos contratos de trabalho. 
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Não se trata de verdadeiro acordo, pois, não há liberdade de contratar, 

nem contratual, o acordo já tem seu conteúdo pré-definido, ou seja, é um 

contrato de adesão a que o empregado tem de aderir diante do estado de perigo 

(art. 156 do CC) ou do estado de lesão (art. 157 do CC) por conta da ameaça da 

perda do emprego e da subsistência, o que se legitimaria do ponto de vista 

constitucional com o respaldo do princípio da intervenção sindical. Por essas 

razões, foi deferida a liminar na ADI 6363. 

Outrossim, se o sacrifício da redução salarial é exigido, inclusive, por 

meio de contrato de adesão, inadmissível a exceção de parcela de 

trabalhadores por conta do tipo de emprego ou da natureza do empregador, 

fixada pelo art. 3º e parágrafo único da MP 937/2020. 

Entretanto, o momento é de consenso e não de dissenso, de conciliação, 

para dar cobertura a violência estrutural com a qual nos acostumamos: 

desigualdade social descompromissada, discriminação, empobrecimento e 

marginalização (Habermas). 

Considerando, tais premissas, cumpre observar que a MP 936/2020 

aponta para questões centrais da saúde da democracia: o reconhecimento da 

vulnerabilidade social, a desigualdade e da necessidade de políticas de justiça 

social, de civilidade e propósito compartilhado. Noutros termos, do 

reestabelecimento de compromissos sociais, da ideia da restauração do 

paradigma do Estado do Bem Estar Social. 

De fato, a intervenção do Estado como força mediadora do 

funcionamento do capitalismo, do mercado e da democracia está evidente na 

MP 936/2020, em especial nos §1º e 2º do art. 5º da MP 936 que estabelecem 

“o benefício emergencial de Preservação do Emprego e Renda será custeado 

com recursos da União”, “devido a partir da data do início da redução da 

jornada de trabalho e salário ou da suspensão temporária do contrato de 

trabalho”, a despeito de se ressaltar que não se trata de benesse gratuita, pois, 

os bilhões destinados à garantia desse projeto advém dos seus próprios 

destinatários, trabalhadores e empresas que pagaram seus impostos (inclusive, 

os incidentes sobre o consumo) que se destinam ao funcionamento do Estado e 

ao cumprimento dos deveres com a população. 

Para o enfrentamento do estado de calamidade e da emergência de 

saúde pública, a MP 936/2020 estabeleceu as seguintes medidas: a) pagamento 
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de benefício emergencial de preservação de emprego e renda; b) redução 

proporcional de jornada de salários e c) suspensão temporária do contrato de 

trabalho (art. 3º). 

No entanto, o parágrafo único do art. 3º da MP 936/2020 excluiu do 

âmbito de incidência normativa “da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, as 

empresas públicas e sociedade de economia mista, inclusive as subsidiárias e 

aos organismos internacionais.” 

A exceção não se justifica na medida que o art. 13 da MP 936/2020 

determina que a redução de jornada e trabalho e a suspensão dos contratos de 

trabalho deverão resguardar o funcionamento dos serviços públicos e das 

atividades essenciais. 

Ademais, a exceção contrasta com o disposto no § 1º do art. 173 da C.F. 

estabelece que “a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras 

entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 

tributárias.” E, em reforço, o inciso II do § 1º do art. 173 da C.F fixa: “II - a 

sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos 

direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.” Logo, não é 

possível estabelecer o privilégio da exceção de não contribuir com o sacrífico 

nacional (mediante a redução de jornada e trabalho e da suspensão do 

contrato de trabalho) tal como estabelecido pelo parágrafo único do art. 3º da 

MP 936/2020. 

O art. 7º da MP 936/2020 estabelece a possibilidade da redução de 

salário e jornada, nos percentuais de 25%, 50% e 70%, por até 90 dias, para 

adequar a simetria dos contratos à força maior. 

No entanto, deixou de determinar às empresas que, igualmente, 

reduzissem o pró-labore e a distribuição de lucros em simetria, tal como era 

previsto na lei 4.923/65 (“ a redução do salário mensal resultante não seja 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário contratual, respeitado o 

salário-mínimo regional e reduzidas proporcionalmente a remuneração e as 

gratificações de gerentes e diretores.”). 

Por outro lado, o art. 7º da MP 936/2020 estabelece a possibilidade de 

redução de salário e jornada de forma aberta para todos os setores e atividades 
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econômicas, independentemente de se encontrarem ou não em reais 

dificuldades. Não observando que a regra da revisão dos contratos por conta 

da força maior deve estar calibrada pela presença de elementos concretos que 

justifiquem a perda da simetria do pactuado, conforme exige o art. 421-A do 

Código Civil. 

O art. 8º da MP 936/2020 estabelece a possibilidade da suspensão 

temporária do contrato de trabalho, pelo prazo de 60 dias, mantidos os 

benefícios sociais concedidos pelo empregador (inc. I do art. 8º), cessando 

qualquer pagamento salarial, perdendo o empregado direito a contagem do 

tempo de serviço para fins previdenciários (a menos que contribua por conta 

própria - inc. II do art. 8º). 

Cabe, ainda, destacar o caput e o §1º do art. 8º da MP 927/2020 segundo 

os quais o empregador poderá, sem negociação coletiva, estabelecer a 

suspensão do contrato de trabalho, por 02 (dois) meses, sem o pagamento dos 

salários. Em complemento o caput e o §1º do art. 9º da MP 927/2020 faculta ao 

empregador conceder ajuda mensal de valor que livremente estabelecer. 

De acordo com o §5º do art. 8º da MP 936/2020, as empresas com 

faturamento a partir de R$ 4.800.000,00 só poderão adotar a suspensão 

temporária dos contratos de trabalho mediante o pagamento de ajuda 

compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado 

durante o período de suspensão, para as demais empresas a ajuda 

compensatória é mera faculdade do empregador (§5º do art. 8º c/c §1º do art. 

9º), tendo natureza indenizatória, não tendo reflexos para fins de imposto de 

renda, previdência e FGTS (§ 1º e incisos do art. 9º da MP 936/2020). 

A suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma contraprestação de 

caráter salarial por parte da empresa – a exceção de benefícios sociais como o 

plano de saúde que, em qualquer dispensa que não envolva justa causa, 

poderia ser assumido pelo empregado, em iguais condições e por um período 

maior – nem mesmo de caráter liberal e indenizatório (art. 9º da MP 936/2020), 

de rigor, não se trata de suspensão do contrato de trabalho, mas, de rescisão 

contratual sem o pagamento das verbas rescisórias, sem a liberação do FGTS e 

o pagamento da multa fundiária – sendo que o seguro desemprego já lhe seria 

pago pelo Estado - , já que a suspensão do contrato de trabalho por mais 30 

dias importa em rescisão contratual, sem justa causa (art. 474 da CLT). 
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Portanto, situação pior para o trabalhador do que tivesse sido despedido sem 

justa causa. 

A suspensão do contrato de trabalho sem pagamento de nenhum 

percentual do valor dos salários, na prática, corresponde a transformação do 

empregado celetista em trabalhador informal, recebendo seguro desemprego do 

Estado. Certamente, será objeto de enorme questionamento judicial. 

Pelo §4º do art. 8º da MP 936/2020, a ocorrência de teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho à distância descaracteriza a suspensão temporária, com as 

sanções previstas nos incisos I, II e III do §4º do art. 8º da MP 936 que, de fato, 

não são sanções. Primeiro, pagar o que seria devido pelo descumprimento da 

regra que concedia a remissão não é acréscimo penal ao que seria devido. 

Segundo, as sanções previstas em acordo coletivo não têm eficácia jurídica 

tendo em vista que o acordo que estabelece a suspensão é individual, Terceiro, 

genérica a referência a penalidades gerais e não indicadas na própria regra. 

De maneira não isonômica (em ofensa ao caput do art. 5° da C.F), o 

inciso VI do art. 9º da MP 936/2020 autoriza, apenas, às grandes empresas – 

que são as que ordinariamente se submetem ao regime tributário do lucro real – 

excluam do lucro líquido o valor da ajuda mensal paga ao empregado com o 

contrato suspenso. Todas as empresas, em particular, as micro, pequenas e 

médias deveriam ser autorizadas a abater tais valores do imposto a pagar, como 

uma medida de real de estimulo a que contribuíssem com a ajuda 

compensatória. 

O art. 10 da MP 936/2020 fixa a garantia provisória no emprego ao 

empregado que receber o benefício emergencial, por conta da redução de 

salário e jornada e pela suspensão do contrato de trabalho, durante o referido 

período e, por igual período, após a cessação desse período extraordinário. 

Considerando que, no caso da suspensão temporária do contrato de 

trabalho, a União arcará com o custo total do benefício, exceção feita a ajuda de 

30% do valor do salário do empregado obrigatória em se tratando das empresas 

com faturamento a partir de R$ 4.800.000,00, bem como os objetivos maiores 

do programa emergencial, a garantia provisória no emprego deveria ser 

estendida a todos os empregados e não apenas aqueles que terão seus 

contratos suspensos (caput do art. 10 da MP 936/2020). 
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Até porque, tal foi estabilidade fixada no inciso III do art. 2º da MP 

944/2020, onde a União (85%) junto com os bancos (15%) abre uma linha de 

crédito de R$ 34 bilhões subsidiada (juros de 3,75% ano) para empresas com 

receita bruta entre R$ 360.000,00 até R$ 10 milhões, de maneira a cobrir 

integralmente, por 02 meses, a folha de pagamento, limitada ao valor de 2 

salários mínimos mensais por empregado. 

A dispensa sem justa do empregado que teve seu contrato sujeito a 

redução de jornada e trabalho e/ou a suspensão contrato suspenso sujeita o 

empregador, além do pagamento das verbas rescisórias, a pagar metade do 

valor que o empregado teria direito no período de garantia no caso de redução 

de jornada e salário de até 50%, ou, de 75% do salário a que o empregado teria 

direito no que de redução a partir de 50% e do valor total do salário que teria 

direito no caso de redução de mais de 70% (incisos I, II, III do art. 10 da MP 

936/2020). No caso de justa causa não incide a penalidade (§2 do art. 10). 

Os acordos individuais de redução de salário e jornada e de suspensão 

do contrato de trabalho deverão ser comunicados pelo empregador ao sindicato 

da categoria profissional, em 10 dias corridos contados da sua celebração; 

comunicação essa destituída de consequência jurídica, inexistindo sanção para o 

descumprimento (§ 4 do art. 11 da MP 936/2020), o que se constituiu num 

dos fundamentos da liminar da ADI 6363. De forma que, como já explicado 

acima, agora, somente, se convalidarão após a manifestação ou inércia do 

sindicato dos empregados. 

O caput e o §1º do art. 11 da MP 936/2020 autoriza a redução da jornada 

de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho por meio de acordo coletivo 

que, poderá estabelecer percentuais diferenciados em relação aqueles propostos 

pela MP. 

O § 3º do art. 11 da MP 936/2020 autoriza a renegociação de acordos 

coletivos, sem mencionar o inciso XXXVI do art. 5º da C.F que trata do respeito 

da lei ao ato jurídico perfeito e nem ao disposto no art. 421-A do Código Civil. 

O art. 15 da MP 936/2020 autoriza a aplicação das suas normativas aos 

contratos de tempo parcial e ao de aprendizagem. 

O art. 14 da MP 936/2020 autoriza a fiscalização e aplicação de multas 

no descumprimento das normas da MP “sub examine”. 

O art. 16 da MP, em exame, ao fixar o prazo máximo de 90 dias para a 

34



  

suspensão o contrato de trabalho gera uma aporia diante do art. 8º da MP 

936/2020 que fixa o prazo máximo de 60 dias, sendo que, apenas, o art. 7º da 

MP que disciplina a redução de jornada e trabalho autoriza o prazo máximo de 

90 dias. 

O art. 18 da MP 936/2020, reconhecendo a situação de vulnerabilidade 

social, outorga ao trabalhador intermitente cujo contrato esteja formalizado, o 

benefício emergencial de R$ 600,00, pelo período de 03 meses, sendo que a 

existência de mais de um contrato de trabalho não gera cumulação de 

benefícios. 

Ainda o art. 19 da MP 936/2020 não autoriza o descumprimento das 

normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. 

Por fim, exorta-se que os problemas decorrentes da desigualdade social 

e da enorme concentração de renda, que são desnudados nos enfretamentos a 

que se propôs o Estado com a edição da MP 936/2020, proporcionem o 

encaminhamento de outras medidas visando o fim dessa chaga brasileira, que 

põe em risco a sobrevivência da economia de mercado e a democracia. Tendo 

papel central nesse novo contrato social o direito do trabalho de compromisso e 

o capitalismo progressista (Stiglitz), pois, podem propiciar inclusão social, que 

define a própria cidadania. 
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Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 

 

José Francisco Siqueira Neto 

Presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB/SP 

 

Guilherme Miguel Gantus 

Presidente da Comissão de Relacionamento com o TRT-2 da OAB/SP 

 

Antônio Rodrigues de Freitas 

Coordenador da área de Direito Internacional da Comissão de Direito do 

Trabalho da OAB/SP 

 

 

35



  

Adriana Calvo 

Coordenadora da área de Direito Individual da Comissão de Direito do Trabalho 

da OAB/SP 

 

Túlio Tayano Afonso 

Coordenador da área de Direito Coletivo da Comissão de Direito do Trabalho da 

OAB/SP 

36



 

 

Alerta sobre cuidados com o meio ambiente do trabalho na pandemia 

do coronavírus 

 

Com o avanço galopante do novo Coronavirus (COVID-19) no Brasil, as 

empresas estão preocupadas com o impacto da contaminação do vírus no 

ambiente do trabalho e com as responsabilidades que terão que assumir 

perante tal pandemia. Por outro, os empregados estão com medo de serem 

contaminados no local de trabalho e questionam quais seriam seus direitos 

trabalhistas em caso de contaminação. 

A Lei nº 13.979/2020, regulamentada pela Portaria nº 356/2020, definiu 

os conceitos de isolamento (afastamento de pessoas com a doença confirmada) 

e quarentena (afastamento de pessoas com suspeita de contaminação) e 

determinou no artigo 3º, § 3º que tais afastamentos médicos serão considerados 

como faltas justificadas. 

Na urgência de busca de soluções para os eminentes riscos 

ocupacionais, algumas empresas vêm aplicando protocolos empresariais de 

combate ao Coronavirus de forma unilateral, sem consulta aos trabalhadores e 

às vezes sem consulta aos órgãos internos responsáveis gestão de riscos 

ocupacionais. 

A integração e a cooperação dos trabalhadores e de seus representantes 

nas deliberações acerca das diretrizes sanitárias para enfrentamento da referida 

doença é vital neste momento. Afinal, ambos têm interesse em comum em 

encontrar soluções efetivas que corroborem para diminuição da propagação da 

doença no ambiente do trabalho e garantir o meio ambiente do trabalhado sadio, 

direito fundamental de todos os trabalhadores, conforme previsto nos artigos 7º, 

XXII, 170, inciso VI, 196 e 225 da Constituição Federal. 

Embora, a epidemia do Coronavírus em si possua uma origem externa 

em relação ao estabelecimento empresarial, a partir do momento em que se 

torna factível a entronização e a circulação do vírus no espaço laboral, ela pode 

se tornar um risco ocupacional à integridade psicofísica inerente ao meio 

ambiente de trabalho. Nesse sentido, a epidemia pode passar a ser típico risco 

de natureza labor-ambiental e por este motivo, o empregador poderá responder 

pelos danos causados, em caso de negligência e imprudência. 

Nesse sentido, é de suma importância a adoção de medidas preventivas 
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(v.g., distribuição de álcool gel aos empregados) e educativas (v.g., cartazes 

informativos) com o objetivo de minimizar os riscos empresariais, conforme 

precedente já adotado pelo TST no caso da epidemia do H1N1 (Processo no. 

TST-RR-3962700-26.2009.5.09.007). 

Na epidemia do Coronavírus, mais do que nunca, todos os atores sociais 

(empresa, empregado e governo) devem pautar suas decisões nos princípios da 

prevenção e da precaução durante o mapeamento dos riscos ambientes, 

conforme incisos II, III, IV e V do § 1º do art. 225 da CF. 

O princípio da precaução preceitua o agir de forma antecipada, a tomada 

de medidas amplas, que possam evitar a ocorrência de possível ameaça à 

saúde e segurança no trabalho. Precaução é um comportamento de cautela, que 

visa precaver-se para evitar um possível risco, ainda que indefinido, procurando 

reduzir o potencial danoso oriundo do conjunto de atividade. Já o princípio da 

prevenção relaciona-se com a adoção de medidas que corrijam ou evitem danos 

previsíveis. 

Os protocolos de saúde ocupacional devem ser elaborados baseados nos 

princípios da prevenção e da precaução, com a participação dos trabalhadores e 

de seus representantes a fim evitar ou de refrear a potencial propagação de 

riscos ocupacionais, conforme preceitua o artigo 19, “e” e 20 da Convenção nº 

155 da OIT (ratificada pelo Brasil em 18.5.1992). 

Além disso, a negociação entre empregador e representação dos 

trabalhadores deverá ser norteada pelos princípios constitucionais da redução 

progressiva dos riscos (art. 7º, inciso XXII) e da conciliação como instrumento 

de pacificação social (preâmbulo da Carta Magna). 

No mesmo sentido, a NR-1 da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, já com sua nova redação conferida pela 

Portaria nº 6.730, publicada no D.O.U de 9.3.2020 estabelece textualmente em 

seu item “IV. g” que “cabe aos empregadores (...) implementar medidas de 

prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de 

prioridade: I. eliminação dos fatores de risco; II. minimização e controle dos 

fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva; III. minimização 

e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de 

organização do trabalho; e IV. adoção de medidas de proteção individual”. 

A mesma NR-1, com redação conferida pela Portaria nº 6.730/2020, 
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estabelece em seu item 1.5.3.2 que os empregadores, ao gerenciarem os riscos 

em seus respectivos estabelecimentos, devem se guiar pelo escopo de “evitar 

os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho”, bem como 

“avaliar (...) [e] classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade 

de adoção de medidas de prevenção.” 

Logo, é imprescindível à consulta aos trabalhadores e neste sentido o item 

1.5.3.3 da NR-1 determina de forma expressa que “as organizações 

deverão adotar mecanismos para (...) consultar os trabalhadores quanto à 

percepção de riscos ocupacionais.” Esta participação dos trabalhadores pode 

ocorrer prioritariamente (mas não exclusivamente) por 

intermédio de seus representantes nas Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), regulamentadas nos termos da NR-5. 

Nos termos do item 5.16 da referida norma regulamentadora, a CIPA 

deverá contar também com a participação do maior número de trabalhadores, 

com a assessoria do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho), (SESMT), quando houver na empresa. 

O SESMT tem por incumbência, a teor do item 4.1 da norma em apreço 

“promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho”, 

de modo que sua atuação será escrutinada periodicamente por “Comissão 

composta de representantes da empresa contratante, do sindicato de 

trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho” (item 4.5.3.3). 

Desta forma, da análise conjunta da Convenção nº 155 da OIT e dos 

textos das NRs 1, 4 e 5, conclui-se que: (i) que a disseminação do Coronavirus 

nos estabelecimentos empresariais poderá ser considerada como um risco 

ocupacional, logo deve ser antecipado, prevenido e gerenciado pelos 

empregadores com precaução e (ii) que as discussões e deliberações a respeito 

das medidas a serem implementadas pelas empresas deverão contar com a 

participação dos trabalhadores por intermédio da CIPA ou de outras instâncias 

eventualmente previstas em normas coletivas para representação dos 

trabalhadores. 

Por fim, neste momento extraordinário para a humanidade, exortamos a 

importância da concertação social, do pacto social e da negociação coletiva, 

como instrumentos de pacificação de conflitos sociais e de busca de soluções 
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de autocomposição capazes de regular melhor as consequências sociais, 

econômicas e ambientais presentes e futuras advindas desta epidemia. 
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“Nota Técnica Sobre a Suspensão dos Processos 

Trabalhistas pela Liminar na ADC 58-DF (IPCA x TR)” 

 

Segundo a famosa expressão cunhada por Chiovenda: “na medida do 

que for praticamente possível, o processo deve proporcionar a quem tem um 

direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter”. 

 

A utilização do processo e o reclamo à atividade jurisdicional não deve 

proporcionar prejuízo ao credor e nem beneficiar o devedor, com um ganho 

derivado da demora da prestação jurisdicional coadjuvada com a inflação do 

período que decorreu entre o inadimplemento e a satisfação da prestação 

jurisdicional. 

Atento a essa situação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em controle concentrado de 

constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de 

remuneração da caderneta de poupança (TR) como critério de correção 

monetária por violação ao direito fundamental de propriedade e ao princípio da 

isonomia, na medida que este referencial é manifestamente incapaz de 

preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. Posteriormente, no 

julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, o STF ainda decidiu não 

modular a aplicação do IPCA. 

Em compasso e observância ao entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, a partir da arguição de 

inconstitucionalidade (processo TST nº 0000479-60-2011.5.04.0231), 

acompanhou o entendimento do STF e declarou a inconstitucionalidade do art. 

39, caput e §1º, da lei 8.177/91 que estabelecia a TR (taxa referencial) como 

fator de correção monetária dos créditos trabalhistas - a despeito de que, 

apenas, de janeiro/2015 a maio/2020, a TR acumularia uma variação de 4,37% e 

a inflação medida pelo IPCA-e estaria em 31,33%. 

O que levou a instauração perante o STF, da Reclamação nº 22.012, sob 

o argumento de que o Tribunal Superior do Trabalho não poderia por 

arrastamento adotar como fundamento a ratio deciendi da decisão do STF para 

declarar inconstitucional dispositivo legal que, igualmente, aplicava a TR ao  

invés do IPCA. A referida Reclamação foi julgada improcedente, restando 
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autorizado pelo STF o entendimento e o procedimento adotado pelo Plenário 

do TST. 

No dia 15.06.2020, novamente, o Plenário do TST (no processo ArgInc nº 

0024059-68.2017.5.24.0000) já havia formado larga maioria para declarar a 

inconstitucionalidade do §7º do art. 879 da CLT que, justamente, reproduzia o 

conteúdo do caput e §1º do art. 39 da lei nº 8.177/91, estabelecendo a aplicação 

da TR para atualização dos créditos trabalhistas. 

Ocorre que, por decisão liminar monocrática, na ADC nº 58, em aparente 

contradição ao decidido pelo STF, inclusive na Reclamação nº 22.012, se 

suspendeu não só o referido julgamento do Plenário do TST, mas, os 

julgamentos de todos os processos na Justiça do Trabalho que envolvem a 

temática da correção monetária pela aplicação do IPCA-E ao invés da TR. 

Com o julgamento da medida cautelar proposta no agravo regimental 

interposto pela Procuradoria Geral da República, ficou esclarecido que a liminar 

não impediria o regular andamento de processos judiciais, ou seja, a matéria 

controvertida continua passível de apreciação pelo juiz, tanto na fase de 

conhecimento quanto na fase de execução, e, tampouco impede a produção de 

atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial quando em 

cumprimento de coisa julgada e da parcela do valor das condenações que se 

afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção 

monetária. 

O efeito dessa liminar suspende a resolução definitiva da questão no 

âmbito de um dos ramos do Poder Judiciário, justamente, aquele que o 

Constituinte Originário cuidou de destacar em separado, na organicidade da sua 

estrutura nuclear Judiciária, que protegeria os diretos sociais de natureza 

fundamentais, os direitos trabalhistas. 

Os direitos trabalhistas sugiram a partir dos grandes compromissos 

históricos da modernidade e da entrada na pós-modernidade: o compromisso da 

democracia moderna e o compromisso do Estado do Bem Estar Social. 

Os direitos trabalhistas garantem emancipação social em face do 

mercado, com um padrão civilizatório no jogo econômico, que poderá levar a 

uma vida decente ao tratar o contrato de trabalho como relação entre sujeitos, 

impedindo que se estabeleça uma relação com o outro que não seja o 

transformando-o em objeto. 
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Por isso, os direitos trabalhistas são categoria integrante dos Direitos 

Humanos, aliás, especialmente, talhados para cuidar do ser humano. 

Os direitos trabalhistas possibilitam distribuição e capacitação aos 

trabalhadores numa sociedade que não dominam, nem política e nem 

ideologicamente. 

O direto do trabalho propicia, com isso, inclusão social. E inclusão no 

contrato social é o sentido da própria cidadania e da democracia, ou seja, de 

uma sociedade justa e sadia. São garantidores da própria democracia e do 

Estado Democrático de Direito. 

No seu preâmbulo e no seu artigo 1º, a C.F. do Brasil, estabelece a 

instituição de um Estado Democrático que tem por objetivo assegurar direitos 

sociais, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos. 

Os direitos trabalhistas, inseridos a partir do art. 7º da C.F, foram os 

únicos direitos sociais enumerados no art. 6º, tratados pelo Constituinte 

Originário individualizadamente, tendo um capítulo específico inserido no Título 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, indicando como essenciais na 

concretização dos valores da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais 

do trabalho e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Com essa especificidade o Constituinte Originário aponta a centralidade 

dos direitos trabalhistas dentre os valores dominantes estruturantes do Estado 

de Direito. 

Claramente, há uma prevalência valorizativa dos denominados direitos e 

garantias fundamentais, por conta do seu significado constitutivo do Estado 

Democrático de Direito. Por conta disso e serem de ordem pública, os créditos 

trabalhistas tem preferência sobre todos os créditos, até mesmo de natureza 

tributária (art. 186 do CTN). 

A correção monetária nada mais é que mera técnica de manutenção do 

poder aquisitivo do valor devido, ou técnica destinada à reposição do poder de 

compra (Dinamarco). Sua aplicação deve ser encarada para realização da ideia 

que o processo deve proporcionar a quem tem direito tudo aquilo e 

precisamente aquilo que ele tem o direito de obter (Chiovenda). 

A correção monetária é indispensável à manutenção da comutatividade, 

do equilíbrio e da função sócio-econômico-financeira dos contratos, com a 
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necessária integridade patrimonial das pessoas. 

A inflação não recomposta pela correção monetária traz um 

empobrecimento aos credores e uma transferência de renda e um 

enriquecimento sem causa para os devedores, como um prêmio pelo 

descumprimento da lei e dos contratos. 

A dívida é pré-existente a sentença declaratória-condenatória que não é 

constitutiva do direito material. 

Antes mesmo da lei 6.899/81, no tocante as dívidas de valor (como as 

dívidas trabalhistas, alimentos, enriquecimento sem causa, indenizações por 

conta de ato ilícito), pela sua própria natureza, cuja prestação corresponde ao 

reestabelecimento de uma posição patrimonial do credor, com força interna para 

propiciar a evolução de sua expressão monetária ao longo do tempo em face da 

inflação intercorrente, os tribunais já autorizavam a revalorização, mesmo sem 

lei e pedido, pelo princípio da revalorização de toda a dívida do devedor moroso. 

O fato é que a correção monetária não é um plus que se acresça à dívida, 

mas a própria dívida, em sua expressão atualizada. Correção monetária nada 

acresce à dívida, mas é a própria dívida em sua manifestação atualizada, de 

modo que a moeda, nominalmente expressa no momento do ajuste da dívida, 

tenha o mesmo poder aquisitivo, quando do adimplemento. (Ada Grinover). 

A correção monetária não é uma lei de caráter e finalidade processuais, 

ela é tipicamente uma lei de direito material, conquanto feita para os que do 

processo precisam valer-se. Toma o processo e sua pendência como fatos 

jurídicos constitutivos do direito, que atribui ao demandante, de receber o crédito 

corrigido e não mais na expressão monetária original. (Dinamarco). 

Tudo isso para que a necessidade de servir-se do processo para obter 

razão não reverta em prejuízo para quem tem razão e benefício para quem não 

a tem, pois, a correção monetária do crédito pela inflação não constitui sanção à 

mora e nem punição ao devedor; esse último apenas deixa de ganhar e se 

enriquecer indevidamente quando é levado a suportar um débito atualizado à 

nova realidade monetária, posto que, de outro modo, não se faria justiça, não 

sendo legítimo punir quem tem razão pela demora do processo e pela 

desvalorização monetária oriunda da inflação. (Dinamarco). 

Mostra-se fora da realidade, afasta-se do valor da justiça e colide com o 

critério de razoabilidade que preside todo ordenamento jurídico negar a real e 
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verdadeira expressão da atualização, adotando-se um critério que não 

corresponde e está desapegado da realidade inflacionária, como no caso da 

adoção da TR ao invés do IPCA-E. 

Na realidade, está acolhendo apenas em parte a pretensão na medida 

que priva o credor de parte da utilidade sócio-econômica que o valor da 

pretensão poderia lhe propiciar se o direito tivesse sido observado pelo devedor. 

Tal entendimento é manifestamente inconstitucional na medida que viola 

o inciso XXII do art. 5º da C.F. ao não reestabelecer a reparação integral, 

impondo de maneira desproporcional sacrifício desmesurado ao direito 

fundamental da propriedade. 

Ainda é inconstitucional, pois, viola o princípio da isonomia (caput e inciso 

I do art. 5º da C.F.) posto que nenhum outro sistema processual estabelece essa 

perda patrimonial no acesso à Justiça, especialmente, considerando que o 

crédito trabalhista por ser estruturante do Estado Democrático, tratado na 

Constituição como direito e garantia fundamental e cláusula pétrea é de ordem 

pública. 

Tais direitos constitucionais estarão sendo nulificados pelo Judiciário 

caso adote uma posição dissociada da realidade, ao não considerar uma 

realidade inflacionária que está diante dos sentidos. 

Afinal quem irá cumprir direitos que não tem correção monetária pela 

inflação? Como corolário disso, tem-se que os recolhimentos fiscais e 

previdenciários que incidem sobre os créditos trabalhistas e as condenações 

judiciais, igualmente, restariam descumpridos e desatualizados, em claro 

prejuízo ao equilíbrio fiscal e às contas da previdência social. 

Destaque-se a gravidade do afastamento dos reais índices inflacionários 

da correção monetária trabalhista, em manifesta desvantagem com créditos de 

natureza meramente quirografária. Isto porque, nos direitos trabalhistas, 

embora na sua maioria, se constituam em obrigação positiva, liquida e a termo, a 

incidência dos juros de mora só se dá a partir da distribuição da ação (art. 883 

da CLT), bem diferente do que ocorre com o crédito civil, cujo o inadimplemento 

desse tipo de obrigação, constitui de pleno direito em mora o devedor civil, que 

passa a se sujeitar a correção monetária pelo IPCA e, ainda, juros de mora de 

1% desde o vencimento da obrigação (art. 397 do CCB). 

Na hora do devedor escolher se pagará o crédito com ou sem correção 
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monetária, com ou sem juros de mora a partir do inadimplemento, qual se 

imagina será a opção? 

Sendo que, para garantia do valor real do crédito civil, o § único do art. 

404 do Código Civil, ainda, estabelece: “Provado que os juros de mora não 

cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao 

credor indenização suplementar.” 

As normas legais relativas à garantia patrimonial, como a correção 

monetária, são regras de direito material, ou normas bifrontes (direito processual 

material) que se exteriorizam para fora do processo e dizem respeito à vida das 

pessoas no plano material e ao próprio direito de propriedade (inciso XXII do art. 

5º da C.F). 

A aplicação de regra que elimine ou restrinja a garantia patrimonial diante 

da evolução inflacionária compromete e atinge o próprio direito de acesso à 

justiça (inciso XXXV do art. 5º da C.F.), gerando o cancelamento de direitos 

materiais do trabalhador protegidos constitucionalmente (art. 7º da C.F) e o 

direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º da C.F.). 

O Estado Democrático de Direito estabelece que o respeito ao outro é 

constitutivo da própria democracia. 

Numa sociedade democrática, não há espaço para que se autorize a uma 

das partes em face da outra, determinar unilateralmente suas próprias opções e 

ações segundo seus próprios interesses e valores. 

Na pandemia constatou-se que a economia de mercado, mesmo numa 

sociedade tecnológica e robotizada, não funciona sem os trabalhadores, afora, 

revelados às escancaras os problemas decorrentes da desigualdade social 

exigindo, mais do que nunca, a primazia dos princípios da solidariedade social 

e da reconstrução da sociedade de compromissos com a équa distribuição de 

ônus. 

Jamais serão alcançados tais objetivos ao se violar o direito de 

propriedade e o verdadeiro acesso à ordem jurídica justa, afastando-se a 

aplicação do IPCA-E da atualização dos créditos trabalhistas. 

Cabe ao jurista descortinar verdades ocultas, romper a muralha atrás 

da qual se esconde alguma coisa que sempre esteve lá; para operar o mundo do 

direito e do processo é preciso entender como a realidade opera, a revelar as 

causas estruturais que os sinais e falas aparentes só evidenciam por distorção. 
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Não se pode esquecer que o processo atinge diretamente a vida e a 

felicidade das pessoas, sendo essencial que aqueles que sofrem descubram as 

causas sociais e se tornem conscientes da origem da sua felicidade ou 

infelicidade. 

Cabe ao Plenário do Supremo Tribunal Federal resolver a matéria, com a 

máxima urgência, em nome da segurança jurídica. 

 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 

 

José Francisco Siqueira Neto 

Presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB/SP 

 

Mauro de Azevedo Menezes 

Membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da 

OAB. 

 

Antônio Rodrigues de Freitas 

Coordenador da área de Direito Internacional da Comissão de Direito do 

Trabalho da OAB/SP 

 

Adriana Calvo 

Coordenadora da área de Direito Individual da Comissão de Direito do Trabalho 

da OAB/SP  

 

Túlio Tayano Afonso 

Coordenador da área de Direito Coletivo da Comissão de Direito do Trabalho da 

OAB 
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“Nota da OAB/SP Sobre a Criação do Grupo de Altos 

Estudos do Trabalho” 

 

 

No dia 22.07.2019, o Secretário Especial da Previdência e Trabalho do 

Governo Federal, informou por Ofício ao Presidente do STF e do CNJ, a 

instituição de Grupo de Altos Estudos visando a modernização das relações 

trabalhistas. 

Sem nenhum demérito ou contestação a respeito da notória competência 

e seriedade dos nomes indicados para compor o referido Grupo de Trabalho, 

composto exclusivamente por ilustres membros do Poder Judiciário, o fato é que 

sua criação perde legitimidade e carece de legalidade, uma vez que exclui e 

desconsidera a entidade que representa a sociedade civil e a própria cidadania: 

a Ordem dos Advogados do Brasil. 

Dispõe o inciso I do art. 44 da lei 8.906/94 que cabe a OAB defender a 

C.F. e o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e 

pugnar pelo aprimoramento da cultura e instituições jurídica. O artigo 133 da 

C.F. deixa claro que a advocacia é indispensável à administração da justiça, 

além disso é obrigatória a participação da OAB em concursos públicos de 

ingresso nas carreiras jurídicas, inclusive da magistratura (art. 93, I, da C.F). 

Assim, a participação da OAB (advogado) em qualquer grupo oficial de trabalho 

no qual se pretenda promover alteração na ordem jurídica social é condição sine 

qua non para sua legitimidade. 

O alijamento da advocacia na composição do referido grupo de trabalho 

representa uma significativa mudança de paradigma e de valores com o 

compromisso histórico com um padrão mínimo civilizatório e falta de respeito 

com a sociedade civil e com a entidade máxima que a representa. 

Causa profunda perplexidade e receio que a ausência de integrantes da 

advocacia esteja pautada na premissa de impedir a voz da sociedade civil contra 

retrocessos sociais que, diuturnamente, se observa no processo legislativo 

protagonizado pelo governo federal. 

A extinção do Ministério do Trabalho e seu encaixe no Ministério da 

Economia, sem que tivesse sido ouvida a OAB – e a sociedade civil - já indicara 

que, para o governo federal, o trabalho como valor não é mais concebido como 

fundamento ético da sociedade e sim como objeto do mercado de consumo, 

perdendo a centralidade que se lhe atribuía entre os valores dominantes pela 
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própria Constituição Federal (art. 1, II, III e IV, art. 3, I, art. 7 da C.F.). 

Esse ano foi proposta a medida provisória decaída que obrigava que a 

contribuição sindical espontânea se desse exclusivamente por boleto bancário. 

Também, a medida provisória da liberdade econômica que a pretexto de 

desburocratizar a economia alterava a legislação trabalhista em diversos pontos 

em contrabando legislativo contido pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 

O próprio objetivo indicado no Ofício SEI nº 201/2019 parte de 

equivocada e invertida premissa de privilegiar a liberdade econômica quando em 

choque com os direitos sociais. 

Ocorre que, no seu preâmbulo e no seu artigo 1º, a C.F. estabelece a 

instituição de um Estado Democrático que tem por objetivo assegurar direitos 

sociais, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos. 

Os direitos trabalhistas foram os únicos para os quais o Constituinte 

Originário dedicou um capítulo específico inserido no Título dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, indicando como essenciais na concretização dos 

valores da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Com essa especificidade o 

Constituinte Originário aponta a centralidade dos direitos trabalhistas dentre os 

valores dominantes estruturantes do Estado de Direito. 

Com tal proposição, a Constituição Federal estabeleceu a obrigatoriedade 

da promoção pelo Estado brasileiro (Legislativo, Executivo e Judiciário) da 

defesa e proteção do trabalhador, como um dos princípios da ordem social e 

econômica brasileira a limitar a livre iniciativa econômica em conformidade com o 

princípio maior da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da 

justiça distributiva (justa e solidária) que assegure aos trabalhadores uma 

existência digna, sendo cláusula pétrea inalterável sequer por emenda 

constitucional (Inc. IV do §4º do Art. 60 da C.F.). 

É o que se espera seja observado pelo seleto grupo de juristas 

integrantes da mencionada Comissão. 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 

 

José Francisco Siqueira Neto 

Presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB/SP 
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Ana Amélia Mascarenhas 

Vice- Presidente da Comissão de Humanos da OAB/SP 
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Nota Informativa – CADUCIDADE DA MP 873 

 

 

Pelos §s 3º e 7º do art. 62 da Constituição Federal, as Medidas 

Provisórias perdem a eficácia, desde sua edição, se não forem convertidas em 

lei no prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período. 

A MP 873/2019 alterava/revogava dispositivos da CLT e da Lei 8.112/90, 

para dispor sobre a contribuição sindical, determinando que, mesmo, após a 

autorização prévia, voluntária e individual dos trabalhadores, na forma já definida 

pela reforma trabalhista (ADI 5794), o pagamento das contribuições devidas aos 

sindicatos dos setores público e privado só poderia ser feito, exclusivamente, por 

meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico encaminhado diretamente à 

residência do empregado. 

A MP 873/2019 foi objeto de ações questionando sua constitucionalidade 

por conta da exigência do boleto bancário para a cobrança da contribuição 

sindical, face a inexistência de urgência a justificar sua edição, bem como pela 

intervenção na autonomia e liberdade sindical. 

A MP 873/2019, editada no dia 01.03.2019, perdeu sua validade no dia 

28.06.2019 – conforme ato declaratório do Presidente do Congresso Nacional 

nº 43/2019 - , uma vez que não foi convertida em lei no prazo previsto nos §s 3º e 

7º do art. 62 da C.F., de forma que, mediante prévia autorização pessoal e 

voluntária do trabalhador, a contribuição sindical poderá ser paga na forma 

autorizada, inclusive, através de desconto em folha de pagamento. 

É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória 

(que tenha sido rejeitada ou) que tenha perdido sua eficácia por decurso de 

prazo, em conformidade com o estabelecido no § 10 do art. 62 da Carta Magna. 

Em tal situação, nos termos do que dispõe o §3º do art. 62 da C.F., no 

prazo de 60 dias, deverá o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 

legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes, ou seja, os atos jurídicos 

realizados no período da edição da MP 873/2019 até a data da sua caducidade. 

Caso o Congresso, no prazo de 60 dias, contados da perda de eficácia da 

MP 873/2019, não edite decreto legislativo a disciplinar as relações jurídicas 

constituídas e atos praticados no período de vigência da mencionada Medida 

Provisória, a princípio, continuariam a ser regidas pelas normas da MP 

873/2019, em consonância com o fixado pelo § 11 do art. 62 da C.F. 

No entanto, no caso concreto, a solução dada pelo §11 do art. 62 da C.F. 51



 

no sentido da conservação da regência das relações jurídicas constituídas no 

período do limbo jurídico pelas regras da MP 873/2019 não resolve a questão 

diante da discussão, que permanece ativa, relativa a própria constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade da MP 873/2019, tanto no seu aspecto formal como de 

mérito. 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB/SP 

 

José Francisco Siqueira Neto 

Presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB/SP 

 

Túlio Augusto Tayano Afonso 

Coordenador de Direito Coletivo do Trabalho da Comissão Especial de 

Direito do Trabalho da OAB/SP 
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“Nota Técnica do PLV nº 17/2019 (Conversão MP Liberdade 

Econômica)” 

 

 

No dia 30.04.2019, foi editada a medida provisória nº 881/2019 que, em 

18 artigos, estabelecia normas de proteção “ao livre exercício da atividade 

econômica”, cujo objetivo era reduzir a burocracia para melhorar o ambiente de 

negócios. 

No entanto, no trajeto legislativo, a MP 881/2019 foi desfigurada, 

adotando-se o inconstitucional procedimento denominado “contrabando 

legislativo”, que viola o princípio democrático e o devido processo legislativo (art. 

1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput e LIV da C.F.), através do qual 

passou a tratar de temas e matérias estranhas e sem pertinência temática com o 

objeto normativo original que era a desburocratização da economia (ADI 

5127/DF). 

Para tanto, foi apresentado o Projeto de Lei de Conversão nº 17/2019 

contendo 73 artigos, tratando de maneira extremamente ilógica e confusa, 

distintas e desconexas matérias relacionadas ao direito econômico, civil, 

comercial, tributário, trabalhista, falimentar, ambiental, urbanístico, eSocial, 

comercialização de produtos em farmácia, transporte de carga, contratos agrários, 

sociedade anônimas, financiamento de imóveis e outros pontos. 

Do ponto de vista formal do processo legislativo, a MP 881/2019 padece 

de inconstitucionalidade por não observar os requisitos exigidos para edição da 

medida provisória, quais sejam, a presença de urgência e relevância à autorizar 

tal proposição legislativa, conforme exige o art. 62 da C.F. (“ Em caso de 

relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional.”). 

O Supremo Tribunal Federal admite, em caráter excepcional, a 

declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove o 

abuso da competência do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos 

constitucionais de relevância e urgência (adi 4717-DF). 

Na exposição de motivos da MP 881/2019 não se demonstrou, de forma 

suficiente, os requisitos constitucionais de relevância e urgência, uma vez que 
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não se identifica nenhuma situação extraordinária ou de anomalia no sistema, 

tampouco de anormalidade ou ruptura no plano da vida real à autorizar a edição 

de medida excepcional. 

A própria quantidade de distintos assuntos contidos na Medida Provisória 

deixa às claras a inexistência de relevância e urgência. 

Especificamente, mas sem prejuízo do que ocorreu com as demais 

matérias, no tocante ao direito laboral considerando que a recentíssima reforma 

trabalhista sequer foi assimilada, essa inundação legislativa, certamente, 

caminha no sentido oposto ao pretendido pela MP da Liberdade Econômica, 

posto que só trará maior insegurança jurídica, desestimulando investimentos. 

O Supremo Tribunal Federal admite o exame dos pressupostos 

constitucionais da medida provisória mesmos após sua conversão em lei, pois, a 

lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na 

medida provisória (ADI nº 3090) 

Ainda do ponto de vista formal o PLV nº 17/2019 padece de flagrante 

inconstitucionalidade face completa inobservância do processo legislativo fixado 

pela Constituição Federal (art. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput e 

LIV da C.F. - ADI 5127/DF), bem como de antijuridicidade pelo descumprimento 

do inciso I do art. 7º da Lei Complementar 95/08 que estabelece: “excetuadas as 

codificações, cada lei tratará de um único objeto”. 

De fato, em desrespeito ao princípio democrático e ao processo 

legislativo, constata-se a prática de proibida inserção, mediante emenda 

parlamentares no processo legislativo de conversão da medida provisória em lei, 

de matéria de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida 

provisória que era a desburocratização da economia (ADI 5127/DF). 

Ocorre que são tantos, distintos e desconexos assuntos tratados (por 

exemplo, a liberação o comércio de produtos em farmácia ou anistia a multas da 

tabela de frete, matéria da legislação trabalhistas, etc.) inseridos mediante 

emenda parlamentares sem qualquer afinidade, pertinência ou conexão entre 

eles e o objeto original e com o direito do trabalho em contraste com o 

ordenado, a partir de 15.10.2015, pelo STF na ADI 5127/DF. 

Com relação ao mérito, tanto a MP 881/2019 e o PLV nº 17/2019 partem 

de equivocada e invertida premissa da hierarquia de valores e princípios que 

são ao mesmo tempo fundamento e fundamentais na estrutura técnico-
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operacional do funcionamento do Estado Democrático brasileiro. 

No seu preâmbulo e no seu artigo 1º, a C.F. estabelece a instituição de 

um Estado Democrático que tem por objetivo assegurar direitos sociais, o bem 

estar, a igualdade e a justiça como valores supremos, tendo como fundamentos 

numa ordem hierárquica clara: I – a soberania, II – a cidadania, III – a dignidade 

da pessoa humana, IV – os valores sociais do trabalho, e, da livre iniciativa, V- o 

pluralismo político. Estabelece, assim, a dignidade da pessoa humana e o 

trabalho como fundamentos ético da sociedade democrática. 

No entanto, na parte preambular sobre a constitucionalidade da MP da 

Liberdade Econômica, o relator do PLV nº 17/2019 afirma que, erroneamente, 

os operadores do direito privilegiam os valores da cidadania, da dignidade da 

pessoa humana e os valores do trabalho sobre a livre iniciativa e a liberdade 

econômica. Não atentando que a Constituição Federal diante da natureza 

especial daqueles valores, princípios e direitos estabeleceu uma ordem de 

privilegio a que deve ceder a liberdade econômica quando em choque com 

eles. 

Os direitos trabalhistas foram os únicos para os quais o Constituinte 

Originário dedicou um capítulo específico inserido no Título dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, indicando como essenciais na concretização dos 

valores da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Com essa especificidade o 

Constituinte Originário aponta a centralidade dos direitos trabalhistas dentre os 

valores dominantes estruturantes do Estado de Direito. 

E, mais, o caput do art. 7º da C.F. estabelece que “são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social”. 

Com tal proposição, não observada pela MP 881/2019 e o PLV 17/2017, 

a Constituição Federal estabeleceu a obrigatoriedade da promoção pelo Estado 

brasileiro (Legislativo, Executivo e Judiciário) da defesa e proteção do 

trabalhador, como um dos princípios da ordem social e econômica brasileira a 

limitar a livre iniciativa econômica em conformidade com o princípio maior da 

dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da justiça distributiva 

(justa e solidária) que assegure aos trabalhadores uma existência digna, sendo 

cláusula pétrea inalterável sequer por emenda constitucional (Inc. IV do §4º do 
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Art. 60 da C.F.). 

A MP 881/2019 e o PLV nº 17/2019 estabelecem uma ampla 

irresponsabilidade patrimonial por parte dos devedores em geral, e, 

particularmente, dos empresários descumpridores das obrigações trabalhistas. 

Ocorre que a aplicação de lei nova que elimine, restrinja ou agrave de 

forma desarrazoadamente pesada a efetividade dos direitos trabalhistas viola 

diretamente as garantias de preservação da estabilidade e segurança da 

posição jurídica e de direitos adquiridos garantidos pela Constituição e na lei 

(inciso XXXVI do art. 5º da C.F.), comprometendo gravemente o direito de 

acesso à Justiça (inciso XXXV do art. 5º da C.F.) e fatalmente, em violação do 

disposto no caput do art. 7º da C.F., anulando direitos materiais laborais. 

Não se pode impor uma lei nova que altere as regras da responsabilidade 

patrimonial programada pela lei e jurisprudência vigente ao tempo dos atos 

jurídicos, que subtraia bens à responsabilidade patrimonial, restringindo ou 

eliminando a responsabilidade patrimonial de sócios e devedores solidários, 

uma vez que se comprometeria fatalmente o direito de acesso à Justiça gerando 

cancelamento de direitos substanciais. 

A exclusão por lei nova de responsabilidade patrimonial e de bens à 

satisfação da coisa julgada, de direitos adquiridos ou de contratos constituídos 

que, como atos jurídicos perfeitos contém regras que geram efeitos e 

consequências futuras seria inconstitucional nos termos do que dispõe o inciso 

XXXVI do art. 5º da C.F. 

Ao estabelecer uma ampla irresponsabilidade patrimonial por parte dos 

devedores, a MP 881/2019 e o PLV nº 17/2019, em grave retrocesso e equívoco 

jurídico e sociológico, partem da premissa que haveria uma distorção na 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser reforçada 

a autonomia patrimonial. 

Na sociedade pós-moderna de massa e consumo, a atividade econômica 

é desenvolvida de forma informacional e financeira e a personalidade jurídica é 

usada de maneira avassaladora para garantir a irresponsabilidade patrimonial. 

São tantos os mecanismos e instrumentos utilizados pela pós moderna 

reengenharia societária das empresas, com incessantes fusões, aquisições, 

cisões, alterações de diferentes modelos societários com uma infinidade de 

empresas e sócios (pessoas jurídicas e físicas) interpostas que se pode falar 
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do modelo societário Houdini – ou de empresas camaleônicas – que os sócios 

atuais e retirantes nunca são alcançados ou encontrados depois de algum 

tempo. 

É manifestamente inconstitucional o § 15 do art. 26 do PLV 27/2019 ao 

estabelecer que o contrato de trabalho firmado por empregado que perceba 

salário acima de 30 salários mínimos será regido pelas normas do direito de 

civil, aplicando-se subsidiariamente o direito do trabalho, posto que não é 

possível se estabelecer tal distinção da proteção constitucional e legal do 

trabalhador por conta do nível de remuneração. 

Isto porque, em primeiro lugar, como se extrai da leitura do caput do art. 

7º da C.F., a Carta Magna ao proteger os direitos do trabalho, por sua própria 

natureza (direitos trabalhistas), e, ainda, ao fixar direitos, não faz tal distinção a 

autorizar que a lei ordinária pudesse estabelecer uma distinção entre 

empregados por conta do nível de remuneração, de maneira que permitisse a lei 

ordinária o afastamento da aplicação legislação trabalhista a uma relação 

propriamente de emprego em situação prejudicial ou em detrimento da melhoria 

da condição social programada pelo legislador constitucional, por conta do fator 

da maior remuneração. 

Isto porque, em segundo lugar, e até porque, o caput do art. 5º da C.F. 

dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.”. 

Portanto, se a legislação trabalhista se aplica a todos os empregados, 

não é possível autorizar o afastamento da aplicação da lei trabalhista sobre uma 

relação de emprego, por conta de distinção que não diz respeito a natureza da 

relação jurídica em si, mas por conta de padrão remuneratório, estabelecendo o 

que seria uma inconstitucional “ação afirmativa negativa”. 

Jamais a lei poderá autorizar um tratamento “in pejus” face a lei em 

detrimento e prejuízo de determinada e específica categoria de pessoas 

(inconstitucional ação afirmativa com cunho negativo/discriminatório). 

Ao contrário, a lei ordinária pode estabelecer uma ação afirmativa positiva 

ou um tratamento “in melius” para compensar desigualdade material de 

determinada categoria ou pessoas de forma a alcançar aplicação da lei e não 

para excluí-la da aplicação da lei incidente aos que se encontram numa relação 

de emprego. 

A proposta contida no art. 72 do PLV 17/2019 no sentido de se suspender 
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os efeitos jurídicos decorrentes de direitos adquiridos por lei ou atos jurídicos 

perfeitos é assombrosamente inconstitucional à luz do que dispõe o inciso 

XXXVI do art. 5º da C.F. (cláusula pétrea – inciso IV do art. 60 da C.F.). 

O artigo 34 da PLV nº 17/2019, que altera o art. 6º e o art. 82-A caput e 

parágrafo único da lei nº 11.101/2015, declarando que a decretação da falência 

ou da recuperação judicial da empresa suspende o curso de todas as ações em 

face da empresa, bem como em face do sócio solidário e que a 

responsabilização do sócio e administrador só pode ser decretada pelo juízo 

falimentar, com observância do art. 50 do Código Civil, só tem sentido jurídico, 

justamente, quando o sócio e os seus bens fazem parte do acervo jurídico da 

massa falida ou da recuperação judicial. 

De fato, sem que a sentença de concessão da recuperação judicial ou o 

decreto falimentar discipline a situação jurídica do sócio e de seus bens – que 

passarão a fazer parte do acervo da massa falida ou da recuperação judicial – 

não há possibilidade jurídica a que a lei ordinária restrinja a competência da 

Justiça do Trabalho, ou, vede o acesso à Justiça por parte de credores do sócio 

de outros ramos do direito, no caso das obrigações decorrentes da relação de 

emprego, sob pena de violação do inciso XXXV do art. 5º da C.F.: “A lei não 

excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça de direito” e do art. 114 da 

C.F.: “Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar: I – as ações oriundas 

da relação de trabalho...” Nesse sentido a Súmula nº 480 do STJ: “O juízo da 

recuperação judicial não é competente para decidir sobre constrição de bens 

não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.” 

O artigo 45 do PLV nº 17/2019 que altera a redação do §2º do art. 2º da 

CLT é inconstitucional e antijurídico, porque incompatível as normas de 

sobredireito, com o microssistema jurídico que é constituído pela própria CLT, 

pela legislação trabalhista esparsa e a doutrina laboral, e, igualmente, 

incompatível com o ordenamento constitucional. 

Realmente, o artigo 45 do PLV nº 17/2019 ao alterar o §2º do art. 2º da 

CLT confunde a figura da desconsideração da personalidade jurídica com o seu 

oposto que é a consideração da personalidade jurídico do grupo econômico 

como empregador único, situação que independe de abuso de poder ou 

confusão patrimonial. 

A fixação da irresponsabilidade patrimonial do grupo econômico, salvo na 
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ocorrência de dolo tratando as empresas do grupo como se terceiros fossem 

entre si, é incompatível com a própria noção e conceito do grupo econômico 

como empregador único, sendo assim, de pleno direito, repelida pelo próprio 

sistema e ordenamento jurídico legal e constitucional. 

Do contrário, a MP da liberdade vai aprisionar a atividade empresarial, 

criando um caos jurídico, prático e econômico a engessar e burocratizar a 

atividade econômica e a prestação de serviços. 

De fato, ao se afastar a noção do grupo econômico como empregador 

único se afasta a possibilidade do trabalhador prestar serviços a mais de uma 

empresa do grupo econômico ou da transferência do trabalhador de uma 

empresa para outra do grupo econômico e mesmo a unicidade do vínculo 

empregatício em flagrante ofensa ao caput do art. 7º da C.F.. 

Por outro lado, o artigo 32 do PLV nº 17/2019 ao modificar o artigo 50 do 

Código Civil para que, apenas, no caso de fraude dolosa, o sócio ou 

administrador da pessoa jurídica responda patrimonialmente junto a sua 

empresa pelas obrigações inadimplidas, fixa uma substantiva vedação do 

acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da C.F.), a despeito do acesso 

meramente formal, já que na prática impossibilita atingir o patrimônio dele, 

criando uma espécie de anistia ao pagamento das dívidas dos devedores e de 

uma forma inconstitucional uma espécie de confisco (inciso IV do art. 150 da 

C.F.) ou violação legalizada do direito propriedade dos credores (inciso XXII do 

art. 5º da C.F.). 

A normatização da completa irresponsabilidade patrimonial, da forma 

como foi proposta pela MP 881/2019 e o PLV nº 17/2019, gerará a uma situação 

oposta a que se pretendeu, ou seja, trará enorme burocratização da atividade 

econômica, na medida que, se aprovada, para a segurança jurídica e 

patrimonial relacionada a qualquer ato jurídico, o consultor responsável passará 

a exigir já na assinatura do contrato a presença do sócio, do administrador, das 

empresas do grupo, de todas SPEs, dos sócios investidores, etc., como avalista, 

fiadores e principais garantidores do contrato, sob pena da empresa obrigada se 

ver estimulada a inadimplir por não envolver responsabilidade além das forças 

do seu capital social. 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 
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NOTA TÉCNICA SOBRE A EXCLUSÃO DOS 

TRABALHADORES APOSENTADOS AO REGIME CONSTITUCIONAL DO 

FGTS E DA MULTA FUNDIÁRIA PELA PEC DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 

 

O governo federal enviou, em 04.02.2019, ao Congresso Nacional 

proposta de Emenda da Constituição intitulada “PEC da Reforma da 

Previdência”. 

 

Embora o objetivo da PEC nº 6/2019 seja reformar o sistema 

previdenciário, a proposta também acabou tratando de específico tema 

trabalhista: o direito ao FGTS (art. 7, inciso III, da CF) e à proteção contra a 

despedida arbitrária ou sem justa causa com previsão de indenização 

compensatória (art. 7, inciso I, da CF c/c o inc. I do art. 10 do ADCT), que estão 

inseridos no capítulo II do Título II da Carta Magna que cuida do núcleo dos 

direitos e garantias individuais fundamentais, considerados cláusulas pétreas 

da C.F. (inc. IV do 4º do art. 60 da C.F.). 

O artigo 2º da PEC propõe acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 10 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (“ADCT”) transcrito abaixo: 

“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o 

art. 7º, I, da Constituição: 

§ 4º O vínculo empregatício mantido no momento da concessão de 

aposentadoria voluntária não ensejará o pagamento da indenização 

compensatória prevista no inciso I do caput do art. 7 º da Constituição, nem o 

depósito do fundo de garantia do tempo de serviço devido a partir da 

concessão da aposentadoria.” (NR) 

 

Através de aparente mera expansão dos parágrafos do art. 10 do ADCT, 

em verdadeiro contrabando legislativo se insere na PEC da Reforma 

Previdenciária matéria alienígena de natureza trabalhista, tendente a abolir o 

direito ao FGTS dos trabalhadores aposentados previsto no artigo 7º, inciso III, 

da CF. e, apesar da má redação, aparentemente, da própria indenização 

compensatória (inciso I do art. 7º da C.F.), ou seja, a multa do FGTS. 

Ocorre que o direito ao FGTS e a indenização compensatória não podem 
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ser limitados ou abolidos no tocante aos empregados, aposentados, por emenda 

constitucional, posto que tal limitação ou restrição não foi estabelecida pelo 

poder constituinte originário, não sendo possível, assim, ao constituinte 

reformador estabelecer exceção que afete direitos e garantias individuais 

fundamentais, cláusulas pétreas, não excepcionada pelo constituinte originário. 

Verifica-se, pois, patente inconstitucionalidade, ao se pretender 

estabelecer uma exceção, com relação ao trabalhador aposentado, não 

autorizada pelo constituinte originário, tendente a abolir direito e garantia 

individual fundamental relacionada ao FGTS e a proteção à relação de 

emprego do trabalhador aposentado. 

Não é a primeira vez que se propõe uma emenda constitucional para alterar 

uma norma do ADCT e o STF já aceitou a possibilidade. 

Entretanto, o que se destaca é que a alteração de regra das disposições 

constitucionais transitórias encontra limite na compatibilidade da modificação 

com a finalidade contida na regra original das disposições transitórias e, 

especialmente, com o conteúdo, a densidade e objetivo das cláusulas 

pétreas a que estão atreladas. 

E, no caso em análise, há clara modificação da finalidade 

constitucional, e, pior, por via transversa abole-se direitos e garantias 

fundamentais, cláusulas pétreas, caracterizada, assim, sua 

inconstitucionalidade material. 

De fato, o inciso I, do artigo 7º da Constituição Federal prevê que são 

direitos de todos os trabalhadores, sem excepcionar os trabalhadores 

aposentados, a proteção contra a despedida sem justa causa ou arbitrária, 

proteção essa enquanto não regulamentada por lei complementar, composta 

pela multa de 40% do FGTS (inc. I do art. 10 do ADTCF.). 

Já o inciso III, do artigo 7º da Carta Magna prevê que são direitos de 

todos os trabalhadores, sem aludir nenhuma exclusão dos trabalhadores 

aposentados, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Os direitos fundamentais sociais previstos no art. 7º do Capítulo II do 

Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) da Carta Magna são cláusulas 

pétreas. 

O conceito de "direitos individuais fundamentais” não se restringe ao 

elenco do artigo 5º da Constituição, encontrando-se pulverizado pelo texto da 
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Carta Magna, específica e especialmente, nos artigos 6º e 7º da C.F., como 

deixou bem claro o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da 

ADIN 939-7/DF. 

O ministro Sepúlveda Pertence assim já se posicionou em seu voto, 

naquela Adin: “parece inquestionável - e sobre isso não houve controvérsia na 

Adin 1480 - que os direitos sociais dos trabalhadores, enunciados no artigo 7º 

da Constituição, se compreendem entre os direitos e garantias constitucionais 

incluídos no âmbito normativo do artigo 5º, parágrafo 2º, de modo a reconhecer 

alçada constitucional às convenções internacionais anteriormente codificadas 

no Brasil” (Sessão Plenária de 24.09.97, na Adin 1675-1). 

E o artigo 60, parágrafo 4º, da C.F. estabelece que “não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, entre outros, os direitos e 

garantias individuais". 

Dessa forma, padece de inconstitucionalidade o art. 2º da PEC da 

Reforma Previdenciária que visa alterar regra do ADCT para excepcionar uma 

categoria de trabalhadores, no caso aposentados, de direitos trabalhistas 

outorgados a todos os trabalhadores sem exceção através de normas 

consideradas como cláusulas pétreas (art. 7º, incisos I e III c/c §4º do art. 60 da 

CF). 

Ademais, o caput do art. 5º da C.F. dispõe que “todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza...”, sendo que a situação de 

trabalhador, aposentado, não autoriza a distinção para excluí-lo da proteção 

constitucional conforme feito pelo art. 2º do projeto de emenda constitucional. 

Ou seja, a inconstitucionalidade material do referido preceito do projeto de 

emenda constitucional, também, se evidencia, pela ofensa aos princípios da 

igualdade e da não discriminação no emprego (artigos. 5º e 7º, I e XXX, da 

Constituição Federal e Convenção nº 111 da OIT). 

Até porque, a aposentadoria voluntária não é situação que autorize o 

discrimen proposto pelo art. 2º da PEC, na medida que não tem consequências 

sobre a continuidade ou não do contrato de trabalho. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, em 2007, na 

ADI 1721-3 quando da introdução pela lei 9.528/97 do § 2º do artigo 453 da CLT, 

estabelecendo que “a concessão de aposentadoria voluntária a empregado 

não implica automaticamente a extinção da relação laboral”. No voto do 
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relator da ADI, o Ministro Carlos Britto assim se posiciona: “Ora bem, a 

Constituição versa a aposentadoria do trabalhador como um benefício. Não 

como um malefício...” 

Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a 

Orientação jurisprudencial n. 361 do TST, passou a fixar: “A aposentadoria 

espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado 

permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por 

ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% 

do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.” 

O que deixa no vazio legislativo, inclusive, por falta de melhor técnica e 

redação, a primeira parte do §4º do art. 10 do ADCT que menciona “o vínculo 

empregatício mantido no momento da concessão de aposentadoria voluntária 

não ensejará o pagamento da indenização compensatória prevista no inciso I 

do caput do art. 7º da Constituição...”. 

Em suma, a inconstitucionalidade do art. 2º da PEC da Reforma da 

Previdência com a introdução do §4º do art. 10 do ADCT se dá tendo em vista 

que é manifestamente inconstitucional se introduzir emenda constitucional 

tendente a abolir direitos individuais e garantias fundamentais (FGTS e a 

proteção à relação de emprego e sua indenização compensatória), não 

excepcionados aos trabalhadores aposentados pelo constituinte originário. 

 

Caio Augusto Silva dos Santos, Presidente do Conselho Seccional da 

OAB/SP 

Jorge Pinheiro Castelo, Presidente da Comissão de Direito do 

Trabalho da OAB/SP 

Adriana Calvo, Coordenadora de Direito Individual da Comissão de 

Direito do Trabalho da OAB/SP 
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“Nota Técnica: ARE 112633/G0 e Negociação Coletiva” 

 

No dia 02.05.2019, o Ministro Gilmar Mendes, do STF, em sede de 

julgamento virtual do ARE 112633/GO, assinalou a necessidade de revisão das 

teses firmadas nos Temas nº 357 e 762 da sistemática da repercussão geral, no 

sentido de circunscrever-se ao âmbito infraconstitucional a discussão atinente a 

disposição de direitos trabalhistas por instrumento coletivo. 

O STF, por unanimidade, reputou constitucional e admitiu a repercussão 

geral da questão, no mérito, por unanimidade, não seguiu o entendimento 

postulado no encaminhamento da possibilidade de acordos e convenções 

coletivos que restrinjam ou afastem direitos trabalhistas independentemente de 

explicitação de contrapartida ou vantagens compensatórias, resguardados os 

direitos indisponíveis constitucionalmente assegurados, remetendo a matéria de 

mérito a julgamento no Plenário Físico. 

No dia 28.06.2019, o Ministro Gilmar Mendes, do STF, ainda no ARE 

112633/GO, determinou a suspensão de todos os processos individuais ou 

coletivos que versem sobre negociação coletiva. 

No caso, estarão em discussão pelo menos três teses firmadas de 

inexistência de repercussão geral, para reexame pelo Plenário do STF. 

O despacho que determinou a suspensão dos processos noticia que a 

empresa recorreu contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 

Região que, não obstante a previsão no acordo coletivo, condenou ao 

pagamento de minutos da hora in itinere, interpondo recurso de revista que teve 

seu seguimento negado, em seguida agravo de instrumento que, também, teve 

seu seguimento negado, ainda, sendo negado provimento ao agravo interno, 

cujo acórdão foi objeto de embargos à SBDI 01 do TST, cujo processamento foi 

indeferido. Tendo, então, sido interposto recurso extraordinário que teve seu 

seguimento negado, sendo apresentado agravo que, igualmente, teve o 

seguimento negado, com posterior agravo interno perante o STF que foi 

conhecido determinando-se a apreciação do recurso extraordinário no plenário. 

Dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual ao 

processamento do recurso de revista, do agravo de instrumento, do recurso de 

embargos à SBDI 01, a única questão passível de discussão em sede de 
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recurso extraordinário e/ou de agravo em recurso extraordinário interposto 

contra o acórdão da Turma do TST, seria relativa aos pressupostos de 

admissibilidade daqueles recursos interpostos no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho, uma vez que não houve, no acórdão da Turma do TST, exame de 

mérito da controvérsia trazida pela empresa, no recurso extraordinário (RE e 

ARE 112633/GO), que destoa do objeto da decisão proferida pela Turma do 

TST, o que tornaria inadmissível o recurso, por ausência de repercussão geral 

da matéria, nos termos do tema 181 do ementário de repercussão geral do 

STF. 

O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 181 da sistemática de 

repercussão geral firmou entendimento de que a questão alusiva ao cabimento 

de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito 

infraconstitucional. 

A situação teria passado desapercebida do plenário virtual ou estaria 

sendo superada e revisada a tese firmada no tema 181 da sistemática de 

repercussão geral? 

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar os temas 357 

(relativo a redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, 

no regime de turnos ininterruptos) e 762 (validade de norma coletiva que limita o 

pagamento de horas in itinere a menos da metade do tempo efetivamente gasto 

pelo trabalhador no seu trajeto até o local de trabalho) da sistemática da 

repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca 

das disposições de direitos trabalhistas por instrumento coletivo de trabalho 

restringir-se-ia ao âmbito infraconstitucional. 

Entretanto, como observado no julgamento do ARE 1121.633/GO, o 

próprio STF no tema 152 reconheceu a existência de matéria constitucional e a 

repercussão geral, no julgamento do RE 590415, ao resolver questão relativa ao 

PDV, admitindo a possibilidade de quitação geral do contrato de trabalho, 

observando formalidades em instrumentos coletivos e individuais, e, 

destacando a existência de vantagens compensatórias (contrapartida), ou seja, 

condições econômicas mais vantajosas do que aquelas decorrentes da mera 

dispensa imotivada, assinalando a função protetora e o princípio da autonomia 

privada coletiva situação diversa da condição de inferioridade e de assimetria de 
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poder nas relações individuais que se encontram os trabalhadores perante seu 

empregador. 

Caberá – ultrapassado os temas 181, 357 e 762 da sistemática da 

repercussão geral - ao Plenário físico do STF enfrentar a questão dos limites do 

negociado sobre o legislado em matéria de negociação coletiva, ou seja, decidir 

ao julgar processos de negociação coletiva que importem redução de direitos se 

haverá ou não a exigência da contrapartida compensatória, para manter o 

equilíbrio e a equidade dos contratos coletivos. 

Caberá, então, ao Plenário físico do STF enfrentar a questão dos limites 

constitucionais da negociação coletiva. 

Destaque-se a hierarquia constitucional dos valores envolvidos que 

devem ser objeto de investigação: i) a proteção ao trabalhador (caput e incisos 

do art. 7º da C..F) e ii) o princípio das normas mais favoráveis (“melhoria da 

condição social”), e, atuação do Sindicato na defesa dos interesses e de direitos 

individuais e coletivos (inciso II do art. 8º da C.F.). 

A Constituição Federal de 1988 ao regular os direitos e garantias 

fundamentais, inclui em seu capítulo II – Dos Direitos Sociais, os arts. 7º e 8º que 

cuidam dos direitos trabalhistas. 

Assim, a proteção dos direitos trabalhistas, no sistema jurídico brasileiro – 

que, nos incisos III e IV do art. 1º da C.F., indica o valor social do trabalho e a 

dignidade da pessoa humana como fundantes do Estado Brasileiro - alcançou 

tal relevância, que tem hierarquia constitucional e está inserida no título dos 

Direitos Sociais que integram as Garantias Fundamentais (caput e incisos do art. 

7º e 8º da C.F.). 

Dispõe o caput do art. 7º da C.F.: “São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:” 

Não bastasse isso, o inciso III do art. 8º da C.F. estabelece que “ao 

sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” 

Ou seja, por ordem constitucional, os sindicatos devem atuar na defesa e 

na proteção dos direitos trabalhistas e na criação de regras e institutos que 

proporcionem à melhoria da condição social: uma atuação buscando normas e 

institutos mais favoráveis ao trabalhador. 
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Poder-se-á dizer que o princípio da norma mais favorável ao trabalhador 

ganhou status de garantia e hierarquia constitucional na C.F. de 1988. 

Exatamente, por isso, as exceções ao princípio e a garantia constitucional 

inserida no caput do art. 7º da C.F., estão devidamente indicadas nos próprios 

incisos do art. 7º da C.F., ou seja, nos incisos VI (“irredutibilidade do salário, 

salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo) e XIV (“jornada de seis horas 

para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 

negociação coletiva”). 

Também, caberá ao Supremo Tribunal estabelecer os limites éticos e 

jurídicos do contrato coletivo, posto que a finalidade de qualquer contrato é 

estabelecer a equidade e o equilíbrio contratual, não se admitindo cláusulas que 

representem abuso de direito e onerosidade excessiva em prejuízo a direitos 

individuais e sociais legalmente garantidos. 

De fato, não se poderá admitir uma negociação coletiva que estabeleça 

um inconstitucional e antijurídico ´direito de prejudicar os outros´ ao fixar a 

possibilidade do estabelecimento de regras sem equidade e que reduzam 

direitos sem contrapartida. 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 
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“Nota Técnica da OAB/SP a Respeito da MP 873/2019” 

 

No dia 01.03.2019, foi editada pelo Presidente da República a medida 

provisória nº 873/2019 que pretende disciplinar a organização e administração 

financeira das entidades sindicais, exigindo que qualquer contribuição sindical 

facultativa ou mensalidade, somente, poderão ser cobradas e pagas mediante 

prévia, voluntária, individual e expressa autorização do empregado, sobrepondo-

se a autorização assemblear e aos estatutos da entidade sindical. 

Além disso, a MP 873/2019 estabelece que a cobrança das contribuições 

facultativas ou das mensalidades só poderá ocorrer, exclusivamente, na forma 

de boleto bancário ou equivalente eletrônico. 

Nesse contexto, cabem três abordagens com relação às normas contidas 

na MP 873/2019: i) do ponto de vista formal; ii) do mérito, iii) das ideias. 

Do ponto de vista formal do processo legislativo, a MP 873/2019 padece 

de inconstitucionalidade por não observar os requisitos exigidos para edição da 

medida provisória, quais sejam, a presença de urgência e relevância à autorizar 

tal proposição legislativa, conforme exige o art. 62 da C.F. (“ Em caso de 

relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional.”). 

Isto porque, não se identifica nenhuma situação extraordinária ou de 

anomalia no sistema, tampouco de anormalidade ou ruptura no plano da vida 

real quanto a matéria à autorizar a edição de medida excepcional. Até porque, 

recente o tratamento da matéria no plano legislativo pela lei nº 13.467/2017. 

Com relação ao mérito, a MP 873/2019 atenta contra os princípios 

constitucionais da liberdade e autonomia sindical, esvaziando a densidade dos 

preceitos constitucionais que garantem a autonomia e a liberdade sindical, ao 

proibir ao Estado sua intervenção e interferência (incisos I, III e IV do art. 8º e 

inciso VI do art. 37 da Constituição Federal) na forma de organização e 

administração financeira das entidades sindicais. 

Com efeito, o caput e os incisos I, III e IV art. 8º da C.F. são expressos no 

sentido:Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
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I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público 

a interferência e a intervenção na organização sindical; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 

categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema 

confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 

contribuição prevista em lei;” 

Registre-se que o inciso IV do art. 8º da C.F. menciona expressamente a 

cobrança através de desconto em folha. 

Já o inciso VI do art. 37 da C.F., com relação aos servidores públicos, 

estabelece que: “é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação 

sindical.” 

Vale, ainda, mencionar o inciso XVIII do art. 5º da C.F. que veda, 

especificamente, a interferência estatal no quesito funcionamento das 

associações, inclusive, de classe como são as entidades sindicais: 

“XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento.” 

Cumpre mencionar que, igualmente, do ponto de vista individual do 

próprio trabalhador estaria sendo interditada, sem nenhuma justificação 

plausível, a sua manifestação de vontade e de iniciativa, ou seja, a sua 

autonomia da vontade e liberdade de contratar, garantida pelo inciso IV do art. 

1º da C.F.: “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.” 

Realmente, a interferência indevida do Estado na autonomia da vontade 

das partes se dá não apenas no plano coletivo da autonomia privada coletiva, ou 

da liberdade e autonomia da organização sindical, mas, também, no plano 

individual, pois, interdita a vontade do indivíduo desautorizando que o mesmo 

regule conforme sua livre iniciativa ajuste especifico com particular. 

Finalmente, no plano das ideias, uma situação de perplexidade. 
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Independentemente da própria inconstitucionalidade que envolve o 

conceito e a possibilidade prevista pela lei 13.467/2017 do negociado prevalecer 

sobre o legislado numa relação que envolve subordinação - que por conta dessa 

condição especial é que se justifica a prevalência do legislado -, o fato é que a 

MP 873/2019 estabelece que o legislado prevalece sobre o negociado, 

justamente, numa relação entre sindicato e trabalhador que não envolve a 

subordinação. 

 

Caio Augusto Silva dos Santos 

Presidente do Conselho Seccional da OAB/SP 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB/SP 
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Nota Técnica Sobre a Obrigatoriedade da utilização do PJe-Calc nos 

processos trabalhistas, a partir de janeiro de 2021 

 

 

Pelo art. 1º da Resolução CSJT nº 274, de 28.08.2020 (DeJT 9/9/2020), o 

§6º do art. 22 da Resolução CSJT nº 185, de 24.03.2017, passa a vigorar com a 

seguinte redação: “art. 22 (..) §6º A partir de 1º de janeiro de 2021, quaisquer 

cálculos deverão obrigatoriamente ser juntados em PDF e com o arquivo 

´pjc´exportado pelo PJe-Cal.” 

 

O direito processual (inclusive, o do trabalho) é ramo do direito público, 

suas normas disciplinam o exercício do Poder Jurisdicional e os modos como os 

interessados são admitidos a participar da relação processual e ter acesso à 

ordem jurídica justa. Nessa condição, as normas processuais disciplinam o 

modo como o poder do Estado é exercido, de maneira a se garantir às partes 

que a sujeição ao Poder não signifique submissão ao arbítrio ou a mera 

discricionariedade Estatal. 

Da condição do processo como ramo do direito público decorre que toda 

a disciplina do processo e dos procedimentos virá da lei, sem espaço para que 

seja composta, ainda, que seja pela parte imparcial (Juiz), ou seja, compete a lei 

a fixação de regras processuais de acesso à Justiça (inciso XXXV do art. 5º da 

C.F.) em consonância com o devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da 

C.F.), o contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes 

(inciso LV do art. 5º da C.F.), o princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da 

C.F.) e a competência exclusiva do legislador (da União) para fixação de normas 

de processo (inciso I do art. 22 da C.F.), particularmente, quando o regramento 

signifique obrigação não prevista em lei e na Constituição que possa criar um 

obstáculo e restringir o acesso à ordem jurídica justa ou ao resultado útil do 

processo. 

A garantia constitucional do devido processo legal e do contraditório 

impõe ao juiz a concreta observância de diretrizes do procedimento que a lei 

estabeleceu e das oportunidades que a mesma lei, previamente, estabeleceu e 

ofereceu às partes relacionadas a realização de atos processuais, em especial, 

o modo de realização dos atos permitidos, outorgando transparência e 
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segurança aos atores do processo. 

Nesse sentido, a obrigatoriedade – e não a mera faculdade ou opção da 

parte - da utilização do sistema de Inteligência Artificial do PJe-Cal, a partir de 

janeiro de 2021, fixada pela Resolução CSJT nº 274 e pela Resolução CSJT 

nº 185, se apresenta como um requisito de procedibilidade (quer seja visto como 

pressuposto processual ou condição (da fase) da demanda executiva externa 

(uma inépcia não natural) à relação processual ou à própria ação, verdadeiro, 

obstáculo de acesso à Justiça não previsto em lei, em violação ao devido 

processo legal, ao contraditório e ampla defesa, ao acesso à Justiça, ao 

princípio da legalidade e da competência exclusiva legislativa da União. 

Por outro lado, ainda que assim não fosse, a necessidade de se oferecer 

segurança quanto ao que cada sujeito do processo possa, previamente, pelo 

que foi estabelecido pela lei, saber o que pode esperar do andamento do 

processo, isso, porém, não significa enrijecer o sistema com disposições formais 

inflexíveis, exageradamente precisas e obrigatórias, que obstem justamente o 

objetivo do contraditório (inc. LV do art. 5º da C.F.) que se resolve na garantia 

constitucional de franquear as partes oportunidades adequadas para demonstrar 

suas alegações. 

O princípio da liberdade das partes e racionalidade no exercício do Poder 

resulta na regra da instrumentalidade das formas. As exigências formais do 

processo visam impedir abusos e outorgar segurança aos sujeitos do processo, 

de forma que não haverá nulidade ainda que não observada a forma se o ato 

realizado de outro modo alcançar a finalidade e não trouxer prejuízo (art. 224, 

art. 244 e §1º do art. 249 do CPC e art. 794 da CLT). 

Dessa forma, a obrigatoriedade – e não a mera faculdade - da utilização 

do sistema do PJe-Cal, a partir de janeiro de 2021, imposta pela Resolução 

CSJT nº 274 e pela Resolução CSJT nº 185, a despeito de não fixar sanção de 

nulidade pela não observância da regra, ao se apresentar como uma exigência 

de observância obrigatória, se for adotada de maneira radical, será contrária à 

instrumentalidade das formas, criando embaraço não racional a que se atinja o 

objetivo e o escopo que se almeja por outra forma e sem que haja prejuízo a 

uma das partes, em violação aos dispositivos legais e constitucionais acima 

mencionados. 
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Entretanto, o aspecto mais grave que resulta da obrigatoriedade do PJe-

Calc fixada pela Resolução CSJT nº 274 e pela Resolução CSJT nº 185, é que 

viola a garantia constitucional de franquear as partes oportunidades adequadas 

para demonstrar suas alegações, ou seja, o acesso à Justiça, o devido processo 

legal e o contraditório (incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da C.F.). 

Isto porque, o sistema do PJe-Cal não possibilita a adequada liquidação 

necessária a estabelecer a liquidez do título executivo, sem a qual nenhuma 

execução é admissível. 

A lei processual fixa três técnicas distintas e diferentes destinadas à 

determinação do quantum debeatur, cada uma delas adequada a produzir a 

liquidez do título executivo judicial. 

A técnica mais simples é adequada para a hipótese da decisão judicial 

fornecer todos os elementos para se concluir pelo montante devido, bastando a 

elaboração de meros cálculos aritméticos. O que no processo civil, pela 

simplicidade dos cálculos, é feito pelo próprio exequente e apresentado numa 

memória de cálculo (§2º do art. 509 do CPC), não vinculada a nenhum sistema 

de Inteligência Artificial vinculante e obrigatório imposto pelo Poder Judiciário, 

havendo apenas uma mera opção da faculdade na utilização do programa de 

atualização financeira oferecido pelo CNJ (§3º do art. 509). 

Nos casos em que se exige mais do que meros cálculos sem maior 

complexidade, a liquidação se faz por arbitramento (inc. I do art. 509 do CPC) ou 

pelo procedimento comum (liquidação por artigos – inciso II do art. 509 do CPC). 

Faltando atribuição de valor a algum bem ou serviço a liquidação se fará por 

arbitramento e caso haja necessidade de investigar fatos pelo procedimento 

comum. 

Além dessas três espécies de liquidação, o CDC fixou a liquidação 

referente a direitos individuais homogêneos derivados de sentença genéricas, 

próprias das ações coletivas, cuja aplicação subsidiária e supletiva se dá no 

processo do trabalho, envolvendo uma modalidade liquidatória bem mais ampla 

do que as anteriores. 

No processo do trabalho coadjuvada com as três (ou quatro) espécies de 

liquidação acima mencionadas (art. 879 da CLT), em função da realidade prática 

e da natureza das coisas, foi estabelecida uma quarta (ou quinta) modalidade de 

liquidação no §6º do art. 879 da CLT, por conta da complexidade dos cálculos 
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que é inerente a boa parte dos processos laborais. Assim, a complexidade dos 

cálculos impõe sua apuração por meio de perito judicial, que, vem, na prática, 

fazer o acertamento dos cálculos que já foram elaborados não pelas partes 

(como se presumiria do §1º-B do art. 879 da CLT) mas, por peritos assistentes 

contratados pelas partes. 

A complexidade dos cálculos no processo do trabalho se apresenta não 

só pelo volume de dados e cálculos aritméticos a serem tratados e compilados, 

mas, particularmente, pela complexidade dos critérios jurídicos a serem 

observados que podem ter sido estabelecidos e retirados de inúmeras normas 

jurídicas (lei, regulamento, convenção, acordo coletivo, contrato individual, usos 

e costumes, comportamento concludente/habitualidade, etc.), especialmente, 

porque envolvem relações de natureza continuativa e inúmeros direitos e 

obrigações a ela atrelados, bem como a uma infinidade de categorias 

profissionais distintas. 

Exatamente, por isso, a liquidação no processo do trabalho é tão ou mais 

ampla e complexa que os atos praticados e julgados na fase de conhecimento. 

Cabe ao juiz decidir sobre a modalidade da liquidação a ser observada de 

acordo com o fixado pela lei, posto que se trata de definir o procedimento 

adequado para revelar o quantum debeatur e garantir o resultado útil e 

programado pelas garantias do processo justo fixadas no modelo constitucional, 

sob pena de violação do acesso a ordem jurídica justa, do devido processo 

legal e do contraditório (incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da C.F.). 

Ocorre que, pela própria natureza das coisas acima posta, o sistema do 

PJe-Cal não se presta a realizar a liquidação por arbitramento e nem pelo 

procedimento comum (liquidação por artigos) previstas no art. 879 da CLT, 

tampouco, para proceder a liquidação de sentença genéricas sobre direitos 

individuais homogêneos, o que, desde logo, se presta a afastar a 

obrigatoriedade imposta da utilização do sistema do PJe-Cal, a partir de janeiro 

de 2021, fixada pela Resolução CSJT nº 274 e pela Resolução CSJT nº 185. 

Afora essas situações, a utilização obrigatória do PJe-Cal, igualmente, se 

mostra imprópria em liquidações que envolvem cálculos complexos 

mencionados no §6º do art. 879 da CLT, que exige a presença do Perito que 

não pode ser substituído por um algoritmo de computador e nem mesmo por 

sinapses de uma solução computacional rígida. 
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A racionalidade jurídica do advogado na indicação de critérios próprios, 

assim como a definição da disciplina jurídica de questões de alta indagação a 

ser dada pelo Juiz, não tem como ser substituída e suprimida pelo modelo 

vinculativo ofertado de maneira padronizada pela Inteligência Artificial do PJe-

Calc, não só pela complexidade jurídica das questões e dos distintos e variados 

critérios que envolvem os cálculos trabalhistas que exigem a manutenção - e 

não se admite a restrição - da autonomia do usuário externo (advogados/partes) 

e do usuário interno (juiz), no que diz respeito a opção pelo modo e a solução da 

liquidação a ser apresentada. 

Destaque-se que os cálculos jurídicos não necessariamente seguem 

critérios econômicos, financeiros ou matemáticos, posto que dependem de como 

foram definidos pelo pedido e disciplinados pela sentença. Assim, v.g., uma 

indenização dobrada pode ser simplesmente multiplicar por dois o valor 

econômico do período, mas, pode ser outra coisa, caso a coisa julgada tenha 

determinado a dobra de cada título integrante do período indenizatório, de forma 

que a base salarial seria dobrada e sobre a mesma aplicado o reajuste salarial 

dobrado, de maneira que o resultado fosse 8 e não 2. Isto é o suficiente para se 

ver a impossibilidade da utilização obrigatória do PJe-Calc quando os critérios 

jurídicos forem distintos de meros cálculos aritméticos, ou melhor, quando os 

cálculos aritméticos dependerem previamente de definição dos critérios 

jurídicos. 

O extenso e profundo trabalho técnico confeccionado a respeito da última 

versão do PJe-Calc, a versão 2.5.6, disponibilizada, ao público, no dia 

21.02.2020, elaborado por Experts, quais sejam Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de SP, Associação dos Peritos Judiciais do 

Estado de SP, Sindicato dos Contabilistas de SP, Federação dos 

Contabilistas do Estado de SP, que foi encaminhado ao Presidente da 

OAB/SP, deixa patenteado as inúmeras inconsistências do sistema PJe-Cal, 

entre elas: i) o incompleto histórico salarial de apenas 15 colunas, sendo 

inúmeras as situações que ultrapassam o referido limite (União, Estados, 

Munícipio, Via Varejo, Eletropaulo, Casas Bahia, Arcos Dourados, Magazine 

Luiza, Autarquias, etc.), ii) o sistema aplica erroneamente correção monetária 

em casos que o término do contrato se dá no próprio mês, iii) não tem como 

apurar corretamente os juros de mora contra a Fazenda Pública (não permitindo 
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a apuração de juros de mora capitalizados), iv) impossibilidade de apuração da 

média comissional trimestral de vendedores, v) não permite a apuração correta 

do adicional de horas extras de diversas categorias profissionais (acordos 

coletivos) que tem uma metodologia/critério normativo diferente da lei, vi) 

impossibilidade da correta apuração das horas extras no intervalo entre jornadas 

(art. 66/67 da CLT), vii) erro na contabilização das faltas na apuração de horas 

extras semanais, viii) impossibilidade de apuração regular das horas extras 

fixadas na Súmula 85 do TST. havendo o risco da apuração em duplicidade, ix) 

não disponibiliza a observância das folgas compensatória e do banco de horas, 

x) não possibilita a apuração de horas extras escalonadas como fixado, v.g. 

pelas convenções dos metalúrgicos, xi) não realiza a tratativa dos apontamentos 

com várias condições ao mesmo tempo, v.g, no caso horário destinado a 

compensação, período noturno reduzido e escalonamento mensal das horas 

excedentes, 

xii) não tem como proceder ao cálculo de horas extra de aeronautas, que 

possuem escalas de voos distintas, composta por mais de uma viagem, com 

tempo voado e laborado em solo e o acréscimo do tempo que antecede o início 

do voo e o término com o corte dos motores, xiii) não disponibiliza opção para 

apuração de horas extras dos minutos que antecedem e sucedem a jornada de 

trabalho, 

xiv) realiza de forma equivocada a apuração da OJ 415 da SBDI 01 do 

TST, xv) não há previsão para dedução dos valores apurados a título de IR ou 

dos honorários de sucumbência que fossem dedutíveis do crédito do autor, 

xvi) não tem como apurar o FGTS de casos de empregado com mais de 1 

tipo de dispensa ou com falha no pedido inicial, xvii) não apresenta de forma 

separada, o valor do capital corrigido, mas sim, o valor total devido com juros 

de mora no valor devido a título de honorários sucumbências, 

xviii) no caso de complementação de aposentadoria inviável se mostra a 

demonstração analítica já que o sistema é travado em sua composição e não 

respeita o regulamento de cada instituição de previdência privada, xix) procede a 

apuração incorreta do INSS, xx) contém erro no cálculo de reflexos em horas 

extras da Súmula 347 do TST, 

xxi) não permite a inclusão de feriados locais pelo usuário, 
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xxii) quando o trabalhador é transferido constantemente de uma cidade 

para outra, o sistema só permite parametrizar feriados em uma única localidade, 

xxiii) não faz rateio/distribuição para amortização de pagamento para mais de 

um reclamante, em ação coletiva, o máximo que consegue é um relatório 

consolidado de dados individuais, 

xxiv) não apresenta juros após a falência, mesmo que haja solidários. 

As entidades acima referidas, concluíram o trabalho apontando que o 

sistema do PJe-Cal apresenta uma enorme limitação na elaboração e cálculos 

de média e alta complexidade, além de apresentar pouca transparência e 

visibilidade na apresentação dos passos seguidos para elaboração dos cálculos. 

Destacam, ainda, que o sistema é passivo e não proativo o que obriga que cada 

inconsistência tenha que ser corrigida por demanda e não de forma ativa pela 

própria inteligência artificial, e, fundamentalmente, só consegue realizar cálculos 

de direitos que tenham previsão legal não conseguindo calcular direitos que não 

tenham fundo normativo na lei, ou seja, não permite que as partes apresentem 

teses diferenciadas para apreciação e deliberação judicial e sua liquidação 

correspondente. E, afirmam que o sistema só teria utilidade para cálculos de 

baixa complexidade, uma vez que é incapaz de proceder a apuração de média e 

alta complexidade que envolva inúmeras variáveis e critérios jurídicos 

diferenciados. 

Do exposto, a conclusão é que a imposição de obrigatoriedade vinculativa 

da utilização do Sistema do PJe-Calc importa em violação do devido processo 

legal (inciso LIV do art. 5º da C.F.), do contraditório e da ampla defesa com os 

meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5º da C.F.), o princípio da 

legalidade (inciso II do art. 5º da C.F.) e a competência exclusiva do legislador 

(da União) para fixação de normas de processo (inciso I do art. 22 da C.F.), 

tratando-se de obrigação não prevista em lei e na Constituição que cria 

obstáculo e restringe o acesso à ordem jurídica justa (inciso XXXV do art. 5º da 

C.F.) ou ao resultado útil do processo. 

Afora o fato de afrontar o direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à 

coisa julgada, porque a aplicação da obrigatoriedade do PJe-Cal elimina, 

restringe e agrava a efetividade dos direitos trabalhistas, comprometendo e 

atingindo o próprio direito de acesso à justiça, gerando o cancelamento de 
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direitos materiais do trabalhador protegidos constitucionalmente. 

Cumpre, ainda, em ordem de conclusão, apontar que a imposição 

vinculante da obrigatoriedade da utilização do Sistema de Inteligência 

Artificial do PJe-Calc importa violação aos artigos 17, 18 e 19 da Resolução 

332, de 21.08.2020, do CNJ que disciplina a utilização da Inteligência 

Artificial no Poder Judiciário. 

O artigo 17 da Resolução 332 do CNJ, no seu caput e inciso II, determina 

que o sistema de inteligência artificial deve assegurar a autonomia dos usuários 

internos, afastando qualquer vinculação a solução apresentada pela Inteligência 

Artificial. Ocorre que ao se estabelecer a obrigatoriedade da utilização do 

sistema do PJe-Calc fixa-se uma vinculação do próprio Juiz à solução 

apresentadas pela inteligência artificial, agredindo a autonomia e a 

independência do juiz na aplicação da lei.. 

Os artigos 18 e 19 da Resolução 332/2020 do CNJ estabelecem que os 

usuários externos devem ser informados em linguagem clara e precisa do 

caráter não vinculante da solução ofertada pela inteligência artificial, além da 

exigência da explicação passo a passo dos critérios utilizados que conduziram 

ao resultado, o que, igualmente, como demonstram as entidades experts acima 

mencionadas, não ocorre no caso do PJe-Calc. 

Consta, ademais, nos Considerandos da Resolução 332 do CNJ que a 

Inteligência Artificial aplicada ao processo de tomada de decisões deve atender a 

critérios éticos de transparência, previsibilidade, possibilidade de auditoria e 

garantia de imparcialidade e justiça substancial, o que, igualmente, como 

demonstram as entidades experts acima mencionadas, não ocorre no caso do 

PJe-Calc. 

Portanto, o sistema do PJe-Calc deve ser oportunizado, tal como ocorre 

na sistemática do processo civil no tocante ao programa de cálculo de 

Inteligência Artificial ofertado pelo CNJ, como uma mera opção ou faculdade 

(§3º do art. 509 do CPC) e não de movo vinculativo e obrigatório, como consta 

no §6º do art. 22 da Resolução CSJT nº 185, albergado na Resolução CSJT nº 

274. 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 

78



  

“Nota Técnica Informativa sobre o julgamento do CC 164.544-MG 

pelo STJ e a Uberização” 

 

 

No dia 28.08.2019, a Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça 

julgou o conflito de competência nº 164.544 declarando a competência do 

Juizado Especial Civil para julgar ação civil, proposta por motorista do aplicativo 

Uber, postulando obrigação de fazer e indenização civil por conta de sanção que 

resultou no desligamento de sua conta no Uber. 

A partir dessa decisão, parte da imprensa erroneamente passou a 

noticiar que o STJ teria julgado e fixado a natureza da relação jurídica existente 

entre o motorista e o Uber. O que não ocorreu e nem poderia ocorrer. 

No acórdão do STJ consta que ação foi proposta pelo motorista perante 

o Juízo Estadual, sendo que a causa de pedir e o pedido   deduzidos na inicial 

não se referem à existência de relação de trabalho entre as partes e nem a 

verbas de natureza trabalhista, situada em abstrato como litígio derivado de 

alegada relação jurídica de cunho civil. 

E que o Juízo Civil não se atentando a fórmula como foi deduzida a 

demanda civil, e, portanto, a causa de pedir e o pedido afirmados em juízo como 

de natureza civil, de ofício, declinou de sua competência por entender que se 

tratava de relação de trabalho sendo competente, portanto, a Justiça laboral. 

Ocorre que, remetidos os autos ao Juízo Trabalhista, este, corretamente, 

por sua vez, declarou-se incompetente e suscitou o conflito de competência, sob 

o fundamento de que a causa de pedir e o pedido tal como deduzidos em juízo 

não se apresentavam afirmados sob alicerce de natureza trabalhista. 

O que levou ao STJ declarar, para a hipótese tal como posta e deduzida 

em juízo, a competência da Justiça Comum. 

No acórdão o STJ esclarece que a competência em razão da matéria é 

questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, 

sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre 

diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo. 

Noticiado, pois, pela decisão do STJ, na hipótese sob análise, a causa de 

pedir, tal como posta e aferida em abstrato no seu estado de asserção, não seria 

um contrato de trabalho, mas sim, um contrato civil de intermediação digital para 

79



  

a prestação de serviços firmado entre as partes. E o pedido formulado pelo autor 

na inicial não conteria nenhuma pretensão de natureza trabalhista, mas, perdas e 

danos civis e a reativação de sua conta UBER para que pudesse voltar a fazer 

uso do aplicativo e realizar seus serviços. 

No acórdão do STJ está destacado que os fundamentos de fato e de 

direito da causa não dizem respeito a nenhuma subjacente alegação de 

existência de relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a 

pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista, bem como que o 

pedido de natureza civil decorre de afirmado contrato civil firmado com a 

empresa detentora de aplicativo de celular. 

Na parte dispositiva, o acórdão do STJ, ainda, ressalta que se tratando de 

demanda em que a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial não se 

referem à existência de relação de trabalho entre as partes, configurado está 

litígio que deriva de alegado título jurídico no estado de asserção de cunho 

civil, sendo o caso de se declarar a competência da Justiça Estadual. 

Em suma, o Acórdão do STJ definiu a competência do Juizado Civil em 

razão da causa de pedir da ação ter sido apresentada pelo autor como uma 

relação de direito civil, pleiteando uma indenização civil. 

A competência, de fato, é definida pela causa de pedir. Tanto é que foi 

o Juiz do Trabalho que, ao receber o feito enviado pelo juiz do civil, suscitou o 

conflito, justamente, por essa situação (da causa de pedir). 

Ou seja, não foi apreciada em via concreta e principal - ou de mérito - a 

natureza da relação jurídica, até porque não havia controvérsia, apesar de uma 

extensão argumentativa desnecessária contida no corpo do acórdão que acabou 

gerando o debate. 

Interessante, ainda, destacar que, na extensão argumentativa, se ignorou 

o novo tipo legal trabalhista, ou seja, não se lembrou da relação de emprego na 

modalidade intermitente. E que, por outro lado, a economia compartilhada 

admite o compartilhamento de bens imóveis e móveis e não de pessoas. Por 

exemplo, pode-se compartilhar a bicicleta, mas, ao se colocar uma pessoa em 

cima dela para pedalar por outra a serviço de um aplicativo qualquer, o que há é 

prestação de trabalho humano. 

Retornando ao conflito de competência nº 164.544, tratava-se de ponto 

incontroverso a asserção em abstrato da alegada relação de natureza civil. 
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Caso existisse controvérsia ou em discussão no processo de origem, o 

ponto seria erigido em questão prejudicial de mérito, heterogênea e externa (o 

que não ocorreu) a ser resolvida em via incidental, ou, sendo erigido à causa 

prejudicial a ser solucionada em via principal. 

A questão referente à existência ou inexistência de uma relação jurídica 

que, sem constituir o próprio objeto principal da demanda, seja seu antecedente 

lógico, denomina-se prejudicial. Assim, o ponto prejudicial é o fundamento 

antecedente lógico e necessário em relação à figura prejudicada. Havendo 

dúvida sobre o ponto prejudicial surge a questão prejudicial, porque existe uma 

anterioridade lógica e necessária entre a questão prejudicial e a prejudicada, de 

forma que não é possível resolver uma questão prejudicada sem que se 

solucione antes a questão prejudicial. 

A prejudicial interna é solucionada no mesmo processo em que é 

resolvida a prejudicada. A prejudicial externa é resolvida em processo distinto 

daquele onde é decidida a prejudicada. 

Tanto a prejudicial interna, como a prejudicial externa podem ser do 

mesmo ou de diverso ramos de direito da prejudicada. E, conforme o caso, 

serão classificadas em homogêneas ou heterogêneas. 

Será heterogênea quando, pertencendo a diverso ramo da prejudicada, 

não estiver compreendida na mesma área jurisdicional. 

Será obrigatória a suspensão do processo em face da existência de uma 

causa prejudicial dependente da resolução, em via principal, em outra área 

jurisdicional (competência de jurisdição). 

Desse modo, caso uma prejudicial heterogênea seja suscitada perante 

um juiz civil, ele não poderá decidir, em via principal, a respeito da existência ou 

inexistência de uma relação jurídica particular (como é o caso da relação de 

emprego), para o qual seja incompetente em razão da matéria. 

Portanto, ao se defrontar com a causa prejudicial heterogênea, seja 

decorrente de demanda autônoma ou pedido contraposto declaratório 

incidental, caberá ao juiz civil remetê-la ao juízo competente e aguardar a 

solução que será dada pelo órgão jurisdicional especial, de modo a respeitar o 

princípio da unidade da jurisdição e da competência material constitucional. 

Do contrário, teria que apreciar a prejudicial de forma incidental e não 
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haveria verdadeira decisão, mas mera resolução da questão incidental, uma vez 

que a decisão da causa prejudicial só fará coisa julgada material quando julgada 

em via principal perante o juiz competente em razão da matéria. 

Nesse sentido, somente se forma e tem que ser respeitada, é a coisa 

julgada trabalhista quando decidir se há ou não elo empregatício entre o 

motorista e a empresa do Uber. 

Assim, se suscitada fosse a causa prejudicial da natureza do vínculo 

estaria caracterizada uma causa prejudicial externa e heterogênea - de outro 

ramo do direito - o que obrigaria a suspensão do processo civil e a remessa à 

Justiça do Trabalho para solucionar a causa prejudicial, já que, pelo art. 114 da 

C.F., trata-se de competência exclusiva em razão da matéria. 

A ação trabalhista e a ação civil não terão nunca a mesma causa de pedir 

e pedido, justamente, porque, a relação jurídica básica indicada em abstrato e a 

pretensão processual são distintas. 

Porém, a coisa julgada trabalhista é a que estabelece a definição ou não 

da relação de emprego. 

Essa é a questão ou melhor a causa prejudicial externa e heterogênea da 

qual depende a continuidade ou o prosseguimento da ação civil pautada 

numa pretensa relação civil - causa de pedir ou o título jurídico definidor da 

competência e da adequação (interesse de agir) da pretensão com o título base 

(e a via escolhida) e a ação escolhida – a ser declarada existente ou inexistente 

pelo juízo competente (JT). 

É a coisa julgada trabalhista quando decidir se há ou não elo 

empregatício entre o motorista e a empresa do Uber que irá estabelecer o 

precedente a ser seguido e observado, por força do que dispõe o art. 114 da 

C.F. 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 
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“Nota Técnica sobre a ADPF 488/DF e o ARE 1.160.361 – 

Responsabilidade Patrimonial e Responsabilidade Civil 

 

 

Conforme o disposto no Tema 660 do ementário de repercussão geral do 

STF, consagrado no ARE 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não 

existe repercussão geral a autorizar o seguimento de recurso extraordinário na 

alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos 

limites da coisa julgada e do devido processo legal, cujo julgamento da causa é 

dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas 

infraconstitucionais. 

Entretanto, no julgamento do ARE 1.160.361, em decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, restou suplantado o óbice do Tema 660, 

com espeque na afronta à Súmula vinculante nº 10 do STF, deliberando-se o 

encaminhamento do processo ao Plenário do TST, para apreciação de possível 

negativa da aplicação do §5º do art. 513 do CPC/2015, por conta do 

redirecionamento do cumprimento de sentença ter se dado em face de empresa 

pertencente ao grupo econômico da empresa condenada (“do empregador 

condenado”). 

O §5º do art. 513 do CPC/2015 estabelece que, em sede de 

responsabilidade civil, é de rigor a integração do fiador, do coobrigado ou do 

corresponsável ao processo já na fase de conhecimento, de modo a possibilitar 

que o cumprimento de sentença alcance aquele que figura como corresponsável 

civil (coobrigado e fiador). 

Contudo, no âmbito do direito processual civil e das lides que tramitam na 

Justiça Comum, os responsáveis patrimoniais (figura distinta da responsabilidade 

civil) que tem responsabilidade executória secundária, independentemente de ter 

participado na relação processual da fase de conhecimento, suportam as 

consequências da execução promovida contra o executado primário. (Liebman). 

Portanto, a regra do §5º do art. 513 do CPC/2015 – que disciplina a 

reponsabilidade civil - não abrange o instituto da responsabilidade patrimonial ou 

responsabilidade executiva secundária, ou seja, os legitimados passivos 

supervenientes enumerados pela lei, inclusive quando atingidos pela 
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desconsideração da personalidade jurídica (Cruz e Tucci). 

A desconsideração da personalidade jurídica autoriza e expõe à execução 

por obrigações da sociedade todo o patrimônio desse responsável secundário ou 

patrimonial, a despeito dele não ser um obrigado (não estar vinculado 

diretamente ao credor por relação de direito material) e, também, não estar 

incluído no título executivo. (Dinamarco) 

Registre-se, ainda, que, para além do obiter dictum contido no julgamento 

do ARE 1.160.361, foi aforada a ADPF 488/DF, pela Confederação Nacional do 

Transporte, contra a possibilidade de se estabelecer o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, na fase de execução (cumprimento 

de sentença), para se alcançar as empresas do grupo econômico, sob o 

fundamento da inobservância da exigência imposta pelo §5º do art. 513 do 

CPC/2015. 

A despeito do voto da Ministra Rosa Weber, no que foi acompanhada pelo 

Ministro Alexandre de Moraes, pelo não conhecimento da ADPF, por inexistir 

dissenso pretoriano ou o requisito da subsidiariedade a amparar a pretensão, o 

julgamento foi suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes. 

Retornando a decisão monocrática proferida no ARE 1.160.361, extrai-se 

da mesma um certo estranhamento com um conceito específico do direito do 

trabalho de que o empregador (único) é o grupo econômico, na alusão “quanto à 

possibilidade de empresa pertencente a grupo econômico responder por débitos 

de empregador condenado”, ou, “da viabilidade de promover-se execução em 

face de executado que não integrou a relação processual na fase de 

conhecimento, apenas, pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins 

laborais”. 

No direito do trabalho a matéria relativa à responsabilidade patrimonial do 

grupo econômico se encontra positivada no conceito de empregador único que é 

o próprio grupo econômico ao qual integra a empresa obrigada ordinária e 

primária (§2º do art. 2º CLT). 

A alteração da responsabilidade patrimonial (responsabilidade executiva 

secundária) de qualquer empresa do grupo econômico para a figura de uma 

(co)responsabilidade civil/material, a ser apurada na fase de conhecimento do 

processo, tratando as empresas do grupo como se terceiros fossem entre si, é 

incompatível com a própria noção e conceito do grupo econômico como 
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empregador único, além de engessar e burocratizar a atividade econômica e a 

prestação de serviços. 

De fato, ao se afastar a noção do grupo econômico como empregador 

único, condição da qual deriva automaticamente a responsabilidade 

patrimonial solidária das empregadas integrantes do grupo, para estabelecer 

entre elas o tratamento de (co)responsabilidade civil, mutatis mutandis, tal 

raciocínio impediria que o trabalhador prestasse serviços a mais de uma 

empresa do grupo econômico ou a transferência do trabalhador entre as 

empresas do grupo econômico, posto que estaria afastada a unicidade do 

vínculo empregatício com o empregador único/grupo econômico. 

No caso em exame, é de fundamental importância a distinção de 

institutos e técnicas jurídicas: i) obrigação, ii) responsabilidade, iii) 

responsabilidade civil (material), iv) responsabilidade patrimonial, e, v) 

desconsideração da personalidade jurídica. 

A obrigação é o contraposto negativo do direito subjetivo, assim, 

direito e obrigação são dois lados de uma relação jurídica de direito 

material. 

Obrigação é uma situação de desvantagem, alimentada pelo direito, é o 

contraposto negativo do direito subjetivo, o qual se define como situação jurídica 

de vantagem em relação a um bem. (Dinamarco) 

O obrigado é o devedor de uma relação jurídica de direito material. O 

devedor de uma obrigação decorrente de uma relação jurídica responde com 

seus bens pelo cumprimento e adimplemento dessa obrigação (art. 391 do 

Código Civil e art. 789 do CPC/215). 

Contudo, pode existir responsabilidade sem obrigação. Isto ocorre, 

sempre, que os bens de uma pessoa possam ser apanhados em uma execução 

por obrigação da qual ele não é o próprio devedor. 

A responsabilidade patrimonial ou executiva de bens de terceiros por 

obrigação de outra pessoa física ou jurídica, o devedor, tem que ter previsão 

legal expressa. 

Em diversas situações disciplinadas pelo ordenamento jurídico, a lei (art. 

790 do CPC/2015, §2º do art. 2º da CLT, etc) determina a automática 

responsabilidade patrimonial ou executiva (secundária) sobre pessoas física ou 

jurídica que passa a ser legitimada passiva, a despeito de que não eram os 
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legitimados ordinários   e primários, ou seja, que não são o devedor que tenha 

participado do processo de conhecimento, como ocorre, por exemplo, com o 

sócio, o administrador, o acionista majoritário, as empresas do grupo econômico, 

que são diretamente alcançados, na fase executiva, no seu patrimônio para 

garantir o resultado da prestação jurisdicional. 

 

Noutras palavras, a lei estabelece para situações expressamente 

mencionadas a automática responsabilidade (“ope legis”) daquele que, embora, 

não seja o devedor, seja automaticamente trazido ao processo na qualidade de 

responsável patrimonial pela dívida como forma de garantir o cumprimento da 

obrigação da pessoa jurídica executada. Trata-se de obrigação ou 

responsabilidade puramente processual (H.Theodoro Júnior) ou bifronte. 

Trata-se de mera substituição ou sucessão processual ao executado 

originário, tanto é que não é possível àquele que ingressa na ação como 

sucessor face a desconsideração da personalidade jurídica arguir a prescrição 

que poderia existir se fosse contado do ingresso da sua pessoa, por se tratar de 

mera sucessão a prescrição já foi interrompida com a citação da pessoa jurídica 

obrigada. 

É importante, pois, destacar a distinção da responsabilidade patrimonial 

ou executiva de outra coisa que é a pura responsabilidade civil consequente da 

prática de atos ilícitos, abuso, fraude e/ou danos causados ou pela assunção 

contratual de (co)responsabilidade civil por quem não (re)presenta a sociedade e 

que gera prejuízos a terceiros. (Dinamarco) 

Na pura responsabilidade civil ou material o que se busca é a 

responsabilidade solidária daquele com a sociedade por conta obrigação 

contratual ou de ato ilícito, fraudulento que tenha causado danos a terceiros e 

não daquele que é indicado pela lei como responsável patrimonial ou executivo. 

No caso da pura responsabilidade civil, o terceiro deverá ser chamado 

como parte legítima passiva de um processo de conhecimento, de forma que a 

final venha suportar a execução sobre seus bens como legitimado ordinário e 

primário, com seu nome constando do título executivo condenatório, sob pena de 

não se admitir a execução sobre seu patrimônio, uma vez que não se trata de 

hipótese de responsabilidade patrimonial ou executiva, mas sim, de 

responsabilidade civil, tal qual ocorre na figura do fiador, do coobrigado ou do 
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corresponsável prevista no §5º do art. 513 do CPC/2015. 

Quando se discutir a pura responsabilidade civil/material de um terceiro 

estranho à relação jurídica original que não se confunde e nem (re)presenta 

“ope legis” a pessoa jurídica, tal qual a diferença entre a situação de fraude à 

execução e fraude contra credores onde se faz necessária a apuração dessa 

responsabilidade por conta de obrigação civil própria ou ato ilícito propriamente 

dito, não será possível se fixar tal responsabilidade por sucessão no plano do 

processo de execução. 

A apuração dessa responsabilidade civil/material solidária por ato próprio 

(seja de fiador, coobrigado ou corresponsável civil ou por ato ilícito próprio) 

exigirá a verificação da situação anterior no plano material, ou seja, exigirá a 

apuração no plano material dessa responsabilidade extravagante por meio de 

ação própria autônoma, com amplo direito de defesa e contraditórios. 

Não se poderá, assim, atribuir responsabilidade civil solidária sem que o 

terceiro estranho (ou sem vinculação direta e responsabilidade patrimonial 

executiva reconhecida por lei) à sociedade, seja desde o início incluído no 

processo de conhecimento, sem que se tenha um título executivo judicial contra 

ele, oriundo de ação autônoma ou condenação no processo de conhecimento, 

ou, alcançá lo na fase de execução sem que haja violação ao direito de 

propriedade, ao devido processo legal, ao amplo direito defesa e ao contraditório 

garantidos pelos incisos II, XXII, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da C.F. 

Em síntese, a atribuição de pura responsabilidade solidária civil a terceiro 

que não tem processualmente responsabilidade patrimonial executiva 

(decorrência automática de norma de mero direito processual) por dívida de 

alheia é determinação relacionada à situação de direito material específica ou 

pretensão material, ou seja, que exige ação autônoma e processo de 

conhecimento no qual   se apure a pura responsabilidade civil solidária e se 

declare a existência de um vínculo jurídico (decorrente de uma coobrigação 

contratual ou de um ato ilícito   ou abusivo) e, portanto, obrigação ou pura 

responsabilidade civil diante de uma situação na qual a priori não existiria tal 

liame jurídico. 

Já a responsabilidade patrimonial ou executiva se dá de forma automática 

por determinação legal, com apuração no plano meramente processual, com a 

sucessão processual e não para a fixar a pura responsabilidade civil solidária ou 

87



 

própria de terceiros que não fazem parte do liame jurídico (ainda que no plano 

teórico ou atrás da personalidade jurídica) que une credor e obrigado. 

Continuando, outra importante distinção é i) da esconsideração da 

personalidade jurídica e ii) da responsabilidade patrimonial. 

A desconsideração da personalidade jurídica é técnica que estabelece a 

ineficácia relativa da própria pessoa jurídica frente a credores cujos direitos não 

foram satisfeitos mercê da autonomia patrimonial criada pelo contrato social. 

A desconsideração da personalidade jurídica é direito potestativo sujeito a 

prazo decadencial que a lei não previu (art. 134 do CPC e art. 855-A da CLT), 

prevalecendo a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, de forma 

que presentes os requisitos da responsabilização definido por cada ramo 

específico do direito (AResp. 1.226.675), poderá a desconsideração da 

personalidade jurídica, inclusive, em face do grupo econômico, ser realizada a 

qualquer tempo e fase do processo, seja de conhecimento, seja no cumprimento 

de sentença (Resp. 1.312.591). 

A lei trabalhista (§2º do art. 2º da CLT) ao estabelecer a responsabilidade 

patrimonial das empresas do grupo econômico, considera que no conceito do 

empregador único apresenta-se a figura de uma empresa que tem naturalmente 

uma relação íntima com o legitimado ordinário primário, posto que a noção da 

solidariedade passiva e da responsabilidade executiva secundária integra como 

elemento indissociável a própria figura do grupo econômico. 

No caso das empresas do grupo econômico, elas são naturalmente 

solidárias, trata-se de responsabilidade patrimonial executiva secundária, na 

forma do §2º do art. 2º da CLT, cuja atuação é direta e ocorre sem necessidade 

de condenação do grupo ou de outra empresa integrante deste como 

responsável na própria sentença do processo de conhecimento, bastando, no 

cumprimento de sentença, a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica previsto no art. 134 do CPC/2015 e no art. 855-A da CLT. 

A própria entabulação dos contratos e os direitos advindos da prestação 

de serviços estão relacionados a confiança negocial subjacente que envolve a 

força patrimonial do grupo econômico. 

O tema da responsabilidade patrimonial liga-se à garantia constitucional 

do acesso à justiça, posto que sem bens para penhorar aqueles que tem direito 

ficariam numa situação de perpetua insatisfação do título judicial. (Dinamarco) 
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Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 
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PROPOSTA DE VERBETE DA COORDENADORIA DE DIREITO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO 

COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO DO TRABALHO DA OAB/SP 

 

 

Organização Internacional do Trabalho Confere Grandeza de Direitos 

Humanos à Proteção do Trabalhador Contra Violência e Assédio no Mundo do 

Trabalho 

Rompendo um jejum de oito anos, desde a aprovação da Convenção 189 

sobre trabalho doméstico em 2011, a Organização Internacional do Trabalho-OIT 

aprovou dois documentos normativos de alta relevância histórica para o Direito 

do Trabalho: a Convenção 190 e a Recomendação n. 206, ambas concernentes 

à “Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho”. 

A aprovação de ambas na 108ª. reunião da Conferência Internacional, 

encerrada em Genebra em junho de 2019, ocasião em que se celebrou o 

centenário da OIT, revela a importância político-normativa que a organização 

empresta ao tema. A relevância da matéria também deriva da expressiva 

votação que ambos os documentos normativos receberam: para a Convenção, 

439 votos favoráveis, 7 contra e 30 abstenções; para a Recomendação 397, 

votos favoráveis, 12 contrários e 44 abstenções. 

A eficácia internacional da Convenção 190, todavia, terá seu termo inicial 

doze meses após a ratificação por parte de dois Estados integrantes da OIT. 

No caso do Brasil, não custa lembrar, a internalização das disposições da 

Convenção dependerá da ratificação pelo Congresso, seguida da publicação do 

respectivo decreto de promulgação pela Presidência da República. De qualquer 

modo, a consagração política, pela deliberação da Conferência Internacional 

após um itinerário de debates e sucessivos aperfeiçoamentos iniciado em 2015, 

por si só já confere importante autoridade doutrinária aos princípios constantes 

da Convenção e da Recomendação 206. 

O direito de toda pessoa a um ambiente de trabalho livre de violência e 

assédio, de modo explícito e articulado, jamais fora reconhecida por tratado 

internacional. Mais além desse reconhecimento, a Convenção 190 foi clara ao 

prescrever que sua violação pode constituir abuso ou violação de direitos 
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humanos. Tal predicação no terreno dos direitos humanos, além de lançar luzes 

à relevância de sua efetivação no campo específico do direito do trabalho, 

entreabre a possibilidade de tutela no âmbito dos sistemas internacionais e 

regionais de proteção dos direitos humanos. 

Relevante destacar que a Convenção 190 aplica-se a qualquer setor ou 

atividade, privada ou pública; para sua adoção o Estado não apenas ingressa 

como promotor e garante, mas ele próprio, como tomador de trabalho humano, 

pode figurar como ofensor em práticas de violência e assédio relativamente aos 

seus servidores e contratados. 

A expressão assédio vem comportando distintas apropriações no direito 

nacional de diversos países, sem falar na diversidade com que diferentes áreas 

do direito a utilizam. No caso do Brasil, por exemplo, o termo assédio sexual é 

reservado pelo art. 216-A do Código Penal à designação de apenas uma das 

modalidades do assédio “sexual” assim denominadas pelo direito de outros 

países: o chamado quid-pro-quo. 

Na Convenção n. 190 a OIT adotou uma estratégia pragmática e bastante 

compreensiva da diversidade terminológica e fenomênica do assédio no âmbito 

do trabalho: considera “violência e assédio toda prática, comportamento ou 

ameaça inaceitáveis, ainda que isolada, que tenha por objetivo, resulte ou tenda 

a resultar em ofensa econômica, sexual, psicológica ou física”. Ao lado da figura 

genérica da “violência ou assédio”, contempla ainda a figura do assédio baseado 

em gênero: “o termo ‘violência e assédio baseados em gênero’ designa a 

violência e o assédio dirigidos a pessoas em razão do sexo, gênero, ou as 

afetando de modo desproporcional no tocante a sexo ou gênero, incluindo 

assédio sexual”.1 

Importante notar que segundo a Convenção 190 qualquer pessoa 

pode ser vítima de violência e assédio em razão do trabalho, ainda que não 

seja tipicamente um empregado. Assim, podem ser vítimas de violência e 

assédio aprendizes, estagiários, trainees, antigos empregados, voluntários, 

candidatos a emprego ou trabalho, até mesmo indivíduos que exercem 

autoridade em nome do empregador, servidores públicos, e trabalhadores 

terceirizados formal ou informalmente. 
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1(a) the term “violence and harassment” in the world 

of work refers to a range of unacceptable behaviours and 

practices, or threats thereof, whether a single occurrence 

or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in 

physical, psychological, sexual or economic harm, and 

includes gender-based violence and harassment; 

(b) the term “gender-based violence and 

harassment” means violence and harassment directed at 

persons because of their sex or gender, or affecting 

persons of a particular sex or gender disproportionately, 

and includes sexual harassment. 

Também vale destacar que a Convenção 190 considera que a 

violência e o assédio “no mundo do trabalho” podem ocorrer em qualquer local 

relacionado ao trabalho, nesse incluindo o espaço público e o privado, na 

correspondência, inclusive tecnológica de trabalho a distância, relacionada ao 

trabalho, nas dependências de descanso, alimentação, asseio, alojamentos, em 

viagens a trabalho, e no caminho do trabalho. 

Com a Convenção 190 e a Resolução 2006 a centenária OIT projeta-se 

definitivamente na agenda do desenvolvimento sustentável dos objetivos de 

2030. É preciso, entretanto, que os Estados nacionais a acompanhem por este 

novo tempo. 

 

 

São Paulo, no inverno de 2019 
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“Nota Técnica sobre a ADC 48 e o esvaziamento da Competência 

da Justiça do Trabalho” 

 

Os direitos trabalhistas surgiram a partir dos dois grandes compromissos 

históricos da modernidade e da entrada pós modernidade: i) o compromisso a 

democracia moderna, e, ii) o compromisso do Estado do Bem Estar Social. 

Os direitos trabalhistas garantem emancipação social em face do 

mercado, com um padrão de civilizatório no jogo econômico, que poderá levar a 

uma vida decente ao tratar o contrato de trabalho como uma relação entre 

sujeitos impedindo que se estabeleça uma relação com o outro que não seja 

transformando-o em objeto. 

Os direitos trabalhistas possibilitam distribuição e capacitação aos 

trabalhadores numa sociedade que não dominam, nem política e nem 

ideologicamente. 

Os direitos trabalhistas propiciam, com isso, inclusão social. E, inclusão 

no contrato social é o sentido da própria cidadania e da democracia, ou seja, de 

uma sociedade justa e sadia. Os direitos sociais são garantidores da própria 

democracia e do estado democrático de direito. 

No seu preâmbulo e nos seus artigos 1º e 3º, a Carta Magna, estabelece 

a instituição de um Estado democrático que tem por objetivo assegurar a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os direitos sociais, o bem estar, a 

igualdade e a justiça como valores supremos. 

Os direitos trabalhistas inseridos a partir do art. 7º da C.F, e, mais, 

genericamente, os direitos sociais enumerados no art. 6º da C.F., encontram-se 

inseridos no título dos direitos e garantias fundamentais, indicando como 

essenciais na concretização dos valores da dignidade da pessoa humana e dos 

valores sociais do trabalho e da construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

Com essa especificidade, o constituinte originário aponta a centralidade 

do trabalho – o direito do trabalho – dentre os valores dominantes estruturante 

do Estado democrático de direito. 

Claramente, há uma prevalência valorizartiva dos denominados direitos e 

garantias fundamentais, no caso dos direitos trabalhistas, por conta do seu 

significado constitutivo do Estado democrático de direito. 
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O constituinte originário definiu como núcleo

 essencial da estrutura técnicooperacional do Poder Judiciário a 

existência de uma Justiça Especial e Especializada, com uma função 

específica no plano das atribuições que caracterizam a soberania e a 

independência do sistema orgânico do Poder Judiciário. 

Nos artigos 92 (II-A), 111 e 114 da C.F. se fixou a especialização da 

Justiça do Trabalho e da sua competência de jurisdição especial, como forma 

peculiar e típica de garantia de acesso aos direitos sociais do trabalhador 

(capítulo II do título II), ou seja, aos direitos trabalhistas (arts. 7º e 8º da C.F), em 

consonância com os fundamentos constitutivos do Estado democrático de direito, 

em particular com o princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 

1º da C.F.) e do valor social do trabalho (inc. IV do art. 1º e art. 170 (caput) da 

C.F.). 

Nesse sentido um dos empecilhos para se afastar a competência material 

da Justiça do Trabalho para cuidar de lides que versem sobre a relação de 

emprego, é o fato que os direitos trabalhistas fixados constitucionalmente 

integram os direitos e garantis fundamentais, sendo eles próprios, nessa 

condição, inalteráveis por emenda constitucional (inc. IV do §4º do art. 60 DA 

C.F.). 

Ocorre que o impedimento de acesso à Justiça do Trabalho, compromete 

o acesso à justiça e resulta na anulação desses direitos constitucionais 

trabalhista intocáveis. 

Em síntese, o constituinte originário fixou como um dos pilares da 

organização judiciária constitucional e cláusula pétrea da estrutura de 

funcionamento independente do Poder Judiciário que é na estrutura da Justiça 

do Trabalho que se localiza o Juiz Natural a garantir que os direitos trabalhistas 

sejam julgados por essa Justiça especializada integrada por juízes investidos 

dessa competência jurisdicional especial e especializada. 

A Justiça do Trabalho permite graças a especialização que se obtenha 

maior agilidade, eficiência e efetividade na tutela do direito laboral. 

A competência é a relação de adequação legítima entre o órgão e a 

atividade jurisdicional a realizar, ou entre o órgão do Poder Judiciário e a causa 

a ser julgada – objeto dessa atividade – (Celso Neves/Dinamarco) 

Só é legítima a relação entre o juiz e causa quando do sistema jurídico 
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processual como um todo emerge como competente determinada Justiça ou 

determinado Juiz. 

Segundo o constituinte originário e a Carta Magna, a única e legítima 

relação de adequação entre a causa trabalhista que envolve lide entre emprego 

e empregador a ser julgada e o órgão do Poder Judiciário, se insere 

propriamente na Justiça do Trabalho. 

De maneira que qualquer proposta de restrição ou redução da 

competência da Justiça do Trabalho para cuidar de matéria relacionada a 

existência de relação de emprego e direitos trabalhista se revela como um caso 

típico de transgressão constitucional, significando o rompimento do acordo 

constitucional democrático, que se consubstancia na figura da Justiça do 

Trabalho. 

Na ADC 48, o STF decidiu pela constitucionalidade da lei nº 11.442/2007 

que disciplina o transporte rodoviário de carga e estabelece que se trata de uma 

atividade comercial, sendo que uma vez preenchidos os requisitos dispostos na 

mencionado lei, estará configurada a relação comercial de natureza civil e 

afastada a configuração da relação empregatícia. 

O problema surge quando a questão diz respeito a fraude à relação de 

emprego, ou seja, quando não estiverem presentes os requisitos da relação 

comercial, mas, presentes os elementos configuradores do vínculo 

empregatício.  

Ocorre que, de forma surpreendente, o Supremo Tribunal Federal, em 

diversas reclamações constitucionais (Recl. 46.356, Recl. 43.982, Recl. 46069) 

estabeleceu que é da Justiça Comum a competência para conhecer e julgar 

causas que digam respeito a existência ou inexistência de relação de emprego, 

na hipótese de alegação de fraude na contratação do transportador autônomo, 

entendendo que, assim, restou decidido na ADC 48. 

Por conseguinte, segundo entendimento da Suprema Corte, caberá à 

Justiça Comum dizer se há ou não fraude à relação de emprego, não se 

observando mais a competência de jurisdição da Justiça do Trabalho em função 

da causa de pedir e do pedido. 

Por tal entendimento, mesmo que a causa de pedir se fixe na existência 

de fraude e da existência da relação de emprego e os pedidos sejam de 

natureza trabalhista, caberá à Justiça Comum resolver a questão/causa 
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prejudicial da existência do elo empregatício e não de relação comercial/civil e, 

assim, posteriormente, concluindo pela fraude, remeter à Justiça do Trabalho 

para a disciplina dos pedidos dos direitos trabalhista pretendidos. 

Submergindo a proposta do constituinte originário desenhada na Carta 

Magna, de que os direitos sociais trabalhistas tivessem acesso livre e ágil 

perante a Justiça do Trabalho (art. 114 da C.F.) e anulando o preceito 

constitucional da duração razoável do processo (inciso LXXVIII do art. 5º da 

C.F.) 

Numa transgressão sem precedentes e sem medida, da definição da 

competência de jurisdição feita pelo constituinte e que o próprio STF noutra 

ocasião afirmou ser inalterável nem mesmo por emenda constitucional. 

Por ocasião da definição da competência da Justiça do Trabalho ou da 

Justiça Comum, para julgamento de processos de servidores públicos 

administrativos, resultante da celeuma derivada do possível alargamento da 

competência da Justiça Laboral por conta do gênero (relação de trabalho) 

estabelecido pela Emenda 45, a Suprema Corte, na ADI 3.395-6/DF, declarou 

que esse alargamento de competência da Justiça do Trabalho seria 

inconstitucional. 

Na ADI 3.395-6, o STF entendeu que não se tratava meramente de 

competência em razão da matéria, mas, de verdadeira transgressão e afronta ao 

cerne e ao núcleo da estrutura técnico operacional de funcionamento do Poder 

Judiciário fixado pela C.F. 

Nesse mesmo sentido, é a defesa que se faz contra a ideia de ser levar 

ou transferir a disciplina de conflitos onde afirma-se a existência de relação de 

emprego e não de contrato comercial/civil para a Justiça Comum. 

De fato, a contrario sensu do que se decidiu na ADI 3.395-6/DF, poder-

se-ia concluir que a retirada de parcela da competência da Justiça do Trabalho 

referente a determinada massa de lides que envolvam a existência da relação 

de emprego para distribuí-la a outro órgão do Poder Judiciário, representaria, 

de igual forma, verdadeira transgressão e afronta ao cerne e ao núcleo da 

estrutura técnico operacional de funcionamento do Poder Judiciário fixado pela 

C.F. 

No entanto, a Suprema Corte, na ADC 48, entendeu por não observar a 

preservação dessa função jurisdicional da Justiça do Trabalho, a despeito de 
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claramente afetar o que seria o núcleo intangível do modelo de funcionamento 

do Poder Judiciário brasileiro, transgressão essa advinda não pelo Poder 

Legislativo, mas, pelo STF. 

E, mais, pela ADC 48, O STF estabeleceu, ainda, a constitucionalidade 

do art. 18 da lei nº 11.442/2017, que fixa o prazo prescricional de um ano, 

justamente, por entender que não se cuidaria de matéria e competência de 

jurisdição trabalhista, afastando a prescrição do inciso XXIX do art. 7º da C.F., o 

que, na prática, torna por completo e impeditivo o acesso à Justiça (inciso XXXV 

do art. 5º da C.F), para se discutir, inclusive, perante à Justiça Comum a causa 

prejudicial heterogênea da existência da relação de emprego. 

A questão prejudicial heterogênea, sempre, foi julgada pela Justiça do 

Trabalho como Juiz Natural para dirimir a questão/causa relativa à existência da 

fraude e da relação de emprego, com suspensão da ação na jurisdição imprópria 

(art. 255, IV, “a”, do CPC/73 e art. 313, V, “a”, e art. 503, §1º e inc. III do 

CPC/2015). 

Até porque, a distribuição da massa de lide pelos diversos órgãos do 

Poder Judiciário se dá através da definição da competência, que é a relação de 

adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar. Só sendo 

legítima a relação entre Justiça e causa quando do sistema como um todo 

emerge como competente determinada Justiça ou Juiz. 

As relações de emprego são objeto da competência da Justiça do 

Trabalho (competência de jurisdição), especialmente, porque a competência 

em razão da matéria sempre foi decidida pela causa de pedir. 

Portanto, no caso da ADC 48, a Suprema Corte não atentou para a 

fórmula que será deduzida na esfera civil, tendo como causa de pedir a relação 

de emprego (e pedidos de natureza unicamente trabalhista), ao estabelecer a 

competência da Justiça Comum. 

Não atentou o STF que a competência em razão da matéria é questão 

que precede a qualquer juízo sobre outras questões, sendo determinada pela 

natureza da pretensão que decorre diretamente da causa de pedir e do pedido 

deduzidos em juízo. 

Noticiado, na hipótese sob análise, que a causa de pedir tal como posta e 

aferida em abstrato no seu estado de asserção, não seria um contrato 

comercial/civil, mas, um contrato de emprego, tratando-se de demanda em que a 
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causa de pedir e o pedido na inicial não se referem a existência de relação 

comercial/civil, mas, na verdade, relação de emprego, configurado está litígio 

que deriva do alegado título jurídico no estado de asserção de cunho trabalhista, 

sendo o caso de se declarar a competência da Justiça do Trabalho. 

A questão referente a existência ou inexistência de uma relação de 

jurídica que sem constituir o próprio objeto principal da demanda, seja seu 

antecedente lógico denomina-se prejudicial. Assim, o ponto prejudicial é 

fundamento antecedente lógico e necessário em relação à figura prejudicada 

havendo dúvida sobre o ponto prejudicial surge a questão prejudicial, porque 

existe uma anterioridade lógica e necessária entre a questão prejudicial e a 

prejudicada, de forma que não é possível resolver uma questão prejudicada sem 

que se solucione antes da questão prejudicial. 

Portanto, não há como se resolver se a relação é comercial/civil, sem 

antes resolver a questão prejudicial: se a relação jurídica existente é de 

emprego. 

A prejudicial interna é solucionada no mesmo processo em que é 

resolvida a prejudicada. A prejudicial externa é resolvida em processo 

distinto daquele onde é decidida a prejudicada. 

Tanto a prejudicial interna como a prejudicial externa podem ser do 

mesmo ou de diversos ramos do direito da prejudicada, e, conforme o caso, 

serão classificadas em homogêneas ou heterogêneas 

Será heterogênea, quando pertencendo a diverso ramo da prejudicada, 

não estiver compreendida na mesma área jurisdicional. 

Será obrigatória a suspensão do processo em face da existência de uma 

causa prejudicial dependente da resolução, em via principal, em outra área 

jurisdicional (competência de jurisdição) 

Desse modo, caso uma prejudicial heterogênea seja suscitada perante 

um juiz civil, ele não poderá decidir, em via principal, a respeito da existência ou 

inexistência de uma relação jurídica particular, como é o caso da relação de 

emprego, para qual seja incompetente em razão da matéria (art. 503, §1º e inc. 

III do CPC/2015). 

Portanto, ao se defrontar com a causa prejudicial heterogênea seja 
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decorrente de demanda autônoma ou de pedido contraposto declaratório 

incidental, caberá ao juiz civil remetê-la ao juízo competente e aguardar a 

solução que será dada pelo órgão jurisdicional competente e aguardar a solução 

que será dada pelo órgão jurisdicional especial, de modo a respeitar o princípio 

da unidade de jurisdição e da competência material constitucional. 

Do contrário, teria que apreciar a prejudicial de forma incidental e não 

haveria verdadeira decisão, mas mera resolução da questão incidental, uma vez 

que a decisão da prejudicial só fará coisa julgada material quando julgada em 

via principal perante o juiz competente em razão da matéria. 

Nesse sentido, somente se forma e tem que ser respeita, é a coisa 

julgada trabalhista quando decidir se há ou não elo empregatício entre o 

transportador motorista e a empresa. 

Assim, se suscitada fosse a causa prejudicial da natureza do vínculo 

estaria caracterizada uma causa prejudicial externa e heterogênea – de outro 

ramo do direito – o que obrigaria a suspensão do processo civil e a remessa à 

Justiça do Trabalho para solucionar a causa prejudicial, já que pelo art. 114 da 

C.F., tratase de competência exclusiva em razão da matéria. 

A ação trabalhista e a ação civil não terão nunca a mesma causa de pedir 

e pedido, justamente, porque a relação jurídica básica indicada em abstrato e a 

pretensão processual são distintas. Porém, a coisa julgada trabalhista é a que 

estabelece a definição ou não da relação de emprego. 

Essa é a questão ou melhor a causa prejudicial externa e heterogênea da 

qual depende a continuidade ou o prosseguimento da ação civil – causa de pedir 

ou título jurídico definidor da competência e da adequação (interesse de agir) da 

pretensão com o título base (e a via escolhida) e a ação escolhida, a ser 

declarada existente ou inexistente pelo juízo competente (Justiça do Trabalho). 

É a coisa julgada trabalhista quando decidir se há ou não elo 

empregatício entre o motorista transportador e a empresa que irá estabelecer o 

precedente a ser seguido e observado, por força do que dispõe o art. 114 da C.F. 

Dessa maneira, para além das questões técnicas acima elencadas, a 

proposta de esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho traz o debate 
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sobre a mudança do valor do trabalho na sociedade pós moderna, cujo valor 

máximo é o consumo e não mais a produção. 

 

 

Jorge Pinheiro Castelo 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP 
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