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                                         RESUMO 

O presente trabalho tem como escopo a abordagem conceitual do embate 
jurisprudencial entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho 
sendo analisado o acervo de execuções judiciais inexequíveis. O conjunto de 
decisões dos tribunais sobre determinada matéria, onde um único tema pode ser 
decidido várias vezes, seguindo a mesma linha de interpretação de uma 
determinada lei por parte dos tribunais, resulta na criação jurisprudencial do direito, a 
questão que se sustenta é o resultado do encontro de jurisprudências e a força 
legislativa jurisprudencial utilizada como fonte jurídica do direito trabalhista. No 
presente estudo será feita uma exposição acerca do embate de jurisprudências 
entre o STF e o TST, bem como o crescente acervo de execuções judiciais 
inexecutáveis, buscando o entendimento doutrinário juntamente com o entendimento 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do trabalho. O 
método de pesquisa adotado amparasse na investigação da doutrina especializada, 
na jurisprudência e na legislação brasileira. 

 

Palavras-chave: Embate jurisprudencial. Acervo inexequível. Correção dos débitos 
trabalhista. Rentabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
Responsabilidade subsidiária da Administração Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                       ABSTRACT 

The present work has as its scope the conceptual approach of the jurisprudential 
clash between the Federal Supreme Court and the Superior Labor Court, analyzing 
the collection of unenforceable judicial executions. The set of decisions of the courts 
on a given matter, where a single issue can be decided several times, following the 
same line of interpretation of a given law by the courts, results in the creation of 
jurisprudence of law, the question that stands is the result the meeting of 
jurisprudence and the jurisprudential legislative force used as a legal source of labor 
law. In the present study, an exposition will be made about the conflict of 
jurisprudence between the STF and the TST, as well as the growing collection of 
unenforceable judicial executions, seeking the doctrinal understanding together with 
the understanding of the Federal Supreme Court and the Superior Labor Court. The 
research method adopted supported the investigation of specialized doctrine, 
jurisprudence and Brazilian legislation. 

 

Keywords: Jurisprudential clash. Unenforceable collection. Correction of labor 
debts. Profitability of the Severance Indemnity Fund. Subsidiary responsibility of the 
Public Administration. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho abordará acerca do embate jurisprudencial entre o 

Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho e o acervo de 

execuções judiciais inexequíveis, sendo a jurisprudência um instrumento da 

jurisdição brasileira que tem o condão de desempenhar papel concretizado nos 

diferentes tipos de conflitos e questões sociais. 

A ideia deste estudo surgiu da dificuldade em identificar as futuras 

soluções cabíveis para inúmeras execuções judiciais inexecutáveis. Na jurisdição 

brasileira um único tema pode ser decidido várias vezes seguindo a mesma linha de 

interpretação de uma determinada lei por parte dos tribunais, a questão que se 

sustenta é o embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do 

Trabalho e a força legislativa jurisprudencial como forma de fonte jurídica do Direito 

brasileiro. 

Sob a perspectiva metodológica, adota-se-á os tipos de pesquisa básica e 

exploratória, amparadas na literatura especializada, na jurisprudência e na 

legislação brasileira. Sendo utilizado o método indutivo, onde se busca a partir da 

união de dados gerais, concluir alguns aspectos em relação ao tema e o método 

comparativo, tendo em vista que será possível cruzar informações com algum teor 

parecido. Tais métodos forma utilizados devido à possibilidade de estabelecer laços 

de proximidade com a realidade próxima, porém, com o maior embasamento 

cientifico possível     

Para melhor desenvolvimento do estudo, o trabalho será dividido em três 

capítulos, para além das considerações finais. No capítulo primeiro buscar-se-á 

perfilar um panorama acerca da inovação feita pelo STF na Ação declaratória de 

constitucionalidade nº 58, analisando as controvérsias sobre a correção monetária 

nos débitos trabalhistas, TR e IPCA-E.  

No capítulo 2, por sua vez, objetiva-se fazer uma breve exposição acerca 

do conceito e disposições da Ação Direta de inconstitucionalidade nº 5.090, tratando 

da correção monetária do Fundo de Garantia do tempo de trabalho (FGTS), como 

também, examinar soluções obtidas no Plano Collor II, para débitos trabalhistas nas 

contas do FGTS. 

No último capítulo, será exposto a respeito da súmula 331 do STF, e as 

mudanças após a reforma trabalhista de 2017, a atividade-fim em uma visão de 
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desenvolvimento jurisprudencial e a desconstrução da teoria da responsabilidade 

objetiva do ente público aplicada ao Direito do Trabalho, art. 37, §6º CFRB. 

Por fim, será feita uma análise de jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, juntamente com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e os 

devidos motivos para um crescente acervo de execuções judiciais inexecutáveis 

presentes na legislação brasileira. 

Vale ressaltar que o presente trabalho não tem a pretensão de analisar a 

efetividade do acervo de execuções resultado do embate jurisprudencial entre o STF 

e o TST, busca-se apenas realizar uma abordagem conceitual desse embate 

presente no nosso ordenamento jurídico.  
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2. A INOVAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS CORREÇÕES 

TRABALHISTAS: AÇÃO DIREITA DE CONSTITUNIONALIDADE Nº 58  

Alguns estudiosos relatam a crescente argumentação acerca do 

desmanche operado pela reforma trabalhista em 2017, ou das medidas provisórias 

que saíram durante a pandemia retirando determinados direitos trabalhistas, 

entretanto, deve-se analisar o papel que o próprio judiciário assume nesse quadro 

por inteiro, sendo imprescindível uma análise sobre o papel do STF em relação aos 

direitos e deveres adotados dentro da justiça trabalhistas.  

O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do Poder Judiciário, e 

nessa condição possui a função de instância máxima do poder judiciário, ou seja, 

quando o STF decide uma questão, não há a possibilidade de se recorrer à um outro 

tribunal, do mesmo modo, fica destinado ao STF a função de fiel guardião da 

constituição tendo o encargo de julgar importantes ações constitucionais.  

Na justiça do trabalho por determinação constitucional, encontramos uma 

justiça especializada criada e pensada para tratar de demandas que dizem respeito 

a relações trabalhistas, possui como órgão o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o 

art. 114 da CF/88 exemplifica todas as matérias trabalhadas na justiça do trabalho, 

julgando as demandas que envolvam empregador e empregado, assim, se 

desenvolve por eixos que rodeiam essa complexa relação, como afirma o professor 

Uzzo: 

A Justiça do Trabalho, mais ainda, o Direito do Trabalho, movem-se em 
torno de um instituto chamado contrato de trabalho. Este é o centro 
aglutinador, o denominador comum, para onde acorrem os três grandes 
vetores do mundo jurídico do trabalho – o direito sindical, o direito coletivo e 
o direito individual do trabalho, sendo a Justiça do Trabalho o grande palco 
de solução das desavenças. Mas, há uma peculiaridade interessante: a 
Justiça do Trabalho tem uma relação dependente das alterações que 
vierem a ser feitas no direito sindical, nas normas coletivas e no direito 
individual. 1 

 

Os trabalhadores e os empresários brasileiros compreendem a importância 

de se ter uma justiça do trabalho ordenada, principalmente em um país com 

                                            
1UZZO, Valter. A reforma trabalhista necessária é possível. Estudos Avançados, São Paulo. 2004. 
18(51), 209-218. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10009>. Acesso em: 27 
de abr. 2021. 
. 
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profundas desigualdades como o Brasil, se não houver essa busca por um ambiente 

de equilíbrio, o desenvolvimento como nação se tornará inalcançável, sendo essa 

justiça uma contribuição na elevação do patamar de dignidade e civilidade nas 

relações do trabalho. 

O processo do trabalho não se volta apenas à solução do conflito no caso 
concreto, aplicando a norma ao fato. Impingi-lhe a obrigação de 
implementar uma política judiciária destinada à correção da realidade, de 
modo a impedir que novas agressões jurídicas, com mesmo potencial 
ofensivo, se realizem, valendo lembrar que o Direito do Trabalho não é um 
direito individual (ainda que a doutrina, de forma inadvertida lhe tenha 
cunhado esse título), constituindo, isto sim, um arcabouço de regulação do 
modo de produção capitalista. O descumprimento reiterado dos direitos 
trabalhistas desestabiliza toda a sociedade em detrimento da própria 
economia. 2 

 

  A justiça trabalhista principalmente o TST tem um papel de intensa 

relevância, tendo a difícil tarefa de suprir permanentemente as vacâncias legais que 

nascem naturalmente pelo desenvolver das regulamentações nas relações 

trabalhistas e as desconstruções de conceitos, as mudanças legislativas ocorridas 

principalmente após a reforma trabalhista, os conflitos entre o posicionamento do 

Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, estariam 

involuntariamente prejudicando o interesse e o acesso aos mecanismos de proteção 

do próprio trabalho.  

Percebe-se um oportuno protagonismo do STF nas relações trabalhistas e 

uma transição acentuada nos encadeamentos do trabalho, o que resulta em grandes 

mudanças como a reforma trabalhista; a inconstitucionalidade da Súmula nº 

331/TST, reconhecendo a licitude da terceirização em todas as etapas do processo 

produtivo seja meio ou fim; a MP nº 936 de 2020 que estabelece a possibilidade de 

redução de jornada e salário dos trabalhadores por meio de acordo individual 

mesmo preexistindo a necessidade da negociação coletiva com a titularidade do 

sindicato profissional nessas situações. 

Nesse mesmo contexto, recentemente o STF decidiu pela 

inconstitucionalidade da taxa referencial (TR), também sendo afastada a incidência 

dos juros de mora de 1% da Lei 8.177/91, sendo estabelecido que a taxa IPCA-e e a 

                                            
2 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O conflito entre o novo CPC e o processo do trabalho. Revista Ltr: 
legislação do trabalho, São Paulo, SP, v. 79, n. 8, p. 957-980, ago. 2015. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_n
ovo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 28 de jul. 2021.  
 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_novo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_novo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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taxa Selic deveriam ser aplicados para débitos trabalhistas3. A decisão foi decretada 

no dia 18 de dezembro de 2020 e publicada em fevereiro de 2021, trata-se de um 

acórdão complexo com mais de 200 laudas do Ministro Gilmar Mendes, visando a 

alteração de toda correção monetária e juros de mora da justiça do trabalho, tendo 

origem em uma Ação Direta de Constitucionalidade.  

 Nos débitos trabalhistas quando decorrido certo período de tempo, do 

início do processo ao seu fim, aplica-se uma correção sobre o valor final, feitas 

através do índice de correção monetária judicial, o que resulta em uma avaliação do 

valor a ser pago e as devidas correções aplicadas com o intuito da valorização da 

moeda em tempo real. Existe, a indexação de dois índices, o primeiro no período 

pré-judicial, o IPCA-e, trazendo a correção monetária, e após a judicialização da 

ação, a taxa Selic, que incorpora a correção monetária e juros.  

A ação declaratória de constitucionalidade nº 58, determinou o uso da Selic 

para correção monetária e juros de débitos judicial trabalhistas. No ano de 2020, o 

IPCA acumulou alta de 4,52%4 e a taxa SELIC estava em 2%5, analisando esse 

cenário, o trabalhador que ajuizou um processo no mês de janeiro de 2020, em 

dezembro do mesmo ano teria uma perda de mais de 2% do valor de compra do 

credito que possuía, cria-se dessa maneira, um sistema que favorece o incentivo a 

protelação dos processos trabalhistas, resultando em um valor real corroído pela 

inflação. Lamentavelmente, nota-se um STF que trata o direito do trabalho com um 

certo grau de descaso, no sentido de minimizar princípios e fundamentos do direito 

trabalhista.  

Como observado na jurisprudência:  

 

IPCA-E. ADC 58. Considerando a controvérsia sobre a correção monetária 
nos débitos trabalhistas se TR ou IPCA-E, determino a aplicação do IPCA-E 
ou outro índice que vier a ser adotado no julgamento da ADC 58 pelo C. 
STF, resguardado o direito do empregado de levantar o valor incontroverso 
na execução, corrigido pela TR, conforme fundamentos exarados pelo MM. 
Gilmar Mendes. 

(TRT-2 10002474920205020432 SP, Relator: IVANI CONTINI BRAMANTE, 

                                            
3 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxas de juros básicas - Histórico. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>. Acesso em: 02 de abr. 2021. 
4 IBGE. Instituto brasileiro de geografia e estatística. Inflação. Mar. 2021. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>. Acesso em: 28 de abr. 2021.  
5BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxas de juros básicas - Histórico. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>. Acesso em: 02 de abr. 2021. 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
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4ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 14/10/2020) 6 

 

Como afirma o Professor Souto Maior7, o STF decidiu a nova forma de 

atualização dos créditos trabalhistas, deixando sem a devida apreciação solenes 

questões como o acesso a justiça do trabalho ADI 5766, a questão da tarifação da 

reparação dos danos morais ADC 5870, ou simplesmente trabalhar na falta de 

argumentos capazes de negar a inconstitucionalidade dos dispositivos trazidos a 

respeito na reforma trabalhista.  

Como toda questão que envolva controle de constitucionalidade de uma 

lei, o Art. 39 da Lei 8.177/91 e o Art. 879, §7º da CLT que tratam a respeito de 

correção monetária, foram levados para o Supremo Tribunal Federal, sendo julgado 

na ADC 58 e em todas as ações correlatas que foram julgadas em bloco. Nesse 

mesmo período, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento 

de todos os processos em curso na justiça do trabalho que envolva a discussão 

sobre o índice de atualização monetária IPCA ou TR, assim como suspendeu o art. 

899, §4º da CLT que trata da atualização dos depósitos recursais8, apesar de todo o 

ocorrido, poucos dias depois o ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento 

desses processos, permitindo o seu regular andamento incluindo os atos de 

pagamento e de transferência patrimonial. Segundo Uzzo (2004, p. 210) “As 

mudanças na Justiça do Trabalho também estão na dependência das reformas a 

serem feitas no Poder Judiciário geral, até porque é parte do todo, e devem 

obedecer, em linhas gerais, os mesmos princípios administrativos e jurisdicionais. ”  

Compreende-se que grande parte das decisões do Supremo importam na 

flexibilização e precarização do direito do trabalho, tento como atual exemplo a 

terceirização, tanto na atividade meio quanto na atividade fim, um verdadeiro 

                                            
6Disponível em: https://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1118796951/10002474920205020432-sp. 
Acesso em: 04 de abr. 2021. 
7TRT 2 - Ministro do STF suspende processos trabalhistas que envolvam correção monetária. Portal 
AASP. São Paulo, 03 de jul. 2020. Disponível em: <https://www.aasp.org.br/noticias/trt2-ministro-do-
stf-suspende-processos-trabalhistas-que-envolvam-correcao-
monetaria/#:~:text=03%20Jul%2C%2015%3A14&text=O%20ministro%20Gilmar%20Mendes%2C%20
do,d%C3%A9bitos%20trabalhistas%20e%20dep%C3%B3sitos%20recursais>. Acesso em: 17 de abr. 
2021.  
 
 

 
 

 

https://trt-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1118796951/10002474920205020432-sp
https://www.aasp.org.br/noticias/trt2-ministro-do-stf-suspende-processos-trabalhistas-que-envolvam-correcao-monetaria/#:~:text=03%20Jul%2C%2015%3A14&text=O%20ministro%20Gilmar%20Mendes%2C%20do,d%C3%A9bitos%20trabalhistas%20e%20dep%C3%B3sitos%20recursais>.
https://www.aasp.org.br/noticias/trt2-ministro-do-stf-suspende-processos-trabalhistas-que-envolvam-correcao-monetaria/#:~:text=03%20Jul%2C%2015%3A14&text=O%20ministro%20Gilmar%20Mendes%2C%20do,d%C3%A9bitos%20trabalhistas%20e%20dep%C3%B3sitos%20recursais>.
https://www.aasp.org.br/noticias/trt2-ministro-do-stf-suspende-processos-trabalhistas-que-envolvam-correcao-monetaria/#:~:text=03%20Jul%2C%2015%3A14&text=O%20ministro%20Gilmar%20Mendes%2C%20do,d%C3%A9bitos%20trabalhistas%20e%20dep%C3%B3sitos%20recursais>.
https://www.aasp.org.br/noticias/trt2-ministro-do-stf-suspende-processos-trabalhistas-que-envolvam-correcao-monetaria/#:~:text=03%20Jul%2C%2015%3A14&text=O%20ministro%20Gilmar%20Mendes%2C%20do,d%C3%A9bitos%20trabalhistas%20e%20dep%C3%B3sitos%20recursais>.
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exemplo da mitigação de competência na justiça do trabalho como fator de 

inefetividade dos institutos especialistas em direitos trabalhistas.  

Uzzo relata que: 

A crise da Justiça do Trabalho decorre de um processo de acumulação de 
erros do Poder Público, desde o surgimento da Instituição, que foi criada, 
certamente, para o Estado controlar o movimento sindical, administrar as 
crescentes crises trabalhistas e conciliar uma aguda luta de classes que se 
prenunciava. 9 

 

Temos uma decisão que é objeto dessa discussão mexendo intimamente 

com as relações de trabalho, assim como a terceirização da atividade fim, a ADC 58 

pode ser do ponto de vista processual, um dos maiores impactos negativos nos 

créditos trabalhistas, diminuindo de forma drástica benefícios adquiridos no decorrer 

da história trabalhista, bem como as outras decisões agregadas a ela julgadas todas 

na mesma ocasião. Deve-se retornar as raízes dos princípios do direito do trabalho, 

como bem afirma Souto Maior: 

O que se apresenta, concretamente, é uma grande oportunidade para que 
os estudos do processo do trabalho retornem à sua origem e se possa, 
então, recuperar e reforçar a teoria jurídica específica das lides trabalhistas, 
extraindo da Justiça do Trabalho certo complexo de inferioridade, bastante 
identificado em alguns juízes que se sentem mais juízes quando citam em 
suas sentenças artigos do Código de Processo Civil, mesmo que já 
possuam nos 265 artigos da CLT as possibilidades plenas para a devida 
prestação jurisdicional.10 

 

O problema da justiça do trabalho no Brasil pode ser considerado um 

problema de inefetividade e a tendência com a decisão ADC 58 pesa nessa 

inefetividade e nesse descumprimento, se amplificando cada vez mais a ideia de 

que do ponto de vista econômico empresarial se tornou vantajoso e conveniente a 

adoção do risco de assunção de um processo judicial, principalmente que demore o 

máximo de tempo possível buscando o mínimo prejuízo financeiro dentro de um 

processo.  

Comparando brevemente o tema 810 com a ADC 58, fica ainda mais 

perceptível a disparidade de entendimentos da decisão. O Tema 810 apurado no 

                                            
9UZZO, Valter. A reforma trabalhista necessária é possível. Estudos Avançados, São Paulo. 2004. 
18(51), p. 210. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10009>. Acesso em: 27 
de abr. 2021. 
10SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O conflito entre o novo CPC e o processo do trabalho. Revista Ltr: 
legislação do trabalho. São Paulo, SP, v. 79, n. 8, p. 957-980, ago. 2015. Disponível em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_n
ovo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 28 de jul. 2021. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_novo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_novo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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recurso extraordinário 870.947, foi um julgamento realizado pelo Supremo Tribunal 

Federal servindo como base e parâmetro para todos os tribunais inferiores e 

encarregando-se das correções monetárias. Esse tema, trabalhou na validade dos 

índices da caderneta de poupança na correção monetária e nos juros moratórios 

incidentes sobre as condenações importas na Fazenda Pública, vale lembrar que a 

correção monetária dos débitos previdenciários da Fazenda Pública, eram 

anteriormente corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 

conforme o artigo 41 da LEI 8.213 de 1991.  

Defrontando o tema 810 com a ADC 58, percebem-se créditos do credor 

servidor contra a fazenda pública com um critério de correção melhores que a 

trabalhista, ou seja, o credor servidor da Fazenda Pública terá o seu crédito corrigido 

pelo IPCA-e na correção monetária e mais os juros da poupança11, por outro lado, o 

credito trabalhista utilizará apenas a Selic que simplesmente vem apresentando 

resultados com perda real sobre o valor de compra. Dessa forma, em um completo 

contrassenso, temos um credito que é privilegiado conforme o art. 100 da CF/88 em 

um patamar inferior ao credito que não é privilegiado. Da mesma forma, permanece 

desordenado a escolha da melhor taxa a ser utilizada nos créditos trabalhistas em 

face da Fazenda pública, a decisão será entre o tema 810 ou a inovadora ADC 58, 

ou seja, será corrigido pelo IPCA-e + TR ou simplesmente pela Selic, não sendo até 

o momento esse entendimento analisado e esclarecido pelo supremo. Podemos 

compreender o Tema 810 conforme a jurisprudência:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 
11.960/09. IPCA-E. TEMA 810 DO STF. 1. A tese firmada no Tema 810 do 
STF estabeleceu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária 
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor 
restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. De acordo com a 
decisão proferida em sede de repercussão geral, incide correção monetária 
pelo IPCA-E a contar da data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09. 3. 
Afastada pretensão de inaplicabilidade da tese firmada no Tema 810 do 
STF.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(TJ-RS - AI: 70080708852 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, 
Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara Cível, Data de 

                                            
11Disponível em: <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/945715141/agravo-de-instrumento-ai-
70080708852-rs>. 24 de ago. 2021.  

 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/945715141/agravo-de-instrumento-ai-70080708852-rs
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/945715141/agravo-de-instrumento-ai-70080708852-rs
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Publicação: 14/10/2020)12 

 

2.1. A INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL E O IPCA-E FRENTE 

À REFORMA TRABALHISTA 

O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade formal 

e material de leis e atos normativos perante a constituição. A Lei 8.177/91 foi criada 

em primeiro de março de 1991, se estabeleceu durante a fase mais aguda da 

inflação no Brasil, proporcionando regras à desindexação da economia. Na 

indexação de preços temos uma inflação que se perpetua de um tempo a outro, 

assim, os preços passados podem reajustar os preços do presente causando um 

processo de hiperinflação. 

Em decorrência, no mesmo período histórico, aplicava-se desde a data de 

vencimento da obrigação ao seu efetivo pagamento a taxa referencial diária (TRD) e 

quando não era observada a satisfação dos débitos trabalhistas pelo empregador na 

época apropriada e definida em lei, eram submetidos ao Art. 39:  

 

Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos 
pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou 
convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão 
juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido 
entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 

§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do 
Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, 
quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo 
de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput juros 
de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e 
aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo 
de conciliação. 

§ 2° Na hipótese de a data de vencimento das obrigações de que trata este 
artigo ser anterior a 1° de fevereiro de 1991, os juros de mora serão 
calculados pela composição entre a variação acumulada do BTN Fiscal no 
período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e 31 de 
janeiro de 1991, e a TRD acumulada entre 1° de fevereiro de 1991 e seu 
efetivo pagamento. 

 

O art. 39 da Lei 8.177/91 foi criado com o objetivo de definir o índice de 

remuneração das aplicações, ou seja, para evitar que a taxa de juros mensal 

refletisse a inflação do mês anterior, não sendo producente para fixação da correção 
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monetária dos tributos, ficando claro que o TRD não poderia perdurar por muito 

tempo guiando a correção monetária judicial no Brasil.  

Em 28 de maio de 1993 a TRD foi extinta, em conformidade com o artigo 

2º da Lei 8.660/93, sendo, a partir de então substituída pela TR, a mesma utilizada 

nos depósitos de poupança. 

A taxa referencial (TR) foi utilizada em momentos de grandes variáveis na 

economia sendo ela a base de cálculos para as correções dos débitos trabalhistas. 

Calculada pelo Banco Central, convertiam-se as médias dos valores rendidos nos 

CDBs (certificado de deposito bancário) utilizando os principais bancos brasileiros, 

para tal fim, era utilizado como base a taxa TBF (taxa básica financeira), atualmente 

a taxa referencial (TR) encontra-se zerada, isso pela inexistência da possibilidade de 

ser-lhe atribuído valores negativos. A Resolução 3.354/2006 ao regulamentar a 

metodologia e cálculos da TR estabelece o seguinte:  

Para fins de cálculo da Taxa Básica Financeira - TBF e da Taxa Referencial 
- TR, de que tratam os arts. 1º da Lei 8.177, de 1º de março de 1991, 1º da 
Lei 8.660, de 28 de maio de 1993, e 5º da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 
2001, deve ser constituída amostra das 30 maiores instituições financeiras 
do País, assim consideradas em função do volume de captação efetuado 
por meio de certificados e recibos de depósito bancário (CDB/RDB), com 
prazo de 30 a 35 dias corridos, inclusive, e remunerados a taxas prefixadas, 
entre bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento e caixas 
econômicas.13  

 

A TR prefixava a taxa nominal de juros, mas sem refletir a inflação, 

utilizada também como correção monetária. Aquela que já foi um dos principais 

indexadores da economia brasileira, hoje está zerada, a taxa referencial segue em 

0% desde 2017, quando a taxa básica de juros da economia brasileira (Selic) iniciou 

a sua queda.14  

O Supremo decidiu reiteradamente que a TR era um fator inadequado para 

a correção de débitos da fazenda pública e o TST afirmou que sendo inadequado 

para a fazenda pública também não serviria para os créditos trabalhistas gerando 

um longo debate travado nos últimos anos. Com a reforma trabalhista em 2017, 

mais uma vez presenciava-se a taxa TR sendo imposta como a adequada para 

correção dos débitos trabalhistas, apesar disso, via-se que a TR não gerava um 

autêntico reflexo da correção monetária, como resultado, buscava-se com uma ação 

                                            
13 Resolução 3.354/2006 - Artigo 1º, caput. 
14BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxas de juros básicas - Histórico. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>. Acesso em: 02 de abr. 2021. 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
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direta a troca pelo IPCA-e. Antes se tinha 12% mais TR, se buscava os 12% mais o 

IPCA-e, mas o resultado foi a Selic como substituídos desses dois índices, na 

pratica existe um benefício para as empresas e um malefício para os empregados 

pois todas as correções monetárias serão menores do que já praticado antes nas 

correções de débitos trabalhistas.  

Anteriormente em 2015 o Tribunal Superior do Trabalho decidiu pelo índice 

de preço ao consumidor amplo especial (IPCA-E) como correção monetária 

trabalhista. O índice de preço ao consumidor amplo funciona como um termômetro 

na inflação do Brasil, sendo uma indicação da variação de preços de produtos e 

serviços, ou seja, quando o IPCA sofre uma variação positiva chamamos de inflação 

e quando negativa ocorre a deflação. A conhecida taxa IPCA é divulgada todos os 

meses, já a IPCA-e utilizada nas atualizações trabalhistas é uma taxa especial com 

um acúmulo trimestral15 o que beneficia o próprio devedor de débitos trabalhistas.  

O Plenário do Tribunal Superior do Trabalho na Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 479-60.2011.5.04.0231 em sessão no dia 04 de agosto de 

2015, declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei 8.177/91 e definiu o IPCA-e 

como fator de atualização de créditos trabalhistas, o índice passou a ser utilizado 

pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

 Transcreve-se trecho do referido acórdão: 

 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 
‘EQUIVALENTES À TRD’ CONTIDA NO ARTIGO 39 DA LEI Nº 8.177/91. 
RATIO DECIDENDI DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO, POR ATRAÇÃO, 
CONSEQUÊNCIA, DECORRENTE OU REVERBERAÇÃO NORMATIVA. 
INTERPETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. MODULAÇÃO DE 
EFEITOS AUTORIZADA PELA INTEGRAÇÃO ANALÓGICA PREVISTA NO 
ARTIGO 896- C,M § 17, DA CLT, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 
13.015/2014. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. Na decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 
4425, foi declarada inconstitucional a expressão ’índice oficial da 
remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do 
artigo 100 da Constituição Federal. Mais recentemente e na mesma linha, 
desta feita por meio da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar n° 
3764 3 Em elaboração ADC 58 / DF MC/DF, em 24/03/2015, o 
entendimento foi reafirmado pela Suprema Corte, e fulminou a aplicação da 
TR como índice de correção monetária. [...]. O reparo, portanto, dessa 

                                            
15IBGE. IPCA de setembro sobe 0,64%. Agência IBGE notícias. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29129-ipca-de-
setembro-sobe-0-64>. Acesso em: 30 de jul. 2021.  

 

http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-define-ipca-como-fator-de-atualizacao-de-creditos-trabalhistas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29129-ipca-de-setembro-sobe-0-64
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29129-ipca-de-setembro-sobe-0-64
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iníqua situação se impõe e com urgência, na medida em que, ao 
permanecer essa regra, a cada dia o trabalhador amargará perdas 
crescentes resultantes da utilização de índice de atualização monetária do 
seu crédito que não reflete a variação da taxa inflacionária. A solução para a 
questão emana do próprio Supremo Tribunal Federal e recai sobre a 
declaração de Inconstitucionalidade por Arrastamento (ou por Atração, 
Consequência, Decorrente, Reverberação Normativa), caracterizada 
quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impugnada se 
estende aos dispositivos normativos que apresentam com ela relação de 
conexão ou de interdependência. [...]. 

 

Todavia, em outubro de 2015 o Ministro Dias Toffoli por decisão 

monocrática em medida cautelar na Reclamação nº 22.012, suspendeu aquela 

decisão do TST sob o fundamento de usurpação de competência do STF, de tal 

modo que a Justiça do Trabalho foi obrigada a aplicar a TR nas suas condenações 

judiciais. Como decisão: 

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela 
Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) em face do Tribunal Superior 
do Trabalho, cuja decisão teria usurpado a competência do Supremo 
Tribunal Federal para proceder ao controle de constitucionalidade de lei 
com eficácia erga omnes, bem como incidido em erronia na aplicação do 
entendimento firmado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. A FENABAN 
sustenta, ainda, que a autoridade reclamada, além de ter decidido em 
sentido contrário à tese de repercussão geral firmada no RE nº 730.462/SP, 
teria usurpado a competência do STF para julgar as ADIs nºs 2.418/DF e 
3.740/DF. Narra a reclamante que: a) em sede de execução da condenação 
imposta ao Município de Gravataí, nos autos da Ação Trabalhista nº 
0000479-60.2011.5.04.0231, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 39 
da Lei nº 8.177/91, na parte em que ele regulamenta a incidência [da] TRD 
acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da 
obrigação e o seu efetivo pagamento a título de índice de correção 
monetária. b) Adotou-se a técnica da interpretação do dispositivo conforme 
à Constituição para preservar o direito à atualização monetária dos débitos 
trabalhistas constituídos por força de decisão judicial em conformidade com 
a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) no 
período. c) conferiu-se efeito retroativo à decisão do TST, incidindo o novo 
índice a partir de 30/6/2009. A reclamante informa que, após o julgamento 
da Ação Trabalhista nº 0000479-60.2011.5.04.0231, o TST expediu ofício 
ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para 
retificação da tabela de atualização monetária da Justiça do Trabalho 
(tabela única), o que evidenciaria não estarem os efeitos da decisão 
reclamada adstritos ao caso concreto, alcançando todos os processos 
trabalhistas em curso em que ainda não houve pagamento ou foi extinta a 
obrigação, bem como os processos futuros, bastando que tramitem na 
Justiça do Trabalho (grifos da autora). A FENABAN defende sua 
legitimidade extraordinária (art. 8º, III, da CF/88) para ajuizar a presente 
reclamação, em defesa dos interesses das instituições financeiras que 
figuram tanto como reclamadas [quanto como] executadas na Justiça 
Especializada, ou mesmo que possam vir a [sê-lo]. Argumenta que o 
deferimento do ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogado do 
Brasil (CFOAB) na condição de amigo da corte reforça o caráter objetivo 
que se pretendeu conferir ao julgamento da Ação Trabalhista nº 0000479-
60.2011.5.04.0231, com usurpação da competência privativa do STF para 
proceder ao controle concentrado de lei tendo como parâmetro a CF/88. A 
reclamante aduz, ainda, que a decisão reclamada tem o condão de esvaziar 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/243860540/medida-cautelar-na-reclamacao-mc-rcl-22012-rs-rio-grande-do-sul-0006808-1020151000000
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a força normativa de parte do art. 39 da Lei 8.177/91, em desrespeito ao art. 
52, X, da CF/88, segundo o qual a suspensão da execução de lei, no todo 
ou em parte, pressupõe decisão definitiva do STF e resolução editada pelo 
Senado Federal, e, nesse sentido, somente as relações jurídicas 
estabelecidas após a edição da resolução são afetadas pela declaração de 
inconstitucionalidade da norma. Por essas razões, defende que, [n]o modelo 
brasileiro de controle de constitucionalidade, portanto, jamais se poderia 
admitir que o TST, mesmo sendo órgão máximo do Judiciário Trabalhista e 
por maior que seja o respeito que se lhe tribute, emprestasse eficácia erga 
omnes, efeito vinculante e ex tunc à declaração de inconstitucionalidade. 
[...].16 

 

De início no IPCA-e possuía a intenção de corrigir a defasagem do índice 

de correção monetária, entretanto, essa decisão foi seguramente positivada pelo 

STF em 2017, o Congresso Nacional editou a Lei 13.467/2017 que alterou a CLT 

estabelecendo mais uma vez a TR como a taxa utilizada nos débitos trabalhistas, 

conforme podemos analisar:  

Art. 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, 
a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por 
artigos. Em elaboração ADC 58 / DF  

(...) § 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será 
feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, 
conforme a Lei n. 8177, de 1º de março de 1991. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)  

Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito 
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a 
execução provisória até a penhora. 17 

(...) § 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e 
corrigido com os mesmos índices da poupança. 

 

Infelizmente, a reforma trabalhista definiu a TR como índice de atualização 

tanto dos créditos decorrentes das condenações art. 879, § 7º da CLT quanto dos 

depósitos recursais conforme o art. 899, § 4º.  

O problema com a legislação trabalhista não é uma questão que se coloca 

em um momento presente, mas sim histórico, ou seja, sempre existiu. Há uma 

eterna busca por uma regulamentação frágil e uma crescente flexibilização, 

transmitindo um maior domínio do empregador sobre o empregado e as condições 

mais favoráveis ao capital, se distanciando a cada decisão legislativa e jurídica da 

realidade do trabalhador brasileiro.  

                                            
16 STF - MC Rcl: 22012 RS - RIO GRANDE DO SUL 0006808-10.2015.1.00.0000, Relator: Min. 
DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/10/2015, Data de Publicação: DJe-207 16/10/2015. 

17 BRASIL. Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do trabalho. Brasília, DF, 
Out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Com bem afirmava Uzzo: 

 

A reforma trabalhista, para ter eficácia, precisa ser operada em três níveis, 
quais sejam, a reforma do Direito do Trabalho, a reforma da Justiça do 
Trabalho e a reforma do Poder Judiciário em geral. Trata-se de uma tarefa 
gigantesca, somente possível em uma sociedade em que haja uma 
alteração na base da relação das classes e setores sociais, com a classe 
dominante cedendo a um realinhamento geral, a implicar, também, uma 
grande desconcentração da riqueza e melhor distribuição de renda. Não 
estou me referindo a uma revolução social ortodoxa ou clássica, que seria, 
certamente, a solução mais completa, mas sim a alterações do poder, ainda 
que não se ultrapassassem os limites atuais da chamada economia de 
mercado, capitalista.18 

 

Estamos presenciando um momento no qual se repete outros momentos 

onde os direitos trabalhistas também foram minimizados, o próprio argumento a 

favor da flexibilização para um suposto aumento das oportunidades de emprego é 

um exemplo dessa repetição, utilizando retoricamente a alegação de proteção do 

próprio trabalhador. Em concordância Souto Maior alega:  

O que resulta desse quadro é uma magistratura fragilizada, impulsionada 
pela produtividade, que é, inclusive, avaliada segundo a lógica 
concorrencial. De julgadores, que exercem poder jurisdicional, qual seja, de 
dizer o direito, que é, na essência, construir o direito, os magistrados, para 
contribuírem com o problema central da morosidade, foram transformados 
em gestores, devendo, portanto, pensar com a mente do administrador, agir 
com a racionalidade econômica de índole privada e tratar os servidores 
como mera força de trabalho. Os servidores, então, se veem 
sobrecarregados com tarefas que se multiplicam no sistema informatizado, 
sob a pressão da concorrência e das estratégias que são utilizadas para 
que mais trabalho seja extraído deles dentro da mesma jornada.19 

 

Assim, entende-se que uma análise histórica é de extrema importância 

exatamente para se retornar à realidade dos fatos, buscando nos fundamentos a 

importância da luta por uma sobrevivência digna. Como afirma Vólia Cassar (2012, 

p. 20) “a sistematização e consolidação das leis num único texto, a CLT, integrou 

os trabalhadores no círculo de direitos mínimos e fundamentais para uma 

sobrevivência digna. ”  

                                            
18 UZZO, Valter. A reforma trabalhista necessária é possível. Estudos Avançados, São Paulo. 2004. 
18(51), 209-218. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10009>. Acesso em: 27 
de abr. 2021. 
19 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O conflito entre o novo CPC e o processo do trabalho. Revista Ltr: 
legislação do trabalho, São Paulo, SP, v. 79, n. 8, p. 957-980, ago. 2015. Disponível em: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_no
vo.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 28 de jul. 2021.  
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_novo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/89493/2015_souto_maior_jorge_conflito_novo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.2 TAXA SELIC E A REALIDADE SOCIAL TRABALHISTA  

A partir da citação deve-se utilizar a taxa Selic. O sistema especial de 

liquidação e custódia (SELIC) é a taxa de juros básica da economia e tem um 

regramento próprio definido pelo banco central20, isso significa que a Selic é utilizada 

como base para definir os juros cobrados dentro da nossa economia, por esse 

motivo, quando a Selic cai a tendência é que os empréstimos fiquem mais baratos e 

quem sobe acontece o contrário, por essa razão, os economistas afirmam que a 

Selic define o custo do dinheiro. 

Utilizada por anos nos investimentos de renda fixa, a taxa Selic não se 

torna apetitosa frente a uma inflação, de nada adianta uma taxa Selic em alta se a 

inflação também estiver em alta, tendo o risco de apenas manter o poder de compra 

do dinheiro, ou seja, não há um ganho real, sendo esse o pior ponto influenciado nos 

débitos trabalhistas.  

A cada 45 dias o comitê de política monetária (COPOM) do Bando Central 

se reúne para definir uma meta para a Selic21, na pratica para que se alcance essa 

meta o banco central realiza milhares de operações negociando títulos públicos com 

bancos e  corretoras, por meio dessas operações o banco central consegue tirar ou 

colocar dinheiro na economia o que influencia todas as outras operações realizadas 

por essas instituições financeiras, esse sistema recebe o nome de sistema especial 

de liquidação e custódia (SELIC), o objetivo final é o controle da inflação. 

Em 18 de dezembro de 2020 em sessão plenária, o STF decidiu pela 

aplicação da taxa Selic a partir da citação nos débitos processuais trabalhistas22. O 

TST mais uma vez já possuindo maioria do seu plenário iria declarar a 

inconstitucionalidade da TR por arrastamento conforme voto do Ministro Claudio 

Brandão, nesse momento, o Ministro Gilmar Mendes percebendo que TST iria 

declarar a inconstitucionalidade da TR agora sob a orbita da reforma trabalhista, 

                                            
20RECEITA FEDERAL. Taxa de juros Selic. 16 de abr. 2021. Disponível em: 
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e- 
parcelamentos/taxa-de-juros-selic>. Acesso em: 17 de abr. 2021. 
 
21 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estabilidade financeira - Relatório. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/>. Acesso em: 03 de abr. 2021. 
 
22 SILVEIRA. Kleber Correa de. Selic, IPCA-E e Juros: Índice de correção monetária dos débitos 
trabalhistas a partir da ADC 58. Migalhas. Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/350979/selic-ipca-e-e-juros-debitos-trabalhistas-a-partir-da-
adc-58>. Acesso em: 25 de set. 2021.  

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic
https://www.bcb.gov.br/
https://www.migalhas.com.br/depeso/350979/selic-ipca-e-e-juros-debitos-trabalhistas-a-partir-da-adc-58
https://www.migalhas.com.br/depeso/350979/selic-ipca-e-e-juros-debitos-trabalhistas-a-partir-da-adc-58
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determinou a suspensão de todos os processos o que paralisaria processos no 

Brasil inteiro, entretanto, não sendo executada essa decisão de paralisação o 

Ministro apresentou um voto no sentido absurdamente inovador sendo utilizada a 

IPCA-e até a citação e a partir do ajuizamento a taxa SELIC que para o ministro 

compreende juros e correção monetária, SELIC que hoje está em 2% com uma 

enorme tendência a ser zerada nos próximos anos, sendo uma taxa de natureza 

política e não possuindo critérios com base nos índices de inflação.  

 

 
Reuniões COPOM 23 

 

Na pratica as entidades empresariais buscavam apenas a taxa TR ou 

IPCA-E, o STF a partir no voto do ministro Gilmar Mendes acompanhado por outros 

ministros, conseguiu piorar a situação, antes do ajuizamento a taxa processual será 

o IPCA-E, depois do ajuizamento 2% ao ano sem mais nada, sem juros de mora e 

sem correção monetária. Presenciamos uma inversão completa de todo o sistema 

processual pois temos o STF agindo como legislador positivo, dessa maneira, 

estamos diante de um sistema que não traz nenhuma segurança jurídica para o 

trabalhador.  

Como consequência, supostamente no decorrer dos próximos anos 

teremos um esvaziamento e uma desidratação interna da justiça do trabalho se 

tornando um bom negócio não efetuar o pagamento dos créditos trabalhistas e 

                                            
23 Fonte: Banco Central do Brasil 
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mesmo buscando possíveis soluções, como por exemplo o art. 404 do CC que traz a 

ideia de uma indenização suplementar, possivelmente não trariam soluções 

concretas ou de algum modo conteriam o efeito que essa decisão terá no decorrer 

do tempo se mantida da mesma forma em que se encontra. Na prática, foi o fim dos 

juros de mora e da correção monetária desde o ajuizamento da ação, sendo 

infelizmente irrelevante nesse momento histórico uma correção feita pela taxa Selic. 

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal atinge a velha questão 

da insegurança jurídica brasileira, pois na interpretação de uma norma, deve-se 

acolher a que melhor atingir aos interesses da coletividade, sendo uma garantia 

para o cidadão. Lamentavelmente, existe um discurso jurídico muito distorcido em 

relação às garantias trabalhistas, justificado por uma desleal segurança jurídica, o 

ideal seria valorizar a democratização se buscando a construção de uma 

jurisprudência em que se inicia nas primeiras decisões e paulatinamente se chega 

aos tribunais superiores, havendo na escolha da taxa Selic uma construção 

totalmente invertida. 

Em um contexto subsequente dos direitos trabalhistas, conjectura-se uma 

Justiça do Trabalho intensamente assolada ou simplesmente reduzida ao mínimo 

possível, um dos principais caminhos para se chegar a esse propósito seria a 

fragilização e liquidação do direito do trabalho pela via legislativa e judicial. Arnaldo 

Sussenkin, explica o que se compreende com a flexibilização trabalhista:  

 

Com a flexibilização, os sistemas legais preveem formas opcionais ou 
flexíveis de estipulações de condições de trabalho, seja pelos instrumentos 
da negociação coletiva, ou pelos contratos individuais de trabalho, seja 
pelos próprios empresários. Por conseguinte: a) amplia o espaço para a 
complementação ou suplementação do ordenamento legal; b) permite a 
adaptação de normas cogentes a peculiaridades regionais, empresariais ou 
profissionais; c) admite derrogações de condições anteriormente ajustadas, 
para adaptá-las a situações conjunturais, métodos de trabalho ou 
implementação de nova tecnologia.24 

 

Com uma insegurança jurídica e a flexibilização das normas trabalhistas, 

tem-se como resultado a piora nas condições de trabalho e diminuição real na renda 

dos trabalhadores. A insegurança jurídica e a flexibilização não acarretam novidades 

aos problemas enfrentados a própria CLT criada em 1943 já sofreu inúmeras 

                                            
24SÜSSEKIND, Arnaldo, MARANHÃO, Délio & SEGADAS VIANNA, José. Instituições de Direito do 
Trabalho. 22ª Ed. São Paulo, SP: LTr, 2005. v. 01 
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modificações durante todo o seu período de existência, inclusive como forma de 

adaptação as necessidades reais da sociedade, o banco de horas é um exemplo 

disso. O que pode ser um considerável ponto de aflição é uma crescente 

flexibilização sendo usada como forma de diminuição dos direitos trabalhistas, assim 

como visto na ADC 58 estamos presenciando um viés de deterioração em um 

momento político de defesa do capital e minimização das proteções ao trabalho.  

Assim como analisado pela professora Cassar: 

 

O mercado de trabalho passou por uma profunda modificação em face da 
forte volatilidade do mercado, do aumento da competição, do estreitamento 
das margens de lucro, da necessidade de maior produção, da divisão 
internacional do trabalho e da subordinação dos países mais pobres aos 
mais ricos. [...]geram consequências lógicas, sentidas por todos: 
desigualdade social, política, cultural, religiosa, racial. [...].25 

 

Em síntese, nesse momento com o processo trabalhista como um 

instrumento não de efetivação, mas sim de perda do direito, medidas devem ser 

tomadas para que ocorra um desestímulo à inadimplência principalmente com a 

agravante ADC 58, um dos caminhos é a não padronização dos julgamentos, sendo 

analisado processo por processo com a finalidade de se buscar as melhores formas 

de aplicação das novas mudanças trazidas pelo STF ao direito trabalhista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 6ª ed. Niterói: Impetus, 2012. 
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3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A PRORROGAÇÃO DA AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.090: FGTS 

O fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS) inexistia antes de 1967, 

sua origem veio com o intuito de afastar determinados direitos cabíveis aos 

trabalhadores. Antes desse período os trabalhadores do ramo privado tinham 

estabilidade no emprego com um determinado tempo de prestação de serviço, a 

antiga e conhecida estabilidade decenal encontrada no artigo 492 da CLT, o 

trabalhador com mais de 10 anos na mesma empresa não poderia ser despedido 

senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, outro ponto de 

destaque, corresponde a contagem de cada ano trabalhado pelo empregado na 

mesma empresa, ao final do contrato caso o patrão o mandasse embora, um salário 

lhe era devido por motivos indenizatórios 26.  

Devido à estabilidade decenal, dificilmente um trabalhador alcançava os 

dez anos necessário para atingir tal direito, dessa forma, com o desdobramento 

histórico desses dois direitos ocorreu no decorrer do tempo a substituição pelo fundo 

de garantia do tempo de serviço (FGTS).  

O gestor desse fundo foi o antigo Banco Nacional de Habitação (BNH), que 

em 1986 foi extinto e absolvido pela Caixa Econômica Federal 27, após isso em 1966 

o fundo de garantia foi aprovado e começou a vigorar em janeiro de 1967, nesse 

mesmo tempo o trabalhador via-se encurralado sendo estipulado ao funcionário a 

complexa tarefa de escolher entre o fundo de garantia ou a estabilidade decenal, 

incrivelmente, em uma análise feita na década de 1970, 70% dos trabalhadores 

estavam vinculados ao fundo de garantia do Tempo de Serviço.28 

Criado pela Lei 5.107 de 1966 trouxe a novidade que mudaria de vez a 

vida do trabalhador brasileiro. Em momentos de incertezas econômicas o Brasil 

precisava estipular uma forma de dar segurança aos homens e mulheres que 

moviam a nação, dessa maneira, o FGTS foi criado com a pressentida intenção de 

proteção ao trabalhador demitido sem justa causa. 
                                            

26 OLIVEIRA, Francisco et al. A Rentabilidade do FGTS. 1999 
 

 
28FONTENELLER, André. FGTS substituiu a estabilidade no emprego. Senado notícias. 05 de mai. 
2017. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/05/em-1967-fgts-
substituiu-estabilidade-no-emprego>. Acesso em: 03 de set. 2021.  
  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/05/em-1967-fgts-substituiu-estabilidade-no-emprego
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/05/em-1967-fgts-substituiu-estabilidade-no-emprego
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Como também explica o professor Francisco Oliveira:  

A lei que criou o FGTS determinava o recolhimento mensal pelas empresas 
do equivalente a 8% das remunerações pagas aos empregados. A diferença 
básica em relação ao fundo anterior é que esses depósitos deveriam 
integrar um fundo unificado de reservas, com contas individuais cujos 
titulares seriam os próprios trabalhadores. Mas o grande objetivo da 
introdução do FGTS era, de fato, a flexibilização da legislação trabalhista.29 

 

 Mesmo ativo por décadas o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

ainda não foi compreendido por boa parte da população brasileira. O FGTS pode ser 

entendido como uma grande poupança dos trabalhadores com carteira assinada, 

inicia seus serviços no momento do primeiro depósito feito pelo empregador, todos 

os meses o empregador deposita no FGTS o correspondente a 8% da remuneração 

do empregado30, esse fundo é acumulado e gera um rendimento tendo o trabalhador 

acesso a esse valor no momento de sua aposentadoria, na aquisição da casa 

própria, em casos de demissão sem justa causa, algumas doenças graves e outras 

situações previstas em lei, vale destacar que enquanto o trabalhador não utiliza do 

seu FGTS, será o valor investido em habitações, saneamento básico, novas 

rodovias, mobilidade urbana, hidrelétricas e portos, entre outros.  

Segundo explica Arlete Rodrigues:  

 

No âmbito das políticas públicas, o FGTS, administrado inicialmente pelo 
BNH e, desde 1983, pela Caixa Econômica Federal (CEF) (BRASIL, 1986), 
passa a ser o fundamento da política urbana, e o Plano Diretor, desde a 
Constituição de 1988, a base para se atingir a função social da cidade e da 
propriedade urbana. Essas políticas não são excludentes, e cada uma delas 
tem especificidades no que diz respeito ao planejamento e à produção e 
reprodução do espaço urbano.31 

 

Em 1988, a Constituição Federal extinguiu a estabilidade decenal e criou 

uma multa de 40% em casos de demissão,32 após esse período, todos os 

trabalhadores passaram a ser regidos pelo fundo de garantia, alcançando o patamar 

de maior fundo de garantia da América Latina e o oitavo maior fundo do mundo. 33 

                                            
29 OLIVEIRA, Francisco et al. A Rentabilidade do FGTS. 1999, p.3.  
30 OLIVEIRA, Francisco et al. A Rentabilidade do FGTS. 1999,p.4. 
31RODRIGUES, Arlete Moyses.  Políticas Públicas: FGTS e Planos Diretores - Conteúdos e 
Significados. 2011, p.12.  
32SILVA, Alan Rodrigo de Paula. Estabilidade decenal. Jusbrasil. Disponível em: 
<https://arpsadv.jusbrasil.com.br/artigos/283142461/direito-do-trabalho-estabilidade-decenal>. Acesso 
em: 03 de set. 2021. 
33BLUME, Bruno André. Saiba tudo sobre o maior fundo da América latina. Politize-se. Disponível em: 
<https://www.politize.com.br/fgts-o-que-e/>. Acesso em: 09 de set. 2021.  

https://arpsadv.jusbrasil.com.br/artigos/283142461/direito-do-trabalho-estabilidade-decenal
https://www.politize.com.br/fgts-o-que-e/
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No FGTS por lei o trabalhador com carteira assinada e 8% do seu salário 

depositado em uma conta do FGTS, ou seja, esse dinheiro é do próprio trabalhador, 

recentemente o governo anunciou algumas novidades sobre esse fundo, tanto sobre 

o saque como sobre a rentabilidade, trazendo a todos os trabalhadores a difícil 

análise a respeito da permanência dos depósitos trabalhistas em uma conta do 

FGTS.  

Como afirma Francisco Oliveira:  

Além destas distorções o FGTS falhou, inclusive, ao não cumprir a 
promessa de pagar aos seus participantes uma taxa de juros real de 3% no 
período anterior ao Plano Real. Aliás, nem mesmo uma taxa positiva de 
rentabilidade foi conseguida neste período. Em outras palavras, o FGTS 
deixou de apresentar rendimentos que ao menos compensassem a perda 
inflacionária, provocando substanciais confiscos do capital dos 
trabalhadores aplicado nesta modalidade de poupança compulsória.34 

 

Como visto, no decorrer dos anos o Fundo de Garantia falhou na escolha 

da taxa de correção nas contas do FGTS, gerando inúmeros prejuízos aos 

empregados, dessa forma a ADI 5090 se tornou não apenas um julgamento do STF, 

mas uma expectativa para o futuro de muitos trabalhadores brasileiros.  

 

3.1. CORREÇÕES FEITAS APÓS O PLANO COLLOR II  

 

Em 1999 a Taxa Referencial não cobria mais a inflação, como resultado, 

em 2014 o partido solidariedade entra com a ação direta de inconstitucionalidade, 

ADI 5090, que nesse tempo estava dando seus primeiros passos35, vale lembrar que 

na questão trabalhista o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inatividade da Taxa 

de Referência (TR) e instituiu o IPCA-E mais a SELIC, como já analisado no capítulo 

anterior.  

Em fevereiro de 1991, dentro do plano Collor II, ocorreram diversas 

correções referentes ao saldo do fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS), 

resultando no Tema 1112.  Segundo jurisprudência do TEMA 1112/STF: 

 

                                            
34 OLIVEIRA, Francisco et al. A Rentabilidade do FGTS. 1999. 
35CAVALLINI, Marta. Trabalhadores poderão ter direito à correção maior do FGTS a partir de 1999; 
entenda. O globo. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/trabalhadores-
poderao-ter-direito-a-correcao-maior-do-fgts-a-partir-de-1999-entenda.ghtml>. Acesso em: 01 de out. 
2021.  
  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/trabalhadores-poderao-ter-direito-a-correcao-maior-do-fgts-a-partir-de-1999-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/trabalhadores-poderao-ter-direito-a-correcao-maior-do-fgts-a-partir-de-1999-entenda.ghtml
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Controvérsia relativa à existência de direito adquirido à diferença de 
correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, referente 
ao Plano Collor II (fevereiro de 1991)". Trata-se de recurso interposto pela 
parte autora contra a sentença que afastou a prescrição e julgou 
improcedente o pedido de condenação da CEF no pagamento das 
diferenças de expurgos inflacionários do Plano Collor II (fevereiro de 1991). 
[...] Em relação à matéria de fundo, a presente irresignação está centrada 
no posicionamento adotado pelo Tribunal de origem de que o IPC há de 
incidir como índice de correção monetária sobre os depósitos das contas 
vinculadas ao FGTS. Assim, os acréscimos monetários nas contas 
vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos meses de 
junho/87, janeiro/89, abril e maio/90 e fevereiro/91 são, respectivamente, 
18,02% (LBC), 42,72%, 44,80% (IPC), 5,38 (BTN) e 7% (TR). Enunciado da 
Súmula 252/STJ. [...]Quanto ao índice atinente ao mês de julho de 1990, 
firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a correção dos 
saldos deve ser de 10,79%.O Tribunal, por unanimidade, reputou 
constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a 
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No 
mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será 
submetida a posterior julgamento no Plenário físico. 36 

 

Como também analisado na jurisprudência do STF:  

Recurso extraordinário com agravo. Fundo de garantia do tempo de 
serviço (FGTS). Correção monetária. Plano collor ii (fevereiro/1991). 
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Entendimento firmado 
pelo plenário no re 226.855. Precedentes. Inexistência de superação pelo 
julgamento do re 611.503. Tema 360 da repercussão geral. Multiplicidade 
de recursos extraordinários. Entendimento consolidado em precedentes do 
supremo tribunal federal. Controvérsia constitucional dotada de 
repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do supremo tribunal 
federal. Agravo conhecido. Recurso extraordinário desprovido. 

(stf - are: 1288550 pr 5017632-84.2019.4.04.7001, relator: ministro 
presidente, data de julgamento: 05/11/2020, tribunal pleno, data de 
publicação: 11/11/2020)37 

 
Em razão do expurgo do plano econômico Collor II, no tema 1112 o 

trabalhador buscava junto ao poder judiciária a correção atualizada dos saldos 

depositados em sua conta vinculada ao FGTS, referente ao expurgo inflacionário de 

199138.  

Uma das questões que envolvem as correções do FGTS é o prazo de 

decadência, que conforme a súmula 210 do STJ prescreve em 30 anos. Entretanto, 

no dia 13 de novembro de 2014 o STF julgou a inconstitucionalidade do artigo 23, 

                                            
36BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e 
de Ações Coletivas – NUGEPNAC. Disponível em: <https://www.tjro.jus.br/nugep-conteudo-
atualizacoes/item/15058-tema-944-stf-merito-julgado>. Acesso em: 15 de set. 2021. 
37Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1122988784/repercussao-geral-no-
recurso-extraordinario-com-agravo-are-1288550-pr-5017632-8420194047001>. 25 de ago. 2021.  
38DIFERENÇA de correção em saldo do FGTS. Innocenti advogados. São Paulo. 11 de nov. 2020. 
Disponível em: <https://www.innocenti.com.br/stf-julga-diferenca-de-correcao-em-saldos-do-fgts-
referente-ao-plano-collor-ii/>. Acesso em: 03 de ago. 2021.  

https://www.tjro.jus.br/nugep-conteudo-atualizacoes/item/15058-tema-944-stf-merito-julgado
https://www.tjro.jus.br/nugep-conteudo-atualizacoes/item/15058-tema-944-stf-merito-julgado
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1122988784/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-1288550-pr-5017632-8420194047001
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1122988784/repercussao-geral-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-1288550-pr-5017632-8420194047001
https://www.innocenti.com.br/stf-julga-diferenca-de-correcao-em-saldos-do-fgts-referente-ao-plano-collor-ii/
https://www.innocenti.com.br/stf-julga-diferenca-de-correcao-em-saldos-do-fgts-referente-ao-plano-collor-ii/
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parágrafo V da lei 8.036 de 1990, nessa data ficou decidido à inconstitucionalidade 

com fundamento do art. 7º, inciso XXIX da CF, sendo  compreendido a necessidade 

da modulação dos efeitos da decisão, ou seja, ocorreu a inconstitucionalidade com 

efeitos ex nunc, válido após cinco anos da data do julgamento, dessa forma, até o 

dia 13 de novembro de 2019 era válido a prescrição trintenária39, após essa data, o 

prazo de prescrição ficou em cinco anos.  

Transcreve-se a respectiva ementa: 

"Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 
entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos 
arts. 23, § 5º, da lei 8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo 
decreto 99.684/90. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos 
efeitos da decisão. Art. 27 da lei 9.868/99. Declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se 
nega provimento." (STF, Pleno, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. 13.11.2014).40 

 

O Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da repercussão geral, 

reconheceu o pagamento de correção monetária sobre o FGTS, - das perdas 

inflacionárias – vigência do Plano Collor II.41 

Conforme jurisprudência do STF sobre o Tema 360:  

 

 [...] (referente à Petição nº 0079523.) Por meio da petição em referência, a 
Caixa Econômica Federal requer a sua intimação da inclusão do processo 
em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral e apresentação de 
memoriais. 2. Pois bem, observo que o Plenário Virtual do Supremo 
Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão 
constitucional suscitada no presente apelo extremo, conforme demonstra o 
acórdão de fls. 123 -132, publicado no DJE de 08 de junho de 2011. 3. 
Deste modo, a intimação pretendida ocorrerá mediante a publicação da 
respectiva pauta de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico desta 
Suprema Corte, cabendo às partes acompanharem seu processamento. 4. 
Neste mesmo sentido, confiram-se o REs 565.714, de relatoria da Ministra 
Cármem Lúcia; e 565.089, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. Ante o 
exposto, nada há a prover. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 
2011.Ministro AYRES BRITTO Relator. 

Trata-se de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão 

                                            
39PRAZO para cobranças de FGTS com Prescrição Trintenária Vence em 12/11/2019. Guia 
Trabalhista. 31 de out. 2019. Disponível em: <ttps://trabalhista.blog/2019/10/31/prazo-para-cobranca-
do-fgts-com-prescricao-trintenaria-vence-em-12-11-2019/>. Acesso em: 25 de ago. 2021.  
 
40Disponível em:  https://www.migalhas.com.br/depeso/211259/stf-decide-sobre-o-prazo-prescricional-
do-fgts>. Acesso em: 15 de set. 2021. 
41 DIFERENÇA de correção em saldo do FGTS. Innocenti advogados. São Paulo. 11 de nov. 2020. 
Disponível em: <https://www.innocenti.com.br/stf-julga-diferenca-de-correcao-em-saldos-do-fgts-
referente-ao-plano-collor-ii/>. Acesso em: 03 de ago. 2021. 

https://www.innocenti.com.br/stf-julga-diferenca-de-correcao-em-saldos-do-fgts-referente-ao-plano-collor-ii/
https://www.innocenti.com.br/stf-julga-diferenca-de-correcao-em-saldos-do-fgts-referente-ao-plano-collor-ii/
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geral, interposto a fim de examinar, ante a suposta violação ao art. 5º, 
XXXVI, da Constituição da República, a constitucionalidade do parágrafo 
único do art. 741, e § 1º, art. 475-L, do CPC/1973, bem como os 
correspondentes dispositivos do CPC atual, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, 
o art. 535, § 5º 

(STF - RE: 611503 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 
18/10/2011, Data de Publicação: DJe-212 DIVULG 07/11/2011 PUBLIC 
08/11/2011)42 

 

O plano Collor não corrigia o fundo de garantia, ocorrendo com o passar do 

tempo uma grande negociação para que fossem corrigidas essas taxas, gerando a 

firmação de um acordo do governo posterior de Fernando Henrique Cardoso com os 

devidos pagamentos das correções dos saldos do FGTS43. O Tema 360 se tornou 

uma sólida base histórica sobre a correção do FGTS e uma possível fonte de 

artifícios que possuem as qualidades necessárias para contribuição nos dias atuais.  

No período do plano Collor II, o STF julgou a ação de alguns trabalhadores 

individuais e deu-lhes ganho de causa, sendo uma decisão da instância máxima da 

justiça, todas as demais ações relacionadas com o mesmo tema e no mesmo 

período poderiam resultar em causas ganhas por parte dos trabalhadores, como 

estratégia política o governo Fernando Henrique propôs um acordo com a Central 

dos Sindicatos Brasileiros para quitar as diferenças nas correções. 44 Nesse mesmo 

contexto, a partir da decisão da ADI 5090 milhares de Ações transitarão em julgado 

e se espera que o governo faça um acordo para quitar as devidas correções nas 

contas no FGTS de milhões de trabalhadores, sendo a negociação uma forma de 

controlar as inúmeras execuções judiciais relacionadas e previamente existentes 

como observado no Tema 1112 do STF.  

 

3.2. FGTS: O FUNDO MAIS BARATO DO MUNDO  

 

                                            
42Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22878450/recurso-extraordinario-re-sp-
stf.>. Acesso em: 25 de ago. 2021.  
43 FUTEMA, Fabiana. FHC diz que fechou o maior "acordo do mundo" para pagar o FGTS. Folha de 
São Paulo. São Paulo. 21 de mar. 2001. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u17440.shtml>. Acesso em: 26 de set. 2021.  

44 FUTEMA, Fabiana. FHC diz que fechou o maior "acordo do mundo" para pagar o FGTS. Folha de 
São Paulo. São Paulo. 21 de mar. 2001. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u17440.shtml>. Acesso em: 26 de set. 2021.  

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22878450/recurso-extraordinario-re-sp-stf
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22878450/recurso-extraordinario-re-sp-stf
https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u17440.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u17440.shtml
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Em 2014 o partido solidariedade entrou com a ação para a troca do índice 

de correção do FGTS45 o fundo de garantia é corrigido por 3% mais a Taxa de 

Referência (TR). A TR vinha na década de 1990 mantendo o poder de compra dos 

trabalhadores, sendo uma taxa de referência principalmente para auxiliar no controle 

da inflação do período, mas a partir de 1999 a TR inicia a sua queda. 

 Segundo o Banco Central, a TR é uma taxa de referência do sistema 

financeiro e lamentavelmente sua queda chegou a taxa zero46, nos últimos onze 

anos a TR cresceu 0.7%47 comparado com outras taxas como por exemplo o INPC 

que subiu 64%48 vemos que nem mesmo a inflação foi coberta pela TR, isso 

demonstra o tamanho do rombo presente do fundo de garantia, a partir do momento 

em que a Taxa Referencial passou a ser zero, o FGTS passou a ser corrigido 

apenas por 3% ao ano, perdendo para a própria inflação, por esse motivo o partido 

solidariedade, a força sindical e seus sindicatos, entraram com ações individuais dos 

trabalhadores e seus associados, muitos trabalhadores entraram com processo 

individual na justiça e o solidariedade com a ADI 5090 no Supremo Tribunal Federal 

para finalmente receber a sonhada correção decretada pelo Supremo.  

Como conclui Oliveira:  

O que se verificou, no entanto, foi, de um lado, a perda do valor real do 
patrimônio do trabalhador quando comparado com o índice de inflação 
medido pelo IGP-DI, e de outro, sua baixa rentabilidade relativamente a 
ativos financeiros não-monetários, notadamente quando comparado com o 
rendimento nominal da caderneta de poupança.49 

 

A ADI 5090 confronta o art. 13 da Lei 8.036/1990 e o art. 17 da lei 

8.177/1991. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas devem ser corrigidos 

monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

                                            
45 CAVALLINI, Marta. O GLOBO. Trabalhadores poderão ter direito à correção maior do FGTS a partir 
de 1999; entenda. O globo. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/trabalhadores-poderao-ter-direito-a-correcao-
maior-do-fgts-a-partir-de-1999-entenda.ghtml>. Acesso em: 01 de out. 2021. 
46BANCO CENTRAL DO BRASIL. Remuneração dos Depósitos de Poupança. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Fp
oupanca%2Fpoupanca.asp>. Acesso em: 26 de set. 2021. 

 

 
48

IBGE. IPCA de setembro sobe 0,64%. Agência IBGE notícias. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29129-ipca-de-
setembro-sobe-0-64>. Acesso em: 30 de jul. 2021.  
49 OLIVEIRA, Francisco et al. A Rentabilidade do FGTS. 1999, p.10.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/trabalhadores-poderao-ter-direito-a-correcao-maior-do-fgts-a-partir-de-1999-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/trabalhadores-poderao-ter-direito-a-correcao-maior-do-fgts-a-partir-de-1999-entenda.ghtml
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Fpoupanca%2Fpoupanca.asp
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Fpoupanca%2Fpoupanca.asp
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29129-ipca-de-setembro-sobe-0-64
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29129-ipca-de-setembro-sobe-0-64


26 
 

depósitos de poupança e capitalização com juros de 3% ao ano, os saldos das 

contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço também são remunerados pela 

taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança, ou seja, a Taxa 

Referencial (TR), dessa forma, espera-se que o Supremo Tribunal Federal decida 

pelo fim da TR e aplique um bom novo índice de aplicação, a partir desse fato, todos 

os trabalhadores terão ciência dos reais valores a serem recebidos.  

No dia 13 de maio de 2021, foi marcado do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5.090 do STF, lamentavelmente houve o adiamento do seu 

julgamento ocorrendo a sua prorrogação, buscava-se uma decisão favorável aos 

trabalhadores no sentido de afastamento da taxa TR. Antes a TR era uma taxa de 

correção para o FGTS, mas nesse momento a TR possui uma única função, retirar a 

valorização do dinheiro depositado no Fundo de Garantia dos Trabalhadores, 

transformando o FGTS em um dos fundos mais baratos do mundo.  

Na decisão o Ministro Roberto Barroso relatou:  

 

Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a 
discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo 
Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita 
a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o 
não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá 
ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema 
(perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; 
e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para 
determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até 
julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-
se. Brasília, 6 de setembro de 2019.50 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090 busca perante o STF a 

determinação da inconstitucionalidade de determinados artigos de lei que aplicam a 

taxa TR para correção dos depósitos de FGTS de cada trabalhador, mesmo com a 

prorrogação do julgamento realizado em maio de 2021, verificam-se grandes 

expectativas quanto à publicação de uma nova data para enfim ocorrer o tão 

esperado julgamento. Ocorreram inúmeros julgamentos de improcedência dessa 

matéria, após isso, houve uma liminar determinando que todas as ações que 

                                            
50BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5.090 
distrito federal. Disponível em: <https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-
controle concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/controle-concentrado-adi/ADI_5090_decisao.pdf>. 
Acesso em: 27 de jul. 2021.  

 

https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle%20concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/controle-concentrado-adi/ADI_5090_decisao.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle%20concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/controle-concentrado-adi/ADI_5090_decisao.pdf
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estavam tramitando discutindo a aplicação da TR nas contas vinculadas ao FGTS 

fossem suspensas, uns foram julgados suspensos, outros julgados improcedentes.  

Ao receber o julgamento de improcedência, ocorre o trânsito em julgado, 

ou seja, todas as esferas de recursos foram esgotadas e o processo arquivado, o 

fato em destaque é a existência de grandes possibilidades do STF julgar 

futuramente procedente a ADI 5090 e os que não entrarem com o processo ou 

possuírem um julgamento de improcedência, provavelmente não serão beneficiados 

no caso de uma eventual procedência da ADI 5090.  

Com a procedência da ADI 5090 poderá ocorrer o fenômeno da modulação 

dos efeitos. Conforme o art. 927, § 3º do CPC/2015, os juízes e todos os tribunais 

em caso de alteração de jurisprudência do STF e dos tribunais superiores ou 

resultante de casos repetitivos por meio do interesse social ou pela segurança 

jurídica, poderão gerar a modulação dos efeitos, utilizada para tornar a eficácia 

temporal das decisões do Supremo de constitucionalidade mais estreitas, de modo a 

terem seus efeitos usufruídos nas demais decisões recorrentes. Se propagado o 

reconhecimento da retirada da taxa TR e a substituição por outro índice, aos que 

não ajuizarem o processo até a data do julgamento sofrerão os efeitos resultantes 

de uma possível modulação dos efeitos dessa decisão, atingindo principalmente aos 

que antecipadamente receberam o julgamento de improcedência, decaindo a 

possibilidade de recorrer a esse direito. No Direito brasileiro, é invalido o julgamento 

de um novo processo com o mesmo pedido, mesmo objeto, a lei proíbe essa 

situação, logo, se ajuizado o processo e julgado improcedente o trabalhador perderá 

os seus direitos de correção do FGTS. Uma das soluções jurídica encontradas tem 

relação com a ação cautelar, nesse caso, realizada diretamente na ADI 5090 

perante o Supremo Tribunal Federal. A ação cautelar segundo o mestre Humberto 

Theodoro Júnior “assegura a permanência ou conservação do estado das pessoas, 

coisas e provas, enquanto não atingido o estágio último da prestação jurisdicional ” 
51Como afirma a jurisprudência do TRT:  

 

AÇÃO CAUTELAR. CABIMENTO. A ação cautelar visa, em última instância, 
assegurar a eficácia da decisão a ser proferida no processo principal. Tem 
natureza assecuratória e meramente instrumental, não admitindo, assim, 
tutela satisfativa do direito vindicado. O pedido formulado na presente 
cautelar inominada é nitidamente assecuratório, porquanto visa o depósito 
de valores em juízo a fim de garantir a efetividade do provimento 

                                            
51 In Curso de Direito Processual Civil, 28º ed., v. II, p. 328 
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jurisdicional a ser empregado no processo principal. Portanto, a via eleita se 
mostra adequada. Recurso conhecido e parcialmente provimento. 

(TRT-10 00014507120145100005 DF, Data de Julgamento: 08/07/2015, 
Data de Publicação: 17/07/2015)52 

 4.   METAMORFOSES DA SÚMULA 331 DO TST: TERCEIRIZAÇÃO 

A terceirização é uma das formas de contratar que mais avançou no Brasil 

nos anos 1990, sendo, hoje, prática corrente em quase todos os segmentos 

econômicos das esferas pública e privada, (VIANA, 2006). Considerando a história 

da administração moderna, a terceirização começou a ser utilizada de forma 

estruturada como técnica de gestão durante a Segunda Guerra Mundial (1939–

1945) nos Estados Unidos.53 A necessidade de maior velocidade na produção de 

armamentos e suprimentos para o conflito, gerou na indústria e nas prestadoras de 

serviços uma busca por maior eficiência em seus processos, resultando em diversas 

inovações na gestão e na produção.  

Com o fim da guerra a necessidade de atendimento as demandas bélicas 

foram finalizadas, por outro lado, houve uma mobilização para o desenvolvimento 

econômico do país, eram incentivadas as concorrências e as práticas 

administrativas que conferiam vantagens competitivas às empresas, logo, a 

terceirização de determinadas atividades, atendiam a esses propósitos econômicos. 

No Brasil, a partir da década de 1960, houve uma crescente presença de 

multinacionais, trazendo essas e outras práticas de gestão empresarial, previamente 

consolidada no exterior.  

A ideia de terceirização como uma medida auxiliadora na redução de 

despesas com direitos trabalhistas se tornou difusa, sendo contemporaneamente 

necessária a busca por um equilíbrio regulamentar, de modo que sustente a 

qualidade de vida dos empregados e autonomia laboral das empresas.  

Percebe-se que a terceirização possui como ponto principal a busca pela 

diminuição de custos, a melhoria na qualidade, a flexibilização e agilidade nos 

processos da companhia, dessa forma, a empresa principal deixará de contratar 

específicos funcionários para determinados tipos de serviços e contratará uma 

                                            
52Disponível em: <https://trt-10.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1138489915/14507120145100005-df>. 
Acesso em 29 de ago. 2021.  
53CASTRO, Rubens Ferreira de. A Terceirização no Direito do Trabalho. São Paulo, Milheiros, 2000. 
p. 75 

https://trt-10.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1138489915/14507120145100005-df
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empresa acessória com funcionários capacitados para executar o serviço de forma 

técnica. 

Segundo afirma Luiz Carlos Amorim Robortella:  

 

Um dos aspectos mais atraentes da terceirização vem da possibilidade de 
transformar custos fixos em variáveis, eliminar boa parte das relações não 
essenciais e liberar o capital para a aplicação na melhoria do processo 
produtivo, em novas tecnologias e em novos produtos.54 

 

Conforme explica também o professor Rubens Ferreira de Castro:  

 (...) é uma relação jurídica que envolve o interesse de três partes. Daquela 
que contrata os serviços de uma empresa especializada em determinado 
serviço, a fim de poder concentrar seus recursos materiais e humanos em 
sua atividade principal, chamada tomadora. Por sua vez, a empresa 
especializada nos serviços contratados é chamada prestadora. E 
finalmente, do empregado contratado pela prestadora, que desemprenha 
suas funções beneficiando secundariamente a tomadora 55.  

 

Antes da Reforma trabalhista Lei 13.467/2017, de modo geral era vista 

como proibida, não havendo uma legislação específica sobre o tema, sendo 

reconhecida pelos tribunais a partir de 1986 com o enunciado 256 do TST, 

permitindo a terceirização para contratos temporários e serviços de vigilâncias. 

Segundo o enunciado:  

Nº 256 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE: 
Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos 
nas Leis nºs 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a 
contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o 
vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.  

 

Em razão disso e na busca por uma flexibilização para práticas da 

terceirização, foi editada a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho como um 

contrato de prestação de serviço, conforme a súmula: 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

 II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, 
não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública 

                                            
54

ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim; PERES, Antônio Galvão. A terceirização no STF e a possível 
guinada jurisprudencial. Robortella Peres Advogados. 14 de ago. 2018. São Paulo. Disponível em: < 
http://www.robortella.com.br/robortella-e-peres-no-estadao-a-terceirizacao-no-stf-e-a-possivel-
guinada-jurisprudencial/>. Acesso em: 07 de abr. 2021.  
55CASTRO, Rubens Ferreira de. A Terceirização no Direito do Trabalho. São Paulo, Milheiros, 2000. 
p. 82 

http://www.robortella.com.br/robortella-e-peres-no-estadao-a-terceirizacao-no-stf-e-a-possivel-guinada-jurisprudencial/
http://www.robortella.com.br/robortella-e-peres-no-estadao-a-terceirizacao-no-stf-e-a-possivel-guinada-jurisprudencial/
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direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

 III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

 IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 
quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação 
processual e conste também do título executivo judicial. 

V - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado 
da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas 
as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 
laboral. 

 

Criada em 1993 fruto de uma revisão e ampliação do enunciado 256, a 

súmula 331 do TST deu permissão para que toda atividade-meio e não somente o 

trabalho temporário e vigilância fossem passíveis de terceirização,56 por décadas a 

súmula 331 disciplinou a terceirização.  

No item I da súmula 331 do TST, pode-se compreender que a terceirização 

é uma exceção e no tempo em que a sumula 331 foi editada, não era permitido para 

toda e qualquer hipótese, sendo permitida nos casos de trabalho temporário, ou 

seja, o trabalho temporário foi considerado pela jurisprudência do TST, como uma 

hipótese de terceirização lícita. 

O item II da súmula 331 do TST, explica ser irregular a contratação 

mediante empresa interposta para reconhecimento de vínculo com a administração 

pública, dessa maneira, a administração pública diante da previsão constitucional, 

no artigo 37, inciso II da CFRB, esclarece que através do concurso público poderá 

haver vínculo com a administração, nenhuma empresa interposta poderia gerar 

vínculo direto com a administração pública para o reconhecimento de um vínculo 

empregatício. 

                                            
56MARTINS, Gabriel Sad Salomão; LEAL, Ronan. Terceirização breve histórico e evolução no que 
tange a atividade-fim e o poder do contratante. Migalhas. 27 de jan. 2020. Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/319128/terceirizacao--breve-historico-e-evolucao-no-que-
tange-a-atividade-fim-e-o-poder-diretivo-do-contratante>. Acesso em: 08 de set. 2021.  
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O item III, demonstra uma permissão para toda atividade-meio, trata da 

permissão para contratos terceirizados na área de serviços de vigilância, 

conservação e limpeza e serviços especializados de atividade-meio, não dá 

atividade-fim, sendo esse inciso impactado pela reforma trabalhista de 2017, pelo 

fato da permissão da atividade-fim ser aprovada, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta, para que não ocorra o vínculo de emprego 

gerando uma terceirização fraudulenta.  

O item IV da súmula 331 do TST, explica ser importante a empresa estar 

no polo passivo da ação e constar na sentença, ou seja, no Título Executivo Judicial, 

na qualidade de condenado, sem isso, não haverá a responsabilidade subsidiária.  

No item V, cuida da responsabilidade da Administração Pública, não 

podendo possuir vínculo empregatício com empregado terceirizado, nem mesmo 

com empresa interposta, mas responde subsidiariamente quando ficar configurado a 

licitude ou quando ela não cumprir com as obrigações referentes ao contrato de 

terceirização, ou seja, a fiscalização e obrigações contratuais. 

Por fim, o item IV, trata da responsabilidade subsidiária que abrange todas 

as obrigações trabalhistas em um contrato de terceirização, para o empregado 

terceirizado. 

O avanço em aceitar as diversas formas de trabalho tem como fardo a 

adequação às novas realidades legislativas trazendo consigo o sério compromisso 

do Estado e da sociedade em zelar pelo respeito às condições de trabalho 

adequadas, nesse mesmo sentido, as diversas mudanças sofridas no ramo 

trabalhista resultam na constante necessidade de adaptação do direito trabalhista, 

como por exemplo, a Súmula 331 e suas alterações sofridas no decorrer do tempo, 

nota-se também a presença de modificações na jurisprudência que modelam as 

decisões trabalhistas, assim, tais modificações devem ser baseadas em 

pressupostos que não modifiquem a ideia fundamental para qual foi criada 

determinadas normas jurídicas, para que com isso, o trabalhador brasileiro não sofra 

pela redução do amparo da legislação e toda a sua abrangência no parecer social 

do direito do trabalho. 

 

4.1 MODIFICAÇÕES JURISPRUDENCIAIS: RE 958.252 E ADPF 324 
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Em 2017, com a entrada das leis 13.429 e a lei 13.467, ocorreram às 

alterações na lei 6.019/74 e finalmente a terceirização ganhou base legal específica, 

sendo de forma expressa permitida a terceirização de uma forma ampla inclusive da 

atividade-fim, sendo ratificado pelo STF na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 324.  

Conforme a jurisprudência do STF: 

 

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
RITO SUMARÍSSIMO. PLANSUL. TERCEIRIZAÇÃO. CALL CENTER. 
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324 e RE 
928.252. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. Ante as razões apresentadas pelo 
agravante, afasta-se o óbice oposto no despacho agravado. Agravo 
conhecido e provido, no tema. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSO DE REVISTA. PLANSUL. TERCEIRIZAÇÃO. CALL CENTER. 
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324 e RE 
928.252. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. Impõe-se o processamento do recurso 
de revista, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252, de repercussão geral, 
no sentido de que "É lícita à terceirização ou qualquer outra forma de 
divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do 
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade 
subsidiária da empresa contratante". Agravo de instrumento conhecido e 
provido. RECURSO DE REVISTA. PLANSUL. TERCEIRIZAÇÃO. CALL 
CENTER. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 
324 e RE 928.252. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA.  

1. Nada obstante o posicionamento até então abraçado por esta Corte, o 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, 
de repercussão geral, decidiu que "é lícita à terceirização ou qualquer outra 
forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, 
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 
responsabilidade subsidiária da empresa contratante".  

2. Assim, diante do entendimento firmado pelo STF, não há como reputar 
ilícita a terceirização, razão pela qual é inviável deferir os benefícios e 
demais parcelas afetas à categoria dos bancários. Recurso de revista 
conhecido e provido. 57 

 

 O Recurso Extraordinário n. 958.252, também permitiu que as novas 

alterações fossem aplicadas aos contratos anteriores. Como analisado na 

jurisprudência:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 
COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO 
DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃ. 
ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO 
TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO 

                                            
57(TST - RR: 112312320165030012, Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 
04/08/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: 10/08/2021) 
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COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA 
LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A 
RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO 
DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA 
NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE 
MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR 
DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. 
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA 
JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE 
CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO 
LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. 
SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS 
FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS 
SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E ATIVIDADE-MEIO 
IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA 
MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS 
DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE 
CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA 
LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA 
LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. 
OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA 
EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS 
PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. 
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. 
ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO 
QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO 
JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE 
DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 
para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior 
do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim 
e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes 
aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente 
após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, 
de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para 
expressamente consagrar a terceirização das chamadas atividades-fim, 
porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a 
constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao 
período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a 
respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às 
reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da 
Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do 
apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. 
Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta 
Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 
deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto 
recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os 
valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, 
IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede 
seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um 
desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos 
trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos 
cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar 
intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição 
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consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da 
pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da 
liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se 
ordena e se proíbe o mínimo possível (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. 
p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, 
somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro 
constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. 
O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da 
medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um 
objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, 
exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas 
empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das 
premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos 
fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas 
não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público 
e democrático, restando estéreis quando impostas por construção 
jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A 
terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, 
porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas 
uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, 
mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma 
sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades 
distintas. 10. A dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio é imprecisa, 
artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela 
especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, 
de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por 
uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo 
também comum a mutação constante do objeto social das empresas para 
atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas 
empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no 
sentido de que as Firmas mudaram o escopo de suas atividades, 
tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando 
muitas das atividades que previamente consideravam como centrais 
(ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance 
and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de 
atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito 
fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 
170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer 
frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o 
risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua 
sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: 
Ronald H. Coase, the Nature of The Firm, Economica (new series), Vol. 4, 
Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o 
de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da 
firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço 
internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem 
os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados 
custos de transação, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam 
de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração 
qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de 
desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por 
meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços 
anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre 
somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a 
função de “arquiteto vertical ou organizador da cadeia de valor. 14. A 
terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de 
tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de 
escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de 
problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais 
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fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior 
transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) 
maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; 
(viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) 
maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com 
desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no 
mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de 
eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) 
menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a 
riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) 
maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento 
de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) 
diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; 
e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, 
know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A 
terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que 
depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a 
opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o 
fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, 
Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to 
Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic 
Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, 
defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos 
Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service 
Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. 
“Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). 
University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics 
Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper 
No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das 
empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que 
contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o 
interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da 
terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos 
procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do 
projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização 
de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas 
matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por 
omissão de variáveis (omitted variable bias). 18. A terceirização, segundo 
estudos empíricos criteriosos, longe de precarizar, reificar ou prejudicar os 
empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, 
como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento 
econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de 
mandamentos constitucionais como erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais, “redução das desigualdades 
regionais e sociais e a busca do pleno emprego (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 
19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que os 
trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 
5% a mais quando são terceirizado, que ocupações de alta qualificação e 
que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D 
[pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam 
salários maiores aos terceirizados, bem como afirmou ser possível que [em] 
serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do 
emprego seja maior exatamente porque o preço (salário) é menor 
(ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. Diferencial de salários da mão de obra 
terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº 32, Working Paper Series, 07 de 
agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas 
constatações empíricas, vaticina que, verbis: “Quando a terceirização 
permite às firmas produzir com menos custos, a competição entre firmas 
que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores 
terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos 
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em outras indústrias (TAYLOR, Timothy. In Defense of Outsourcing. In: 25 
Cato J. 367 2005. p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas 
empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as 
afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a 
medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de 
cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a 
proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na 
Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática 
da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior 
à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos 
setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com 
terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por 
violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e 
da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de 
serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo 
negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 
13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado 
na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e 
formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 
24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de 
março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica 
contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa 
prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento 
das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 
8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da 
insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que 
se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: 
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre 
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das 
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa 
contratante.58 

 

Assim como o Tema 725 do STF, que também afirmou ser lícita a 

terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas 

distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 59 

A terceirização é uma forma de descentralização das atividades do 

empregador, o objetivo é encontrar um trabalhador que realize uma determinada 

atividade e que não seja a atividade fim do empregador, com uma maior 

competência, capacitação e desenvoltura, assim, o empregador teria a facilidade de 

gastar tempo apenas com as suas atividades principais.  

                                            
58(STF - RE: 958252 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 
30/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-199 13-09-2019) 

59BRASIL. Justiça do Trabalho. Tema 725 da repercussão geral do STF – Terceirização de serviços 
para a consecução da atividade-fim da empresa. 23 de set. 2019. Disponível em: < 
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2019/09/23/tema-725-da-repercussao-geral-do-stf-terceirizacao-
de-servicos-para-consecucao>. Acesso em: 24 de jun. 2021.  

  

  

https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2019/09/23/tema-725-da-repercussao-geral-do-stf-terceirizacao-de-servicos-para-consecucao
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2019/09/23/tema-725-da-repercussao-geral-do-stf-terceirizacao-de-servicos-para-consecucao
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Entretanto, a partir do momento em que se terceiriza uma atividade-fim, se 

afasta o empregador da própria administração da empresa, que nesse caso, se 

torna uma figura desnecessária podendo haver uma ligação direta do trabalhador 

com o tomador de serviço que tem como objetivo a atividade-fim.  

O problema com a terceirização da atividade-fim é a criação de mais uma 

pessoa jurídica dentro da relação, ou seja, ao invés de se contratar um empregado 

diretamente, coloca-se mais um empregador dentro dessa relação e ainda assim 

com a intenção de reduzir os custos, atingindo diretamente o salário do empregado, 

sendo esse um dos principais objetivos da terceirização da atividade-fim, ou seja, 

não há uma pretensão em que o empregado perca direitos trabalhistas, mas, adere-

se à ideia de diminuição drástica dos salários, dessa forma, criam-se diferentes 

salários para funções semelhantes dentro de uma mesma empresa.   

 

4.2 DORMINDO COM UMA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E ACORDANDO 

IRRESPONSÁVEL: ART. 37, §6º CF 

 

A jurisprudência do TST dispunha na súmula 331, do entendimento de que 

havia uma responsabilidade da administração pública em casos de terceirização, 

nesse tempo, não se via necessário perquirir sobre qualquer tipo de culpa da 

Administração Pública, logo, havendo um inadimplemento de créditos trabalhistas 

em caso de terceirização, automaticamente a Administração Púbica direta ou 

indireta como tomadora de serviços, receberia a responsabilização entrando no 

julgamento do título executivo.  

Esse entendimento do TST é embasado principalmente no art. 37, § 6º da 

Constituição federal, que afirma:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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Esse entendimento perdurou até meado de 2010, quando foi julgada a 

ADC 16, que entendeu o artigo 71 da lei 8.666 como constitucional60, possuindo 

como efeito, a impossibilidade de se declarar a responsabilidade objetiva da 

administração pública em casos de terceirização e em casos de responsabilidade 

subsidiária, haveria a necessidade de uma responsabilidade subjetiva perquirindo 

culpa ou dolo da administração pública, sendo concluído, que o artigo 37 da 

Constituição dispõe sobre responsabilidade extracontratual e a questão da 

terceirização não englobaria dentro desta hipótese, pois seria uma questão 

contratual de relação de trabalho.  

Em 2010 o Supremo decidiu a ADC 16, afirmando ser constitucional o 

artigo 71, § 1º da lei 8.666, que afirma o seguinte:  

 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995). 

 

Podemos analisar que o entendimento do TST não partia apenas do artigo 

71 da lei 8.666, mas sim, em uma disposição constitucional que ensejaria a 

responsabilidade da administração pública em caso de danos a terceiros.  

O STF acabou adotando a teoria do risco administrativo, porque a 

responsabilidade objetiva da administração ocorreria em situações onde o ato 

discutido seria comissivo, mas na questão de responsabilidade subsidiária de 

inadimplementos trabalhistas, o ato da administração seria omissivo, por esse fato, 

torna-se necessária a comprovação de sua conduta omissiva negligente61.  

                                            
60

LEITE, Rodrigo. Inadimplência da prestadora de serviços. Supremo. 27 de jan 2021. Disponível em: 
<https://blog.supremotv.com.br/inadimplencia-da-prestadora-de-servico-transfere-a-responsabilidade-
para-a-administracao-publica/>. Acesso em: 30 de set. 2021.  
61

BRASIL. Tribunal de Justiça de Distrito Federal e dos Territórios. A teoria da responsabilidade 
objetiva de Estado, no vertente risco administrativo, admite causa excludente. 14 de dez. 2020. 
Disponívelem:<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-
temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-administrativo/responsabilidade-do-estado/a-culpa-
exclusiva-da-vitima-ou-fato-exclusivo-de-terceiro-o-caso-fortuito-e-a-forca-maior-sao-causas-
excludentes-da-responsabilidade-objetiva-do-estado>. Acesso em: 28 de ago. 2021.  

. 

https://blog.supremotv.com.br/inadimplencia-da-prestadora-de-servico-transfere-a-responsabilidade-para-a-administracao-publica/
https://blog.supremotv.com.br/inadimplencia-da-prestadora-de-servico-transfere-a-responsabilidade-para-a-administracao-publica/
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-administrativo/responsabilidade-do-estado/a-culpa-exclusiva-da-vitima-ou-fato-exclusivo-de-terceiro-o-caso-fortuito-e-a-forca-maior-sao-causas-excludentes-da-responsabilidade-objetiva-do-estado
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-administrativo/responsabilidade-do-estado/a-culpa-exclusiva-da-vitima-ou-fato-exclusivo-de-terceiro-o-caso-fortuito-e-a-forca-maior-sao-causas-excludentes-da-responsabilidade-objetiva-do-estado
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-administrativo/responsabilidade-do-estado/a-culpa-exclusiva-da-vitima-ou-fato-exclusivo-de-terceiro-o-caso-fortuito-e-a-forca-maior-sao-causas-excludentes-da-responsabilidade-objetiva-do-estado
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-administrativo/responsabilidade-do-estado/a-culpa-exclusiva-da-vitima-ou-fato-exclusivo-de-terceiro-o-caso-fortuito-e-a-forca-maior-sao-causas-excludentes-da-responsabilidade-objetiva-do-estado
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Com o entendimento da ADI 16 do STF, o TST evoluiu a sua jurisprudência 

adaptando a súmula 331 em seu inciso IV, com este novo entendimento ficou 

pacificada a questão da responsabilidade subjetiva, estabelecendo a necessidade 

da comprovação da conduta culposa da administração pública, sendo à exceção, os 

casos que claramente fique demonstrada a culpa do tomador de serviço da 

Administração Pública, cabendo à responsabilidade subsidiária. Nesse sentido, 

deve-se comprovar a culpa da administração pública ou então comprovar a 

fiscalização e a conduta diligente daquele ente. 

Conforme jurisprudência do STF:  

 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a 
administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. 
Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. 
Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei 
federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação 
direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto 
vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 
8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 
1995. 

(STF - ADC: 16 DF, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 
24/11/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-173 DIVULG 08-09-
2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001)62 

 

Tinha-se até pouco tempo atrás uma divergência das próprias 

jurisprudências das súmulas do TST, algumas entendiam ser cabível a 

administração pública comprovar a efetiva fiscalização, enquanto outras 

compreendiam caber ao próprio reclamante ensejar a prova do fato constitutivo de 

seu direito qual seja a conduta culposa da Administração Pública.  

A jurisprudência se consolidou no sentido em acordo com o julgamento do 

TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 da sessão de 12.12.2009, entendeu-se que 

caberia a administração pública comprovar a sua efetiva fiscalização.  

Conforme a jurisprudência:  

RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. 
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DA 
REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331, V, DO TST. RATIO 
DECIDENDI. ÔNUS DA PROVA. No julgamento do RE nº 760.931, o 

                                            
62Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627841/acao-declaratoria-de-
constitucionalidade-adc-16-df-stf>. Acesso em 24 de ago. 2021.  

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627841/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-16-df-stf
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627841/acao-declaratoria-de-constitucionalidade-adc-16-df-stf
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Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, com repercussão geral: 
"O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do 
contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a 
responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou 
subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93" . O exame da 
ratio decidendi da mencionada decisão revela, ainda, que a ausência 
sistemática de fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas pela prestadora, autoriza a responsabilização do Poder Público. 
Após o julgamento dos embargos de declaração e tendo sido 
expressamente rejeitada a proposta de que fossem parcialmente acolhidos 
para se esclarecer que o ônus da prova desse fato pertencia ao empregado, 
pode-se concluir que cabe a esta Corte Superior a definição da matéria, 
diante de sua natureza eminentemente infraconstitucional. Nessa linha, a 
remansosa e antiga jurisprudência daquele Tribunal: AI 405738 AgR, Rel . 
Min. Ilmar Galvão, 1ª T . , julg. em 12/11/2002; ARE 701091 AgR, Rel . Min. 
Cármen Lúcia, 2ª T . , julg. em 11/09/2012; RE 783235 AgR, Rel . Min. Teori 
Zavascki, 2ª T . , julg. em 24/06/2014; ARE 830441 AgR, Rel (a) Min. Rosa 
Weber, 1ª T . , julg. em 02/12/2014; ARE 1224559 ED-AgR, Relator (a): Min. 
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg . em 11/11/2019. Portanto, em sede de 
embargos de declaração , o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a 
matéria pertinente ao ônus da prova não foi por ele definida, ao fixar o 
alcance do Tema 246. Permitiu, por conseguinte que a responsabilidade 
subsidiária seja reconhecida, mas sempre de natureza subjetiva, ou seja, 
faz-se necessário verificar a existência de culpa in vigilando . Por esse 
fundamento e com base no dever ordinário de fiscalização da execução do 
contrato e de obrigações outras impostas à Administração Pública por 
diversos dispositivos da Lei nº 8.666/1993, a exemplo, especialmente, dos 
artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 
67, § 1º; 77 e 78, é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de 
demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de 
serviços. No caso, o Tribunal Regional consignou que os documentos 
juntados aos autos pelo ente público são insuficientes à prova de que houve 
diligência no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao 
adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Ou 
seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A Egrégia Turma, por sua 
vez, atribuiu ao trabalhador o ônus da prova, razão pela qual merece 
reforma a decisão embargada, a fim de restabelecer o acórdão regional. 
Recurso de embargos conhecido e provido . 

(TST - E-RR: 9250720165050281, Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, 
Data de Julgamento: 12/12/2019, Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 22/05/2020)63 

 

A ideia principal é a crueldade em requerer que o reclamante comprovasse 

a conduta negligente da administração pública. O fantasma da corresponsabilidade 

está presente nos contratos de terceirização, para a iniciativa privada o regramento 

é claro, artigo 5º, parágrafo 5º da lei 6.019, sendo a responsabilidade subsidiária 

pelas parcelas trabalhistas dos empregados da prestadora de serviço, entregue ao 

tomador de serviço, sendo assim, os tomadores de serviços devem possuir um 

controle forte sobre a regularidade de pagamento das parcelas trabalhistas dos 

empregados de terceiros que estão a seu labor, entretanto, na iniciativa pública há 

                                            
63Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/849450596/embargo-em-recurso-de-
revista-e-rr-9250720165050281>. Acesso em 29 de ago. 2021.  

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/849450596/embargo-em-recurso-de-revista-e-rr-9250720165050281
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/849450596/embargo-em-recurso-de-revista-e-rr-9250720165050281
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um conflitos diante desse entendimento, a lei de licitações 8.666 em seu artigo 71, 

como já visto, dispões o contrário do que ocorre na iniciativa privada, sendo 

estabelecido pelo STF a ADC 16 como resposta final, ou seja, a administração 

pública mesmo sendo a tomadora de serviços, não é responsável pelas parcelas 

trabalhistas dos empregados de terceiros. 

Na pratica, observam-se trabalhadores impossibilitados de acionar o 

estado em uma execução judicial contra empresas fraudulentas que não cumpriam 

com as suas obrigações rescisórias trabalhistas, simplesmente pela falta da culpa ou 

dolo comprovado, exigida na responsabilidade objetiva, vale ressaltar que a 

responsabilidade é a assunção das consequências de determinada conduta, 

trabalhando no campo da reparação de danos aos empregados terceirizados. 

Compreende-se que a terceirização se tornou um dos casos mais 

emblemático das mudanças sofridas no direito trabalhista, tinha-se a súmula 331 do 

TST, que permitia a responsabilidade civil objetiva do estado e com isso os 

trabalhadores possuíam a inclinação em acionar o estado no caso da empregadora 

ser uma empresa de fechada, que não cumpria com as suas obrigações rescisórias 

para com os trabalhadores, sendo esse acionamento do estado algo pacífico no TST 

por anos, mas lamentavelmente foi alterado pelo STF com muita celeridade, não 

havendo mais a hipótese da responsabilidade objetiva administrativa, exceto, 

através de demonstração da culpa. 

 Com efeito, efetivamente resulta em uma avalanche de execuções que 

estão a descair no vazio, junto ao acervo de execuções inexequíveis resultante de 

inúmeros embates jurisprudências entre o STF o e TST. 
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5. CONCLUSÃO  

No presente trabalho buscou-se fazer a exposição conceitual acerca do 

embate jurisprudencial entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal do 

Trabalho, uma análise a respeito do crescente acervo de execuções judiciais 

inexequíveis na justiça brasileira.  

Sob a perspectiva metodológica, foi utilizado os tipos de pesquisa básica e 

exploratória, amparadas na literatura especializada, na jurisprudência e na 

legislação brasileira. Sendo utilizado o método indutivo, onde se busca a partir da 

união de dados gerais, concluir alguns aspectos em relação ao tema e o método 

comparativo, tendo em vista que será possível cruzar informações com algum teor 

parecido.  

Ao discorrer sobre o tema proposto, observa-se que o STF vem assumindo 

pouco a pouco um papel de intervenção nas questões trabalhistas, de forma a 

demandar um novo direcionamento para o direito do trabalho, sendo cada vez mais 

nítido o atendimento aos interesses do mercado, gerando maiores prejuízos aos 

trabalhadores e uma diminuição no amparo que o direito trabalhista pode oferecer, 

dessa forma, compreende-se que a justiça do trabalho não preservou em toda a sua 
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abrangência o parecer social do direito do trabalho, pelo contrário, se posicionou de 

forma demasiadamente flexível às demandas do Supremo Tribunal Federal.  

 Visto a necessidade do direito do trabalho em adaptar-se aos 

desenvolvimentos sociais, nota-se a constante presença de mudanças na legislação 

trabalhista, tais modificações devem ser baseadas em pressupostos, que não 

modifiquem a ideia fundamental para qual foi criada determinada normas jurídicas. 

Dessa forma, o que deve ser digno de críticas são as decisões que deixam 

de lado a observação de normas, dispositivos, princípios jurídicos consagrados e 

historicamente justificados no âmbito do direito do trabalho, para dar valor a uma 

ordem jurídica própria, de ocasião, para atendimento dos interesses não 

pertencentes à classe trabalhadora.  

Igualmente, optou-se por uma análise em determinadas atuações judiciais 

que podem estar contribuindo para as atuais fatalidades vivenciadas pela classe 

trabalhadora, o que se busca não é o apontamento de culpa, mas sim, de algum 

modo apresentar elementos para a desconstrução de tais posicionamentos, 

contribuindo de forma acessível e simples para reconstrução da realidade 

trabalhista.  

Além disso, o art. 926 do CPC, explica que as jurisprudências nos tribunais 

devem ser estáveis, integras e coerentes, sendo os três pilares dos tribunais, 

evidentemente esse dispositivo de aplica também as decisões do Supremo Tribunal 

Federal, lamentavelmente, em algumas decisões como as observadas no presente 

trabalho, observam-se um distanciamento do STF em atingir essa linha coerente de 

jurisprudência.  

Nessa conjuntura, tem-se uma busca pela procrastinação do processo, 

pois do ponto de vista financeiro e econômico a melhor solução é protelar um 

determinado pagamento, direito ou uma obrigação. Sendo muita das vezes o direito 

trabalhista utilizado como instrumento de postergação.  

Por fim, quando observado o conteúdo das decisões, tem-se uma 

incoerência do ponto de vista argumentativo, onde por diversas vezes se argumenta 

sobre a exatidão de determinadas decisões jurisprudenciais, entretanto, do ponto de 

vista do efeito, as intenções são sempre as mesmas, a flexibilização, o 

esvaziamento da competência e por consequência o enfraquecimento da justiça 

trabalhistas.  
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