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Dividida em dois volumes, essa publicação traz reflexões jurídicas
sobre recentes modificações na legislação, mas não se esquiva de
lançar um olhar sobre perspectivas futuras no cenário jurídico.

O primeiro volume reúne artigos da prestigiada área trabalhista do
Escritório. Como não poderia deixar de ser, os diversos artigos
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relações de trabalho.
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Concebidos para o formato digital, os artigos são de fácil e prazerosa
leitura.

Esperamos que a comunidade jurídica, em especial nossos clientes e
amigos, a quem dedicamos nossos melhores esforços, receba essa
nossa contribuição com o mesmo carinho que dedicamos ao livro.

São Paulo, dezembro de 2021.
 

Roberto Trigueiro Fontes
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O IMPACTO DA LEI Nº 13.709/2018 – LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO

1 - Introdução:

O tratamento de dados pessoais é um dos assuntos mais
relevantes da atualidade no meio corporativo. Isto porque, a
entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados irá
modificar de forma profunda e transversalmente as relações
privadas e públicas, com significativos impactos sobre o direito,
a economia e as relações sociais.

Em um contexto de disseminação de informações num universo
virtual, de intenso e volumoso fluxo de dados, o “titular” dos
dados pessoais frequentemente se encontra envolvido num
emaranhado de informações, redes, conexões, dados e termos
de compromisso, cuja cadeia informativa por vezes é pouco
conhecida.

O pleno conhecimento sobre todos os aspectos que envolvem a
utilização de dados pessoais não se limita à mera transmissão
da informação, mas demanda uma condução segura e eficiente
no manejo dos dados.

Por fim, a informação é eficiente a partir do momento em que
atinge adequadamente o seu objetivo, transmitindo a
mensagem correta pelas vias apropriadas.

Nesse sentido, a segurança e o alcance da informação
mostram-se muito relevantes quando se está diante de
circunstâncias de coleta e tratamento de dados nas relações de
trabalho.

06



Assim, o presente artigo aborda, por meio de uma breve análise,
qual o impacto da LGPD nas relações de trabalho, na medida em
que a referida lei visa disciplinar a forma de tratamento e a
proteção que deve ser dispensada aos dados pessoais dos
trabalhadores, desde a fase pré-contratual até a extinção do
contrato de trabalho.

2. Desenvolvimento

A Lei nº 13.709, denominada Lei Geral de Proteção de Dados –
LGPD, complementada e alterada em parte pela MP 869/2018, é
a contrapartida brasileira ao Regulamento 2016/679 (RGPD), da
Comunidade Européia, que entrou em vigor em maio de 2019.

Importante esclarecer que o Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (RGPD) (UE) 2016/679 é um regulamento do
direito europeu sobre privacidade e proteção de dados pessoais,
aplicável a todos os indivíduos na União Europeia e Espaço
Econômico Europeu que foi criado em 2018, para regulamentar
também a exportação de dados pessoais para fora da União
Europeia e Espaço Econômico Europeu. O RGPD tem como
objetivo dar aos cidadãos e residentes formas de controlar os
seus dados pessoais e unificar o quadro regulamentar europeu.

A LGPD é, assim como o Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados, uma norma baseada em princípios, disciplinando de
forma atual a gestão e proteção das informações pessoais das
pessoas físicas, garantindo direitos aos cidadãos e
estabelecendo regras claras sobre as operações de tratamento
realizadas por órgãos públicos.
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Dessa forma, sendo uma norma de caráter geral, esta tem
gerado grande repercussão no meio político e empresarial, em
razão do seu objeto, que consiste na regulamentação das
relações jurídicas que permeiam a manipulação e guarda de
informações de pessoas físicas.

Com previsão para entrada em vigor em agosto de 2020,
podemos dizer que a LGPD se destina às relações jurídicas em
geral, que envolvam qualquer manuseio de dados, ou
informações, entre as pessoas naturais detentoras destes dados
e pessoas naturais ou jurídicas que de alguma forma têm ou
obtêm acesso a esses dados.

O seu campo de aplicação são as relações de consumo ou
comerciais, do universo virtual, desde aplicativos, redes sociais,
até o cadastro de clientes em bancos, tendo como objetivo
principal a proteção da privacidade dos indivíduos num mundo
em que as informações circulam em tempo real, em altíssima
velocidade, e muitas vezes acarretando consequências
indesejáveis aos seus titulares, com utilização para finalidades
desconhecidas.

A LGPD alcança também as relações de trabalho em seu âmbito
de aplicação (art. 3º), na medida em que as relações de trabalho
propriamente ditas, e outras relações vizinhas a esta, como a
prestação de serviços em geral, implicam também no trânsito de
informações entre uma pessoa natural, o empregado ou
prestador de serviços, e uma outra pessoa, natural ou jurídica,
que vem a ser o empregador.

A lei não faz nenhuma distinção, para a sua aplicação, entre
pequenos ou grandes empreendimentos, ou entre o volume de
dados que é manuseado, valendo tanto para o pequeno
comerciante quanto para provedores de acesso à internet com
milhões de informações circulando diariamente em seus bancos
de dados.
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Ainda, a Lei confere ao seu titular (pessoa física a quem os
dados se referem) o direito de ter acesso a todos os
dados/informações que uma entidade pública ou privada detém
sobre ele. Assim, o cidadão poderá verificar quais dados a
empresa possui a seu respeito e o que se fez com estes. 

Neste sentido, diante das obrigações práticas e novas rotinas
impostas aos empregadores e das consequências administrativas
do seu eventual descumprimento (imposição de multas, por
exemplo), a LGPD força um novo olhar sobre a natureza das
informações pessoais e a forma como estas devem ser tratadas
no âmbito interno de uma empresa.

Portanto, é indispensável que as empresas busquem
compreender o conteúdo da Lei e se adequar da melhor forma
possível à nova realidade em relação ao tratamento de dados
pessoais, que abrange “coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração” de dados
(artigo 5º, X, da Lei nº 13.709/2018).

A desconformidade com as novas regras de proteção de dados
poderá resultar na aplicação de multa prevista no artigo 52, II,
de até 2% do faturamento da empresa, do “grupo ou
conglomerado” no ano anterior àquele em que for verificada a
ilegalidade, até o limite de R$ 50 milhões por infração.

A LGPD define, em seu artigo 5º e incisos, alguns conceitos base
a partir dos quais serão fixados os direitos e obrigações dos
envolvidos: a) Titular de dados: pessoa natural a quem se referem
os dados pessoais (art.5º, V); b) Controlador: pessoa natural ou
jurídica que decide quanto ao tratamento dos dados do titular
(art.5º, VI); c) Operador: pessoa natural ou jurídica que realiza o
tratamento dos dados (art. 5º, VII); 
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d) Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural
identificável (art.5º, I); e) Tratamento: todo o manuseio dos dados
pessoais, envolvendo desde a coleta, até o seu processamento,
armazenamento, modificação, transmissão (art.5º, X).

Transpondo tais conceitos para a relação de emprego
estabelecida nos artigos 2º e 3º da CLT , resta evidenciado que o
empregado é o Titular dos dados, que, por força do contrato de
trabalho fornece informações suas ao empregador, o qual vem a
ser o Controlador desses dados, cabendo a ele tomar decisões
necessárias sobre o tratamento dos dados levados ao seu
conhecimento, por meio do Operador, que pode ser o próprio
empregador ou até mesmo um terceiro, externo à relação de
emprego, contratado especialmente para tal finalidade.

É certo que, mesmo antes da LGPD, o empregador sempre
deteve responsabilidade jurídica em relação aos dados a ele
fornecidos pelo empregado e sempre foi obrigado a utilizá-los
para finalidades compatíveis com o contrato de trabalho,
sujeitando-se a uma eventual reparação por danos morais ou
materiais no caso desvios ou abusos de sua parte, conforme
estabelecem os artigos 113, 186 e 927 do Código Civil.

Porém, a LGPD trouxe para o empregador a necessidade de
atuar de forma mais cuidadosa no tratamento das informações,
adotando boas práticas que garantam a segurança e o sigilo dos
dados colocados à sua disposição pelo Titular, sejam eles
prestadores de serviços, terceiros, candidatos a emprego ou
empregados, sob pena de sofrer consequências administrativas
decorrentes do seu eventual mau uso. Assim, a empresa deve
dedicar atenção e desenvolver procedimentos específicos em
toda a cadeia de gerenciamento de dados.

Neste sentido, a proteção aos dados pessoais do trabalhador,
conferida pela LGPD, vai desde a fase pré-contratual até a
extinção do contrato de trabalho.
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Portanto, é indispensável que as empresas busquem
compreender o conteúdo da Lei e se adequar da melhor forma
possível à nova realidade em relação ao tratamento de dados
pessoais, que abrange “coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração” de dados
(artigo 5º, X, da Lei nº 13.709/2018).

A desconformidade com as novas regras de proteção de dados
poderá resultar na aplicação de multa prevista no artigo 52, II,
de até 2% do faturamento da empresa, do “grupo ou
conglomerado” no ano anterior àquele em que for verificada a
ilegalidade, até o limite de R$ 50 milhões por infração.

A LGPD define, em seu artigo 5º e incisos, alguns conceitos base
a partir dos quais serão fixados os direitos e obrigações dos
envolvidos: a) Titular de dados: pessoa natural a quem se referem
os dados pessoais (art.5º, V); b) Controlador: pessoa natural ou
jurídica que decide quanto ao tratamento dos dados do titular
(art.5º, VI); c) Operador: pessoa natural ou jurídica que realiza o
tratamento dos dados (art. 5º, VII); d) Dado pessoal: informação
relacionada a pessoa natural identificável (art.5º, I); e)
Tratamento: todo o manuseio dos dados pessoais, envolvendo
desde a coleta, até o seu processamento, armazenamento,
modificação, transmissão (art.5º, X).

Transpondo tais conceitos para a relação de emprego
estabelecida nos artigos 2º e 3º da CLT , resta evidenciado que o
empregado é o Titular dos dados, que, por força do contrato de
trabalho fornece informações suas ao empregador, o qual vem a
ser o Controlador desses dados, cabendo a ele tomar decisões
necessárias sobre o tratamento dos dados levados ao seu
conhecimento, por meio do Operador, que pode ser o próprio
empregador ou até mesmo um terceiro, externo à relação de
emprego, contratado especialmente para tal finalidade.

11



É certo que, mesmo antes da LGPD, o empregador sempre
deteve responsabilidade jurídica em relação aos dados a ele
fornecidos pelo empregado e sempre foi obrigado a utilizá-los
para finalidades compatíveis com o contrato de trabalho,
sujeitando-se a uma eventual reparação por danos morais ou
materiais no caso desvios ou abusos de sua parte, conforme
estabelecem os artigos 113, 186 e 927 do Código Civil.

Porém, a LGPD trouxe para o empregador a necessidade de
atuar de forma mais cuidadosa no tratamento das informações,
adotando boas práticas que garantam a segurança e o sigilo dos
dados colocados à sua disposição pelo Titular, sejam eles
prestadores de serviços, terceiros, candidatos a emprego ou
empregados, sob pena de sofrer consequências administrativas
decorrentes do seu eventual mau uso. Assim, a empresa deve
dedicar atenção e desenvolver procedimentos específicos em
toda a cadeia de gerenciamento de dados.

Neste sentido, a proteção aos dados pessoais do trabalhador,
conferida pela LGPD, vai desde a fase pré-contratual até a
extinção do contrato de trabalho.

AÇÃO REGRESSIVA DO INSS EM FACE DO EMPREGADOR
NOS CASOS DE ACIDENTE DE TRABALHO E A LIMITAÇÃO
DA RESPONSABILIDADE PECUNIÁRIA DO EMPREGADOR

1. Introdução

O presente artigo se propõe a analisar a ação regressiva
acidentária ajuizada pelo INSS em face de empresas, nos
termos do art. 120 da Lei nº 8.213/1991, sob o enfoque da
possibilidade das empregadoras se eximir do pagamento da
indenização nos casos em que restar comprovada a inexistência
de prejuízo ao erário. Destaca-se que a redação do
mencionado artigo sofreu alterações trazidas pela Lei nº 13.846
de 2019. 

12



A ação regressiva acidentária movida pelo INSS é vista como um
instrumento para punir e prevenir empregadores que tiverem
causado acidente de trabalho por negligência no cumprimento
das normas de segurança e higiene do trabalho. 

No entanto, o objeto final de tal medida é buscar das empresas
o ressarcimento ao erário de gastos do INSS com o pagamento
de auxílio doença acidentário ou pensão por morte. A ação
torna-se, na verdade, um meio de arrecadação do Estado a fim
de compensar parcialmente o déficit do Órgão Previdenciário,
já que não é de competência deste órgão a fiscalização das
empresas quanto ao cumprimento das normas de segurança e
higiene do trabalho.

2. Da previsão legal da ação regressiva. Dados oficiais
sobre o número de ações ajuizadas

A ação regressiva está prevista no art. 120 da Lei nº 8.213/1991,
com alterações trazidas pela Lei nº 13.846 de 2019, in verbis:

Art. 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra
os responsáveis nos casos de:  (Redação dada pela Lei nº
13.846, de 2019)
I - negligência quanto às normas padrão de segurança e
higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e
coletiva;  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
II - violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.  (Incluído pela Lei
nº 13.846, de 2019)

O Decreto nº 3048 de 1999, Regulamento da Previdência Social,
traz redação parecida:

Art. 341. Nos casos de negligência quanto às normas de
segurança e saúde do trabalho indicadas para a proteção
individual e coletiva, a previdência social proporá ação
regressiva contra os responsáveis.
Parágrafo único. 
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O Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações
fornecidas trimestralmente, a partir de 1o de março de 2011, pelo
Ministério da Previdência Social relativas aos dados de
acidentes e doenças do trabalho constantes das comunicações
de acidente de trabalho registradas no período, encaminhará à
Previdência Social os respectivos 

relatórios de análise de acidentes do trabalho com indícios
de negligência quanto às normas de segurança e saúde do
trabalho que possam contribuir para a proposição de ações
judiciais regressivas.  (Incluído pelo Decreto nº 7.331, de 2010)
 

O inciso XXII, do artigo 7º da Constituição Federal, atribui como
um dos direitos dos trabalhadores um ambiente saudável e
seguro de trabalho, nos seguintes termos: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social: […]
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança”.

Além destas Leis, os órgãos administrativos e o judiciário
emitiram orientações sobre o assunto com o intuito de incentivar
e viabilizar tais ações, que normalmente são ajuizadas com base
nos relatórios de fiscalização produzidos pelo Ministério do
Trabalho e enviados à Procuradoria Geral Federal – PGF, órgão
responsável pela propositura das ações. 

Como exemplo, citamos a Recomendação Conjunta GP. CGJT nº
2/2011, em que o Tribunal Superior do Trabalho e o
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho recomendam que:

RECOMENDAR aos Desembargadores dos Tribunais
Regionais do Trabalho e aos Juízes do Trabalho que
encaminhem à respectiva unidade da Procuradoria Geral
Federal - PGF (relação anexa), por intermédio de endereço
de e-mail institucional, cópia das sentenças e/ou acórdãos
que reconheçam conduta culposa do empregador em
acidente de trabalho, a fim de subsidiar eventual
ajuizamento de Ação Regressiva, nos termos do art. 120 da
Lei nº 8.213/91. Brasília, 28 de outubro de 2011. 14
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No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Previdência Social
editou a Resolução nº 1.291, de 27 de junho de 2007, a fim de:

Art. 1º Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, por intermédio de Procuradoria Federal Especializada –
INSS, que adote as medidas competentes para ampliar as
proposituras de ações regressivas contra os empregadores
considerados responsáveis por acidentes do trabalho, nos
termos do arts. 120 e 121 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, a fim de tornar efetivo o ressarcimento dos gastos do
INSS, priorizando as situações que envolvam empresas
consideradas grandes causadoras de danos e aquelas
causadoras de acidentes graves, dos quais tenha resultado a
morte ou a invalidez dos segurados. 
Parágrafo único. Para facilitar a instrução e o andamento
dos processos, recomenda à Procuradoria Federal
Especializada - INSS que discipline a utilização de prova
colhida em autos de ações judiciais movidas pelo segurado
ou herdeiros contra a empresa, bem como avalie a
possibilidade de celebração de convênio com o Poder
Judiciário para uso de processo eletrônico.

Segundo estimativa divulgada pela Advocacia-Geral da União,
no ano de 2018, foram ajuizadas 395 ações regressivas
acidentárias, gerando uma expectativa de que sejam
recuperados R$ 173 milhões ao INSS, dos quais R$ 24 milhões já
retornaram aos cofres públicos.

Ainda, segundo a AGU, os dados mostram que houve recuo de
30% em relação a 2017, quando foram apresentados 568
processos.

No que pese a redução do número de ações ajuizadas no
comparativo de 2017 e 2018, o percentual de ações é muito
inferior ao número registrado de acidentes de trabalho.

Assim, nota-se que o Órgão Previdenciário está se organizando
cada vez mais para aumentar o número de ajuizamento de
ações
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ações sendo uma tendência muito forte a ser seguida nos
próximos anos, principalmente, com a necessidade de
arrecadação de valores para a União.

3. Da discussão sobre a inconstitucionalidade da ação
regressiva

A discussão sobre a inconstitucionalidade da ação regressiva,
sob o argumento de que a pretensão ao direito de regresso
configura bis in idem, uma vez que o INSS busca judicialmente
reembolso de gastos com benefícios concedidos que já é
custeado com o SAT – Seguro de Acidente de Trabalho, não vem
encontrando respaldo do judiciário.

As decisões sobre a matéria, em sua grande maioria, rechaçam
essa tese, sob o fundamento de que o pagamento do SAT é uma
obrigação tributária da empresa, que deve ser adimplido mesmo
que não se registre nenhum acidente. Ademais, o fato gerador
do tributo é a atividade desenvolvida pela empresa, sem
vinculação com a possível ocorrência de acidente de trabalho.

Assim, o fato de a empresa contribuir para o SAT não exclui a
responsabilidade em caso de acidente decorrente de culpa da
empregadora. 

Também não é possível alegar que o pagamento de indenização
por dano moral ou dano material (pensão mensal vitalícia) em
ação trabalhista ajuizada pelo empregado ou por dependentes,
no caso de falecimento do obreiro no acidente, seja uma
excludente do direito à ação regressiva, uma vez que as ações
são de natureza totalmente distintas.

Portanto, considerando a previsão legal, as ações de regressivas
são uma realidade no mundo jurídico e devem ser tratadas pelas
empresas com muita cautela, haja vista o impacto econômico
que podem gerar no passivo das empresas. 
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4. Da composição da seguridade social. Da contribuição
compulsória das empresas 

A seguridade social está prevista no artigo 194 da Constituição
Federal, segundo o qual:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da
lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes
objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - eqüidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.  

O professor Sérgio Pinto Martins, conceitua seguridade social da
seguinte maneira:

O Direito da Seguridade Social é um conjunto de princípios,
de regras e de instituições destinado a estabelecer um
sistema de proteção social aos indivíduos contra
contingências que os impeçam de prover às suas
necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado
por ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
visando assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social.

17



Quanto à composição financeira, o artigo 195 da Constituição
Federal determina que:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; (...)

Da leitura do artigo acima conclui-se que a Constituição Federal
estabelece que todos os atores sociais devem contribuir para a
seguridade social. Ou seja, não se trata de uma faculdade e sim
de um dever previsto na Carta Magna.

Assim, toda a sociedade é convocada a custear a seguridade,
sendo que tal custeio é dividido entre os trabalhadores, os
empregadores e o Estado.

Diante de tal determinação é que as empresas, mensalmente,
realizam os recolhimentos referentes a todos os empregados,
tanto cota empresa, quanto cota empregado, repassando-se ao
INSS os valores correspondentes, no estrito cumprimento legal.

A contrapartida oferecida aos agentes sociais que são
compelidos a financiar a seguridade social é, dentre outros, o
pagamento de benefícios previdenciários, tal como, a pensão
por morte ou o auxílio doença acidentário.

Tal previsão está contida no artigo 201 da Constituição Federal:
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Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:  
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada; 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário; 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes
dos segurados de baixa renda;  
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o
disposto no § 2º. (....)

Conclui-se que a composição financeira realizada mensalmente
pelas empresas se reverte nos benefícios previstos em lei.

Assim, a ação busca o ressarcimento de uma despesa que as
empresas já arcaram e vêm arcando desde a sua fundação, haja
vista que mensalmente é realizado o repasse ao INSS dos valores
devidos pelas empresas e o que é descontado diretamente na
folha de pagamento de seus empregados.

Repise-se, o próprio funcionário, ao ter descontado todo mês a
porcentagem devida ao INSS, contribui também para a
seguridade a fim de gozar dos benefícios oferecidos.

A cobrança de ressarcimento posta na ação regressiva pode ser
entendida como um bis in idem, considerando que as empresas e
os trabalhadores fizeram o recolhimento previdenciário devido e,
no momento de receber a contrapartida, as empresas são
compelidas a custear novamente o benefício previdenciário
pago ao empregado vitimado ou aos dependentes, em caso de
falecimento do trabalhador decorrente do acidente.

A previsão contida no artigo 120 da Lei 8.213/91 afronta os
princípios constitucionais que norteiam a composição da
seguridade social, uma vez que instituiu uma cobrança dupla de
benefícios oferecidos pelo INSS. 
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4. Como contestar esse tipo de ação. Argumento a ser
utilizado nas defesas contra as ações regressivas 

No que pese o caráter estritamente pecuniário da ação
regressiva, seu ajuizamento está diretamente vinculado aos
acidentes de trabalho ocorridos nas empresas.

Para o exercício do direito do regresso há necessidade de
estarem presentes: a) a ocorrência de acidente de trabalho; b)
dano ao INSS; c) culpa qualificada pela inobservância no
cumprimento ou fiscalização das normas padrão de segurança e
higiene; d) nexo de causalidade.

Diante disso, cabe às empregadoras agir de modo preventivo,
cumprindo as normas de segurança e saúde do trabalho, a fim
de evitar ao máximo a ocorrência de acidente de trabalho em
suas dependências.

As possibilidades de não responsabilização da empregadora no
pagamento da indenização requerida na ação regressiva são as
vinculadas à prova de ausência de responsabilidade do
empregador no acidente ocorrido, tais como, culpa exclusiva da
vítima ou culpa concorrente, quando há uma divisão do ônus.

Considerando que o julgamento da ação irá analisar a existência
de responsabilidade do empregador pelo evento danoso,
apurando a conduta negligente no cumprimento das normas de
higiene e segurança do trabalho, é importante que o
empregador consiga comprovar a adoção de medidas
preventivas de acidente e observância às normas de segurança e
higiene do trabalho, estando aparelhado com documentos e
provas, tais como fichas de treinamentos, comprovante de
entrega de EPI, dentre outros.

No entanto, mesmo se obedecidas todas as normas de higiene e
segurança do trabalho, se o acidente de trabalho ocorrer e
resultar no falecimento do empregado, gerando aos seus
dependentes o pagamento de pensão por morte a ser arcada
pelo INSS, cabe à empregadora defender o tempo de 
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indenização a ser eventualmente paga, caso a ação seja julgada
procedente, alegando que a indenização deverá ter um marco
final.

A ação regressiva tem o objetivo de ressarcimento ao erário dos
valores despendidos pelo INSS com a pensão por morte a ser
paga aos dependentes do empregado falecido, desde a data do
óbito, muitas vezes até o falecimento da viúva.

Assim, obrigatoriamente, o Órgão Previdenciário deverá
demonstrar na ação a efetiva existência de prejuízo aos cofres
públicos.

Caso essa prova não seja feita, ou seja, inexistindo
prejuízo/dano ao INSS, não há, evidentemente, justa causa ao
acolhimento da ação regressiva.

Partindo de tal premissa, deverá ser considerada a idade em que
empregado faleceu, juntamente com o período de contribuição
ao INSS para se apurar quanto tempo restava para que o
empregado cumprisse as regras para aposentadoria. 

Explica-se: É incontroverso que, se o empregado não
tivesse falecido, se aposentaria por tempo de contribuição
ou por idade. 

Em se aposentando, o INSS é obrigado a custear,
mensalmente, o pagamento da aposentadoria até o
falecimento do empregado e, após, tal benefício é
transferido para a sua esposa, se for o caso. 

Seguindo o entendimento de que a ação regressiva tem por
objetivo o ressarcimento de prejuízo ao erário, com o
evento aposentadoria, que certamente aconteceria, o INSS,
independentemente do acidente de trabalho, estaria
obrigado a pagar o benefício de aposentadoria ao
segurado falecido e futura pensão aos seus dependentes.
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Assim, fica totalmente afastada a tese da ação de regresso que
busca o ressarcimento de prejuízo, haja vista que não haveria
nenhum prejuízo ao INSS, uma vez que o Órgão assumiria,
naturalmente, a responsabilidade de pagamento da
aposentadoria.

Caso o INSS alegue na ação que a aposentadoria se trata de
uma expectativa de direito, não sendo possível afirmar que tal
benefício seria requerido pelo ex-empregado, tal argumento
seria facilmente contestado uma vez que é público e notório que
todos os trabalhadores brasileiros quando atingem os requisitos
para se aposentar, o benefício é requerido, sendo esta a regra
da atual sociedade. A continuação de vínculo empregatício
também é comum, concomitante ao recebimento de
aposentadoria, mas não elide o recebimento do benefício.

Foi nesse sentido que  o TRF da 4ª Região julgou improcedente
uma ação regressiva, haja vista a demonstração de ausência de
prejuízo ao erário quando há o direito do trabalhador ao
recebimento de aposentadoria:

Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 120 DA
LEI Nº 8.213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO
APOSENTADO ANTERIORMENTE. CONVERSÃO EM PENSÃO.
AUSÊNCIA PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
Nos casos em que o segurado é aposentado e falece em
acidente do trabalho, havendo a mera conversão da
aposentadoria em pensão por morte, não existe qualquer
prejuízo ao INSS passível de ressarcimento, e, portanto,
descabe a ação regressiva.
A ação regressiva tem natureza indenizatória, visando
reparar o dano. Sem a presença de um prejuízo efetivo a ser
ressarcido aos cofres públicos, não há causa de pedir a
justificar a propositura da ação regressiva intentada pelo
INSS.
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Não há no ordenamento jurídico brasileiro disposição legal
determinando que a parte vencida na ação deva arcar com
os valores pagos pelo vencedor ao seu respectivo advogado
a título de honorários contratuais ou ao respectivo perito
contratado.
(...)
VOTO

Trata-se e ação regressiva de cobrança objetivando o
ressarcimento das despesas efetuadas em razão do acidente
de trabalho que vitimou o segurado José Ferreira Coelho
Filho.
(...)
 Ocorre, contudo, que a pretensão de ressarcimento,
dada sua natureza indenizatória, depende,
necessariamente, da efetiva existência de prejuízo a ser
ressarcido aos cofres públicos. Inexistindo prejuízo, não
há, evidentemente, justa causa ao acolhimento da ação
regressiva. Nesse sentido: 
(...)
Neste caso concreto, não se verifica a existência de prejuízo
aos cofres público, sendo impositiva a improcedência da
demanda. Explico.
A presente ação tem uma nuance distinta das demais
ações regressivas geralmente propostas pelo INSS, qual
seja, à época do óbito o segurado falecido já havia
obtido judicialmente o direito à aposentadoria por
tempo de contribuição, com DIB em 09/02/2010.
Em razão disso, a parte ré alegou ausência de prejuízo
indenizável por intermédio de ação regressiva, pois, como o
direito à aposentação do segurado falecido restou
reconhecido retroativamente a 09/02/2010, ou seja,
anteriormente ao evento óbito, o INSS, independentemente
do acidente de trabalho em questão, estaria obrigado a
pagar o benefício de aposentadoria ao segurado falecido e
futura pensão aos seus dependentes.
(...)
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Logo, o acidente do trabalho não trouxe, de forma
objetiva, qualquer prejuízo aos cofres públicos,
tampouco o que seria pago aos seus dependentes, em
caso de falecimento por causas diversas, que não por
acidente do trabalho. 
 As ações regressivas acidentárias são instrumentos de
recomposição do patrimônio público lesado pelo pagamento
de benefícios aos segurados acidentados ou seus
dependentes.
Ou seja, a ação regressiva tem natureza indenizatória,
visando reparar o dano. Se não se constata dano, não
há falar em ação regressiva. E, no caso, não se pode
conceber o ressarcimento de valores que, independente
da ocorrência do acidente em questão, deveriam ser
arcados pela Previdência Pública.
 
Convém registrar que na própria "CARTILHA DE ATUAÇÃO
NAS AÇÕES REGRESSIVAS PREVIDENCIÁRIAS" (disponível no
sítio eletrônico da AGU), elaborada pela Procuradoria-Geral
Federal, é expressamente consignado que, nos casos em que
o segurado é aposentado e falece em acidente do trabalho,
havendo a mera conversão da aposentadoria em pensão por
morte, não existe qualquer prejuízo ao INSS passível de
ressarcimento, e que, portanto, descabe a ação regressiva.
 
Não se olvida da função pedagógica deste tipo de feito, na
medida em que visa coibir, inclusive de forma preventiva, que
as empresas violem normas de segurança do trabalho,
afrontando assim o direito fundamental à saúde, inclusive no
ambiente laboral. Contudo, tal objetivo poderá ser
alcançado em eventual ação penal ou de reparação civil em
caso de responsabilidade da empresa.
 
 
 

Concluindo, sem a presença de um prejuízo efetivo a ser
ressarcido aos cofres públicos, não há causa de pedir a
justificar a propositura da ação regressiva intentada
pelo INSS.
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 Esse tem sido o entendimento de outros Tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL FUNDADA NO ART. 120 DA LEI Nº 8.213, DE 1991.
SEGURADO QUE JÁ ERA APOSENTADO PELO REGIME
GERAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL A SER
SUPORTADO PELO INSS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA. 
1. Reexame necessário da sentença pela qual o Juízo, na
ação de responsabilidade civil fundada no Art. 120 da
Lei nº 8.213, de 1991, proposta pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) contra as empresas Âmbar
Patrimonial Ltda. e Acopla Indústria, Comércio e
Representações Ltda. , julgou improcedente o pedido
visando a condenar as rés a pagar ao INSS indenização
por dano material correspondente ao benefício
previdenciário a ser pago em virtude da morte da vítima
Eufrásio dos Santos, em virtude de acidente de
trabalho. 2. Ação de responsabilidade civil fundada no
Art. 120 da Lei nº 8.213, de 1991. Segurado que já era
aposentado pelo regime geral. Inexistência de dano
material a ser suportado pelo INSS. Improcedência do
pedido.

(A) Conclusão do Juízo no sentido de que “[a] Lei nº.
8.213/91, em seu art. 1 20, prevê a possibilidade de
propositura de ação regressiva contra os
responsáveis, nos casos de negligência quanto às
normas padrão de segurança e higiene no trabalho
indicados para a proteção individual e coletiva”;
“que o falecido segurado Eufrásio dos Santos era
titular de benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição desde 04.12.1998 [... ], tendo ocorrido o
acidente fatal em 08.03.2010”; que “[s]e o
trabalhador acidentado já se encontrava aposentado,
como ficou comprovado nos autos [... ], é inegável que
a autarquia já suportava o ônus de arcar com o valor
de seu benefício”; 25



que, “[s]endo assim, o falecimento do referido
segurado, fosse em razão de acidente de trabalho,
fosse por causas naturais, ensejaria a concessão da
pensão por morte oriunda da sua aposentadoria”;
que “haveria uma modificação no benefício de cunho
material e subjetivo, pois seria alterada a espécie de
benefício e seu titular”; que “[n]ão haveria, todavia,
surgimento ou elevação da despesa da autarquia-
autora em razão dessa alteração, pois, nos termos do
art. 75 da Lei nº. 8.213/91, o valor mensal da pensão
por morte corresponde a cem por cento do valor da
aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a
que teria direito se estivesse aposentado por
invalidez na data de seu falecimento”;

que diante da “ausência de dano material, não há
que se falar em ação regressiva, cabendo salientar
que o dano provocado pela alegada postura
negligente da empresa ré já foi objeto de acordo
celebrado na Justiça do Trabalho, quando aqueles
que sofreram efetivo prejuízo econômico e moral com
o óbito do segurado foram ressarcidos. ” (B)
Conclusão fundada no exame das provas contidas os
autos, vistas em conjunto. As provas contidas nos
autos, vistas em conjunto e analisadas de forma
criteriosa e crítica pelo Juízo, são suficientes para
fundamentar a conclusão respectiva. (C) Sentença
confirmada. 3. Honorários advocatícios. (A) A fixação dos
honorários advocatícios “envolve apreciação de fato
reservada às instâncias ordinárias”. (STF, AI 248289 AgR-
ED. ) (B) Considerando a situação concreta da presente
causa (ação de responsabilidade civil fundada no Art. 120
da Lei nº 8.213, de 1991, cujo pedido foi julgado
improcedente; ação proposta em fevereiro de 2011 e
julgada em abril de 2012, na Seção da Bahia) à luz do
disposto no § 4º do Art. 20 do CPC 1973, são razoáveis os
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. 
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(TRF1, AC 2005.38.00.039154- 3/MG; AC 0007106-
95.2007.4.01.3300/BA; AC 2004.38.00.015422-8/MG. )
(C) Sentença confirmada. 4. Litigância de má-fé. (A)
Hipótese em que o Juízo acolheu “o pleito de condenação
do INSS por litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II,
do CPC, ante a ocultação da circunstância de ser o
falecido segurado Eufrásio dos Santos titular de benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, fato este de
todo relevante ao deslinde da ação, fixando, de logo, o
valor da indenização em 10% (dez por cento) do valor da
causa, nos termos do art. 18, §2º, do CPC. ” (B) A b oa-fé
se presume. A má-fé não é presumível, tem de ser
comprovada. TRF1, AC 1997.34.00.013677-0/DF; AC
1997.01.00.030336-5/DF; AC 0021199-
67.1997.4.01.3800/MG; STJ, RMS 773/RS. (C) Inexistência
de prova idônea, inequívoca e convincente de que o INSS
omitiu essa circunstância de forma intencional. (D)
Litigância de má-fé afastada. 5. Remessa oficial provida
em parte.

A premissa exposta no acórdão transcrito é a mesma, ou seja,
sendo direito do empregado o recebimento de aposentadoria,
afasta-se a tese de prejuízo ao erário capaz de embasar a
condenação da empregadora. Nos casos em geral, com o
acidente, houve apenas uma antecipação da obrigação do INSS
em pagar um benefício.

Assim, caso a empregadora arque com a condenação de
ressarcimento das despesas com o pagamento da pensão por
morte, que tal condenação deverá ser limitada à data da
aposentadoria do ex-empregado, firmando tal data como marco
final para o pretendido ressarcimento ao INSS. Caso contrário, a
empregadora estará, de forma injusta e indevida, sucedendo o
INSS na obrigação de pagamento de aposentadoria.

Em suma, não provado prejuízo ao erário, não há que se falar em
pagamento de indenização por meio de ação regressiva
ajuizada pelo órgão previdenciário. 27



Tal papel caberá às empregadoras a fim de suscitar tal
argumento perante o judiciário e provocar o INSS a fornecer os
documentos necessários para demonstração de quando o
empregado falecido iria atingir a aposentadoria, seja por idade
ou por tempo de serviço, uma vez que o Órgão Previdenciário é o
detentor de todas as informações e documentação necessárias
para proceder-se à estimativa de concessão de aposentadoria
do ex-empregado.

5. Conclusão

Cabe às empresas, cada vez mais, atuarem preventivamente,
cumprindo as normas de segurança e saúde do trabalho, a fim
de evitar, e mesmo erradicar, qualquer possibilidade de
ocorrência de acidente de trabalho. 

Por óbvio que o objetivo maior em eliminar os acidentes de
trabalho é preservar a saúde e segurança do trabalhador, sendo
consequência lógica a não responsabilização pecuniária das
empresas nos prejuízos sofridos pelo Estado. 

No entanto, na hipótese de ocorrer o acidente de trabalho,
merece atenção a análise do caso concreto, a fim de se verificar
a possibilidade de alegação de inexistência de prejuízo ao erário
ou de indicar que esse prejuízo deverá ser limitado à data em
que o trabalhador se aposentar, o que pode ser arguido em
defesa de eventual ação regressiva, com o intuito de reduzir ou
mesmo excluir valores a título de indenizações porventura
cobradas judicialmente. 
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A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E
SOLIDÁRIA DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS EM CASOS DE
CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL, TRANSPORTE E MERCHANDISING

1. Introdução

Há muito tempo se discute sobre a legalidade da terceirização
de serviços e sobre a responsabilidade do tomador dos serviços
contratados em caso de o prestador de serviços não honrar com
as suas obrigações trabalhistas.

O presente artigo tratará brevemente da relação existente entre
as empresas que fabricam produtos e as empresas que são
contratadas para transportarem, distribuírem e venderem os
produtos da fabricante. A despeito de ainda haver divergência
sobre o tema, os contratos de distribuição, representação
comercial, transporte e merchandising não se confundem com
terceirização de serviços. 

E, em caso de eventual descumprimento de obrigações
trabalhistas por parte da empresa que transporta e comercializa
os produtos, não há que se falar em responsabilidade
subsidiária ou solidária da que contrata tais serviços. 

2. Dos contratos de distribuição, representação comercial,
transporte e merchandising

Sabe-se que, para que haja a expansão de uma rede de
produtos e mercadorias em diversas regiões, é necessário firmar
parcerias comerciais, uma delas é pelo contrato de distribuição
e representação comercial. 

Assim, contrato de distribuição e representação comercial é o
meio pelo qual empresas fabricantes de produtos e mercadorias
firmam relação comercial com empresas que têm como
atividade e expertise a distribuição e representação comercial
de produtos em uma determinada região.
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Inicialmente, importa esclarecer que, para o exercício da
representação comercial, é necessário que o empresário
individual ou a sociedade empresária seja registrada no
Conselho Regional dos Representantes Comerciais.

A modalidade de contrato de representação comercial tem
previsão na Lei nº 4.886/1965 e sua definição legal se encontra
no art. 1ª da Lei mencionada, que se transcreve abaixo:

Art. 1º da Lei nº 4.886/1965.
Exerce a representação comercial autônoma a pessoa
jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que
desempenha, em caráter não eventual por conta de uma
ou mais pessoas, a mediação para a realização de
negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos,
para transmiti-los aos representados, praticando ou não
atos relacionados com a execução dos negócios.

Percebe-se que o dispositivo legal acima apresenta os elementos
necessários para configurar o contrato de representação
comercial, quais sejam: pessoa do representante comercial que
pode ser física ou jurídica, autonomia, não eventualidade e
ausência de relação de emprego, o que confirma a natureza
empresarial do contrato.

Destaca-se que no contrato de representação comercial não há
relação de hierarquia de uma parte sobre a outra. As
orientações que são dadas pelo representado ao representante
não se confundem com a subordinação da relação de trabalho,
aquela que é pessoal e dirige os serviços que estão sendo
prestados.

Sílvio de Salvo Venosa considera:

Pelo contrato de representação, uma empresa atribui a
outrem poderes de representá-la sem subordinação,
operando por conta da representada. O representante é
autônomo, vincula-se com a empresa contratualmente,
mas atua com seus próprios empregados, que não se
vinculam à empresa representada. (…)
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A atividade do representante, como se percebe, é de
intermediação, sem dependência hierárquica,
obedecendo, porém, as instruções do representado”
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Contratos em
espécie. V. 3. 5ª ed. São Paulo: Atlas. 2005. pp.548. 

Portanto, no contrato de representação, o representante age
com autonomia. As orientações recebidas não configuram
imposição ou sujeição, pois dizem respeito às condições dos
negócios ofertados, como por exemplo preços, prazos de
pagamento, prazo de entrega etc.

Já os contratos de distribuição possuem amparo nos arts. 710 a
721 do Código Civil. Em todos esses dispositivos o legislador
deixa claro que não há prestação de serviços do empregado da
empresa representante em favor do representado:  

Da Agência e Distribuição
Art. 710 CC. Pelo contrato de agência, uma pessoa
assume, em caráter não eventual e sem vínculos de
dependência, a obrigação de promover, à conta de outra,
mediante retribuição, a realização de certos negócios,
em zona determinada, caracterizando-se a
distribuição quando o agente tiver à sua disposição a
coisa a ser negociada.
Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao
agente para que este o represente na conclusão dos
contratos.
Art. 711 CC. Salvo ajuste, o proponente não pode
constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na
mesma zona, com idêntica incumbência; nem pode o
agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do
mesmo gênero, à conta de outros proponentes.

Veja-se que no primeiro dispositivo o legislador explica como
acontece a relação contratual, enquanto o segundo dispositivo
enfatiza a lealdade contratual das partes que não se confunde
com dependência econômica.
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Sílvio de Salvo Venosa conceitua contrato de distribuição como
o contrato pelo qual uma das partes (distribuidor), se obriga a
adquirir da outra parte (distribuído), mercadorias geralmente de
consumo, para sua posterior colocação no mercado, por conta e
risco próprio, estipulando-se como contraprestação um valor ou
margem de revenda.

De forma prática, a empresa contratada como distribuidora leva
as mercadorias produzidas por uma empresa até o público final,
realizando o transporte e o merchandising dessas mercadorias. 

Nesse ponto importa destacar que o fato de haver a parceria
comercial é favorável tanto para a contratante como para a
contratada e não só para uma das partes. Isto porque a
contratante (empresa fabricante) tem o fortalecimento de seus
produtos e, em consequência, de sua marca e a distribuidora tem
a consolidação dos seus serviços na região que atende.

Assim, o contrato de distribuição é um contrato de colaboração,
não havendo que se falar, pois, em dependência econômica de
uma das partes. 

Conclui-se, portanto, que o contrato de distribuição, transporte e
merchandising é o instrumento particular legal que viabiliza que
uma das partes, com habitualidade, adquira os produtos
fabricados pela outra parte com a obrigação de transportá-los e
revendê-los em uma determinada região geográfica, vide
ilustração abaixo

 Compra e venda         Compra e venda        Compra e venda
 

FABRICANTE       DISTRIBUIDOR       ADQUIRENTE       CONSUMIDOR FINAL
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Conforme demonstrado acima, a relação existente entre a
empresa fabricante e a distribuidora possui nítidos contornos
comerciais, não havendo, portanto, como atribuir à empresa
fabricante qualquer responsabilidade trabalhista, previdenciária,
tributária etc., em caso de inadimplemento pela distribuidora.

2.1 - Da inexistência de terceirização e consequente
inaplicabilidade de reponsabilidade subsidiária

O objetivo do presente artigo é demonstrar a ausência de
responsabilidade da empresa fabricante e contratante de
distribuidora e representante comercial nas relações trabalhistas
que estas últimas venham a não honrar.

Sobre a responsabilidade subsidiária na esfera trabalhista
importa lembrar que se trata daquela obrigação onde há um
devedor principal (empregador(a) do(a) Reclamante) e um
devedor subsidiário (tomador dos serviços do(a) Reclamante).
Assim, na hipótese do não cumprimento da obrigação por parte
daquele, o outro responderá subsidiariamente pela obrigação.

Antes da reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17), não havia uma
norma geral regulamentando a terceirização no Brasil, somente
algumas regras específicas para os serviços de vigilância (Lei nº
7.102/83) e para o trabalho temporário (Lei nº 6.019/74). 

Até a reforma trabalhista, a jurisprudência do Tribunal Superior
do Trabalho proibia a terceirização da atividade-fim de uma
empresa, somente permitia a terceirização da atividade-meio e,
por meio da Súmula nº 331, o TST sedimentou o entendimento de
que “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.”

Assim, a terceirização era restrita às atividades genéricas, ou
seja, às atividades que davam apoio às atividades-fim da
empresa, como portaria, recepção, vigilância e limpeza. 
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Com a Lei nº 13.467/17, chamada reforma trabalhista, houve a
ampliação da possibilidade de terceirização, inclusive da
atividade principal ou atividade-fim, conforme se verifica no art.
4º da mencionada lei:

Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a
transferência feita pela contratante da execução de
quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviços que possua capacidade econômica compatível com
a sua execução.   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de
2017). 

Não obstante a possibilidade de terceirização de qualquer
atividade, a empresa contratante poderá responder
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias,
no mesmo sentido que os incisos IV e VI da Súmula nº 331 do TST
já previam, veja-se:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE
(nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à
redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e
31.05.2011
 
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.
 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços
abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.

Todavia, conforme já amplamente demonstrado, os contratos de
distribuição, representação comercial, transporte e merchandising,
não possuem o objetivo de terceirização de serviços e, por esta
razão, não é possível aplicar responsabilidade subsidiária à
empresa que tem suas mercadorias distribuídas, consoante
verificar-se-á no tópico específico que trata sobre a posição de
alguns dos Tribunais Regionais do Trabalho. 34
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2.2 - Da inexistência de responsabilidade solidária

Sabe-se que a responsabilidade solidária encontra amparo no
parágrafo 2º do artigo 2º, no artigo 455 da CLT e no art. 16 da
Lei nº 6.019/74. 

Assim, ocorrerá responsabilidade solidária quando houver
formação de grupo econômico, em caso de trabalho temporário,
se houver falência da empresa empregadora e quando houver
acordo bilateral, ou seja, manifestação de vontade recíproca
entre as partes contratantes.

Nesse ponto, é crucial não permitir que haja banalização dos
termos “grupo econômico” e “responsabilidade solidária” nas
decisões de reclamações que tenham esses pedidos como
objeto. É necessário que haja evidências de que os elementos de
integração interempresarial estejam presentes. Essencial
também provas de que existe direção, controle ou administração
de uma empresa sobre a outra. 

Muita cautela também para que não haja confusão entre o que
é controle, administração e direção e o que é cobrança dos
serviços contratados. 

Ora, como já demonstrado, os contratos de representação
comercial e distribuição possuem natureza mercantil, e na
maioria das vezes, em suas cláusulas, há orientações de
procedimentos. Todavia, tais orientações não possuem o condão
de modificar sua natureza mercantil, uma vez que é necessário
que grandes empresas de renome nacional e até internacional,
adotem políticas de preservação das marcas, padronizando
procedimentos a serem seguidos por seus representantes, e tais
atitudes não modificam a relação jurídica mantida com os
representantes e vendedores de seus produtos.

Desta forma, a fim de evitar condenações injustas por atribuição
de responsabilidade solidária nos contratos de distribuição e
representação comercial é fundamental que haja provas de que
as empresas demandadas formam grupo econômico ou se o
caso se enquadra nas outras hipóteses acima descritas. 35



2.3 - Do entendimento de alguns TRT’s e do posicionamento
atual do TST

Nesta toada, para ilustrar o tema ora abordado, no presente
artigo traz-se as decisões (sentença e acórdão do TRT) do
processo nº 0001045-23.2017.5.06.0011 que definiram pela
responsabilidade subsidiária de uma empresa fabricante de
laticínios ao pagamento de verbas trabalhistas e indenizações
pleiteadas por um ex-colaborador de uma distribuidora que por
um período manteve parceria comercial e o recente acórdão do
TST que reverteu tais entendimentos.

A sentença e o acórdão do TRT foram fundamentados na Súmula
331 nº do TST, sob a justificativa de que a empresa contratante
havia concorrido com culpa para a prática de ato ilícito (por
omissão na fiscalização do cumprimento dos direitos legais
do autor - culpa in contrahendo, in eligendo e in vigilando. 

Todavia, como fartamente demonstrado não há que se falar em
aplicação da Súmula nº 331 do TST e consequente atribuição de
responsabilidade subsidiária nos casos de contrato de
distribuição, uma vez que o referido instrumento não tem o
objeto de terceirização serviços, mas apenas a revenda e a
distribuição de produtos e mercadorias. Assim, a empresa
fabricante dos produtos distribuídos pela 1ª Reclamada
inconformada interpôs Recurso de Revista e em seguida Agravo
de Instrumento em Recurso de Revista, pois aquele teve seu
seguimento denegado.

Ao analisar as razões recursais da 2ª Reclamada, o TST reformou
as decisões proferidas anteriormente nos autos do exemplo
citado e proveu os recursos interpostos pela 2ª Reclamada, pois
seu posicionamento é no sentido de que é inviável qualquer
condenação quando evidenciada a existência de contrato
mercantil entre as partes, que as empresas, em nítido
intercâmbio comercial, pactuam a venda de produtos e serviços
e que esses casos não se tratam de hipótese prevista na súmula
nº 331 do TST.    
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Acertada a decisão do TST. Não há que se falar em hipóteses de
erro “in elegendo” e erro “in vigilando” da empresa contratante,
pois diante da natureza comercial do contrato de distribuição
não se pode confundir com contrato de prestação de serviços,
pois naquele a empresa contratante fornece a mercadoria que
produz para distribuição e revenda no mercado, sendo a
empresa contratada como distribuidora ou representante
responsável para tal. 

Assim, o contratado atua com liberdade para buscar mercados e
vender produtos e/ou serviços, não havendo em nenhum
momento participação na atividade produtiva da contratante,
não havendo chances, pois, para atribuição de responsabilidade
subsidiária ou solidária da empresa contratante.

Nesse mesmo sentido, tem sido o posicionamento de diversos
Tribunais Regionais do Trabalho, vide ementas abaixo
colacionadas: 

Recurso Ordinário. Responsabilidade subsidiária. Relação
comercial.
Hipótese em que o conjunto probatório revela a existência
de relação comercial entre a empregadora e a terceira
reclamada, o que afasta a responsabilidade pelos créditos
gerados pela sentença.
Recurso Ordinário. Responsabilidade Subsidiária. Relação
Comercial.

No caso dos autos, o contrato civil celebrado entre as
reclamadas difere dos de prestação de serviços que
comumente são entabulados para fins de terceirização.
Trata-se de contrato de distribuição, representação
comercial, transporte e merchandising, por meio do qual a
ora recorrente contratou a empresa empregadora para
distribuir seus produtos (ID. c686e88 a ID. 302348a). 
(...) A relação comercial que entabularam não se
qualifica como terceirização, nem se enquadra nas
situações reguladas pela Súmula nº 331 do TST ou pela 
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Lei nº 13.429/17, nas quais o contratante destaca fração
de sua atividade, geralmente inserta na cadeia
produtiva, atribuindo-a a outrem para que a execute em
padrões preestabelecidos. Disso em muito difere a
representação comercial, o merchandising, ou os contratos
de distribuição e transporte.
A representação e o merchandising, basicamente, se referem
à contratação de terceiro para intermediar bens ou
produtos. Nesta situação, o contratado atua com liberdade
para buscar mercados e vender produtos e/ou serviços, não
participando da atividade produtiva da contratante. É um
parceiro comercial, deslocado da atividade originária, e
não um prestador de serviços. De igual modo, o contrato
de transporte, ou de distribuição, constituem figuras típicas
do Direito Civil (arts. 730 a 734 do CC), onde não há,
propriamente, terceirização de serviços e nem contratação
de mão-de-obra por pessoa interposta, já que a empresa
contratada executa atividade nitidamente acessória, que
pode ou não ser ofertada à contratante.

Tais circunstâncias afastam a incidência da Súmula nº 331 do
TST e da Lei nº 13.429/17 e desautoriza a condenação da
contratante derivada de inadimplemento de direitos
trabalhistas por parte da contratada, que, por sua vez,
também exerce atividade autônoma e não dependente da
atividade empreendida pela segunda reclamada.
Há reiterada jurisprudência desta E. Turma nesse sentido,
inclusive em casos envolvendo as mesmas empresas, como,
por ex., 0012202-36.2016.5.03.0035, disp. 30.maio.2019, Rel.
Rodrigo Ribeiro Bueno; 0010769-72.2018.5.03.0149, disp.
14.mar.2019, Rel. Maria Stela 
 
 
Alvares da S. Campos; 0010796-98.2018.5.03.0070, disp.
05.abr.2019, Rel. João Bosco Pinto Lara etc.
Dou provimento para absolver a segunda reclamada da
responsabilidade que lhe foi imposta, julgando, quanto a si,
improcedente a reclamação.
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Recurso Ordinário. Direito do trabalho. Direito processual do
trabalho. Grupo econômico. Não caracterização. 
I - É possível a configuração de grupo econômico, para os
fins previstos na legislação trabalhista, sem que se opere
restrição à existência de empresa controladora, na medida
em que é dado à concentração econômica assumir as mais
variadas nuances. 
 II - Não sendo possível inferir a existência de integração
interempresarial ou de relação de subordinação
hierárquica entre as demandadas, impõe-se à instância
revisional proferir declaração nesse sentido,
reconhecendo a inexistência de grupo econômico. III –
Indefiro, na espécie, a pretensão recursal do Autor. solidária
da terceira ré. Apelo da autora que se nega provimento.

Recurso Ordinário. Contrato de distribuição, representação
comercial, transporte e merchandising. Inexistência de
exclusividade. Inexistência de exclusividade. Inexistência de
responsabilidade solidária ou subsidiária.  
Se entre a empresa que fabrica produtos e a empregadora
existe contrato de distribuição, representação comercial,
transporte e merchandising, sem que a empregadora atenda
à fornecedora com exclusividade, não há falar em
responsabilizar a fabricante pelos haveres trabalhistas de
empregados da empresa contratada para exercer os atos de
comércio.
Recurso Ordinário. Representação comercial. Vínculo de
emprego. Responsabilidade subsidiária do representado.
Inexistência.
 
 

 
No contrato de representação comercial de produtos,
não há prestação de serviços do empregado da
empresa representante em favor do representado, de
modo que não há que se falar em vínculo ou
responsabilidade subsidiária deste último. 
 
 

Nessa toada, importa colacionar o entendimento sobre a
temática do Tribunal Superior do Trabalho:
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“(...) B) RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO
SUMARÍSSIMO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA COMERCIAL.
Consoante se depreende do acórdão regional, inexistem
elementos capazes de descaracterizar o contrato de
distribuição celebrado entre as reclamadas, equiparando-o
à terceirização de serviços. Ora, segundo a jurisprudência
que vem se firmando neste Tribunal Superior, o contrato
de representação comercial não se confunde com o de
prestação de serviços, sendo inaplicável nessas
hipóteses o item IV da Súmula nº 331 do TST, porquanto
inexistente a figura da tomadora dos serviços, não
havendo falar em responsabilidade subsidiária. Recurso
de revista conhecido e provido.”
 

2.4 - Breve análise dos principais fundamentos utilizados
nas decisões para atribuição de condenação

Na prática forense, observa-se que os argumentos utilizados
como fundamentos para a condenação subsidiária da empresa
contratante são: ingerência da empresa contratante
(fabricantes) sobre a contratada (distribuidora), exclusividade da
contratada e dependência econômica da contratada em face
da contratante.

2.4.1 - Da ingerência:

Não se trata de ingerência o fato de existir no contrato cláusulas
que norteiam a distribuidora. Destaca-se que, por se tratar de
um contrato de parceria comercial, o aumento de vendas é
objetivo tanto do produtor quanto do distribuidor, assim a
fiscalização do último pelo primeiro no que diz respeito a
obediência de procedimentos de qualidade e demais cláusulas
contratuais é consequência natural do pacto estabelecido.  

Tenta-se ainda fortalecer o argumento da existência de
ingerência com a justificativa de que algumas distribuidoras
colocam a marca da fabricante nos uniformes de seus
colaboradores e em seus caminhões.
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Ora, se uma distribuidora faz uso da logomarca de uma empresa
fabricante no uniforme de seus colaboradores, em sua fachada e
em seus caminhões é para que ela atraia mais clientes, pois
assim verão que a distribuidora possui credibilidade no mercado
por possuir parceria comercial com outras empresas, não
havendo que se falar em ingerência da contratante sobre a
contratada. Tanto assim o é que a prática de inclusão no
uniforme de logomarcas de empresas parceiras é lícita e
encontra amparo no art. 456-A da CLT, que assim dispõe:

Art. 456-A - Cabe ao empregador definir o padrão de
vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão
no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de
empresas parceiras e de outros itens de identificação
relacionados à atividade desempenhada. (Incluído pela Lei
nº 13.467, de 2017)

2.4.2 – Da exclusividade

Quanto a alegada exclusividade que pode haver nos
contratos de distribuição, esta também não é ensejadora
de condenação de responsabilidade subsidiária da
empresa fabricante, pois não há nenhuma demonstração
de abuso ou ilegalidade na cláusula de exclusividade
prevista em contrato de distribuição, representação
comercial e merchandising livremente pactuada entre as
partes, quanto a produtos que sejam concorrentes.

Esse é o entendimento da doutrina: 

(...) para que o distribuidor concentre os seus esforços
empresariais na criação ou ampliação do mercado do
produto do distribuído, é comum constar do contrato
entre eles a cláusula de exclusividade. Em razão
dela, é vedado ao distribuidor comercializar com
produtos concorrentes ao do distribuído. Trata-se
de obrigação de não fazer, assumida 
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( contratualmente pelo distribuidor, no interesse do
distribuído (...) 
(Questões de direito comercial no Brasil e em Portugal,
Fábio Ulhoa Coelho, São Paulo, Saraiva, 2014)

Veja-se que é comum e habitual que haja cláusula de
exclusividade nos contratos de distribuição, podendo ser vedado
ao distribuidor comercializar com produtos concorrentes ao do
distribuído. Novamente, importa esclarecer que na parceria
comercial firmada por contrato de distribuição, o maior número
de vendas é objetivo de ambas as partes. e assim não fosse,
como a fabricante poderia contar com o esforço e empenho do
distribuidor em revender seus produtos e assim fortalecer sua
marca em determinada região? Não parece crível e é por esta
razão que existe o instrumento do contrato, meio pelo qual as
partes entabuladas registram seus direitos e obrigações.

Veja-se novamente que se trata de exclusividade de produtos
concorrentes e não de todo e qualquer produto. Por exemplo, se
uma empresa é distribuidora de produtos e itens de limpeza e, se
um de seus parceiros produz vassouras, rodos, pás e baldes, um
outro produz palhas de aço, esponjas e escovas para usos gerais
e um terceiro produz sabão, detergentes, água sanitária e
desinfetantes é possível que ele tenha cláusula de exclusividade
com todos os parceiros, pois não está distribuindo produtos
concorrentes. 

2.4.3 – Da dependência econômica

Pelo exemplo acima citado, cai por terra também o argumento
utilizado de dependência econômica da distribuidora em face
da fabricante. Ora, em havendo a cláusula de exclusividade,
poderá a distribuidora possuir contratos com diversos
fabricantes, desde que não tenham o mesmo produto. 

Assim, de todos os ângulos que se analise, não há como atribuir à
fabricante responsabilidade subsidiária pelos haveres
trabalhistas que a distribuidora deixar de honrar. 
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3 - Conclusão:

Viu-se inicialmente que o presente artigo explicou como
acontece e qual o amparo jurídico dos contratos de
representação comercial. 

Em seguida analisou como são tratadas a responsabilidade
subsidiária trabalhista e a terceirização pela jurisprudência
pátria, considerando o momento pré e pós reforma trabalhista.
Após, o artigo abordou a questão da responsabilidade solidária
e a importância de não banalizar esse termo assim como o termo
“grupo econômico”. 

Por fim, o artigo mostrou como tem se comportado os Tribunais
Regionais do Trabalho sobre a temática aqui discutida, passando
então a contrapor, inclusive com o posicionamento atual do
Tribunal Superior do Trabalho, cada uma das alegações
sustentadas nas decisões que ainda insistem a condenar de
forma subsidiária ou solidária empresas que possuem contrato de
distribuição e representação comercial. 
Desta forma, de qualquer prisma que se analise a relação havida
no contrato de distribuição, representação comercial, transporte
e merchandising se conclui que inexiste responsabilidade
subsidiária ou solidária da empresa que é comercialmente
representada e tem seus produtos distribuídos e revendidos em
uma determinada região geográfica por empresa especializada.

Conclui-se também que, tanto a empresa representada e
distribuída, como a representante e distribuidora obtêm
vantagens dessa parceria comercial, o que é reconhecido pela
doutrina e jurisprudência pátria, de modo que não se pode
admitir que Tribunais insistam em divergir da matéria com a
aplicação incorreta da condenação subsidiária ou solidária.

Assim, faz-se necessária a correta análise do contrato
entabulado entre as partes e dos fatos que permeiam a relação
comercial pois, como restou demonstrado no artigo em tela, aos 
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contratos de distribuição, representação comercial, transporte e
merchandising é inaplicável a condenação com responsabilidade
subsidiária ou solidária da empresa que tem seus produtos e
mercadorias distribuídas, em caso de inadimplência da empresa
distribuidora e representante comercial.

As inovações na legislação trabalhista têm gerado repercussão e
debates no âmbito político e jurídico atual, em especial as
alterações advindas das Leis nº 3.429/2017, que regulamenta a
terceirização de serviços, e nº 13.467/2017, que alterou a
Consolidação das Leis de Trabalho - CLT em diversos pontos,
sendo tratada por “Reforma Trabalhista”.

Nos dias de hoje, o dinamismo das relações sociais exige
mudanças nas legislações que regulamentam as relações de
trabalho e emprego, considerando que a CLT foi promulgada em
1943 e contou com poucas alterações substanciais ao longo do
tempo, o que a deixou em descompasso com as mudanças
sociais e econômicas ocorridas desde então. 

As relações de trabalho que, na década de 40, eram
preponderantemente braçais e industriais, foram se aprimorando
e tornando-se cada vez mais complexas, não tendo a CLT
evoluído na mesma velocidade, o que resultou na edição de
inúmeras Súmulas e Orientações Jurisprudenciais, do Tribunal
Superior do Trabalho, no intuito de disciplinar situações jurídicas
não previstas ou não detalhadas pela lei. 

Diversas normas e princípios, existentes em 1943, não mais se
enquadram no cenário atual das relações empregatícias, em
uma sociedade contemporânea influenciada pelas novas formas
de relação de trabalho. 

INOVAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO:
POSSIBILIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM E
PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO
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Deste modo, as alterações na legislação trabalhista são um
passo importante na retomada do crescimento da economia
brasileira, especialmente no setor industrial. Tais alterações
visam abrir espaço para o aumento de produtividade das
empresas e, consequentemente, da oferta e formalização de
empregos, além do incremento na renda do trabalhador.

Neste sentido, é imperioso ressaltar que, apesar de algumas
críticas às alterações promovidas pelas Leis nº 3.429/2017 e
13.467/2017, é unânime o entendimento de que capital e
trabalho andam lado a lado no caminho da evolução das
relações de trabalho e emprego, pois só com o aumento da
produtividade se gera riqueza e somente empresas competitivas
geram empregos.

1.Das alterações trazidas pela Lei nº 3.429/2017 -
Regulamentação da terceirização de serviços

Em relação à contratação de mão de obra terceirizada, em que
pese tratar-se de modalidade já utilizada há muitos anos no país,
até a entrada em vigor da Lei nº 3.429/2017 sequer havia
previsão legal regulamentando a situação.

No ano de 2011, após o julgamento de inúmeras ações
trabalhistas que versavam sobre o tema da
legalidade/ilegalidade da terceirização da mão de obra, é que
o Tribunal Superior do Trabalho, a fim de uniformizar a
jurisprudência, editou a Súmula 331, por meio da qual se
estabeleceu a possibilidade da utilização da mão de obra
terceirizada para determinadas funções: 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE
(nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à
redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e
31.05.2011
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I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº
6.019, de 03.01.1974).
 II - A contratação irregular de trabalhador, mediante
empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
 III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a
subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte
do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que
haja participado da relação processual e conste também do
título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e
indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições
do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no
cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993,
especialmente na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre
de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas
assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços
abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.
 

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, então, admitiu a
possibilidade de contratação de mão de obra terceirizada tão
somente para prestação de serviços que não possuíssem relação
com a atividade fim da empresa contratante. 
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Por exemplo: uma empresa de engenharia poderia contratar
empresas especializadas para prestação de serviço de
vigilância, limpeza, contabilidade e informática, consideradas
atividades meio. Contudo, a discussão acerca da possibilidade
de contratação de mão de obra terceirizada continuou sendo
recorrente na Justiça do Trabalho, especialmente em face da
controvérsia sobre a definição do que seria atividade fim e
atividade meio, muitas vezes separadas por uma linha tênue.

Assim, inúmeras ações continuaram sendo ajuizadas postulando
o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o
tomador de serviço (empresa contratante da mão de obra
especializada), gerando insegurança jurídica em relação a esta
modalidade de contratação. 

O Tribunal Superior do Trabalho sempre foi rígido em sua análise,
sendo que diante da percepção mínima de que a atividade
desempenhada pelo empregado terceirizado possuía
semelhança e/ou vinculação com a atividade fim do
contratante, entendia-se pelo reconhecimento do vínculo de
emprego diretamente com a empresa tomadora do serviço.
Diante dessa vulnerabilidade, estava claro, na prática forense,
que a Súmula 331 não era suficiente para disciplinar a questão. 

Em 31.3.2017 foi sancionada a Lei nº 3.429/2017, dispondo sobre
o trabalho temporário nas empresas urbanas e sobre as relações
de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros.

A principal mudança trazida pela referida lei foi a possibilidade
de que qualquer atividade da empresa seja objeto de
terceirização, independentemente de tratar-se de atividade fim
ou atividade meio, afastando assim a restrição imposta - e até
então vigente - pela Súmula 331 do TST.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 3.429/2017, passou a ser
possível que uma escola terceirize professores ou que um
hospital terceirize médicos e enfermeiros, por exemplo.
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Entretanto, a regulamentação da terceirização não foi um
“salvo-conduto” para qualquer tipo de contratação, uma vez que
a lei estabeleceu inúmeras medidas de proteção para os
trabalhadores. 

O texto assegura que os empregados terceirizados devem ter as
mesmas condições de trabalho dos empregados efetivos nas
empresas contratantes, sendo asseguradas condições de
segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. 

Em caso de atendimento médico e fornecimento de alimentação
no local de trabalho, por exemplo, a empresa contratante
poderá estender, ao empregado terceirizado, o mesmo serviço
disponibilizado aos seus empregados diretos. 

Válido salientar que as condições de igualdade acima citadas
não se aplicam para benefícios previstos em instrumentos
coletivos firmados especificamente por cada categoria
funcional, ou para benefícios como o plano de saúde, por
exemplo, que podem ser concedidos por liberalidade do
empregador. 

Assim, apesar das críticas de alguns setores da sociedade, é fato
que a regulamentação da terceirização representa um avanço,
pois até então não havia sequer regras para concessão dos
benefícios oferecidos aos empregados terceirizados. Com o
advento da Lei nº 3.429/2017, ficou assegurada a igualdade
salarial e de alguns benefícios entre os empregados diretos da
empresa contratante e os terceirizados. 

No que tange à responsabilidade, ficou estabelecido que
empresa contratada (terceirizada) é a responsável pela
contratação e pela remuneração dos seus funcionários. O
contrato de trabalho deverá especificar o serviço prestado e a
empresa contratante será responsável subsidiária pelas
obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a
prestação de serviços.
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Em caso de inadimplemento de salário e/ou qualquer problema
decorrente da relação de emprego, o trabalhador terceirizado
deverá buscar seus direitos junto à sua empregadora. Apenas se
esgotados os meios para buscar o recebimento dos valores
devidos pela real empregadora é que a empresa tomadora do
serviço será responsabilizada e deverá arcar com o pagamento.

Ainda, como forma de afastar a tão temida precarização da
mão de obra, ou a chamada “pejotização”, a lei estabeleceu
requisitos formais a serem obrigatoriamente seguidos pelas
empresas que desejem trabalhar como prestadoras de serviços a
terceiros. Vejamos:

“Art. 4º-B . São requisitos para o funcionamento da empresa
de prestação de serviços a terceiros:
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
II - registro na Junta Comercial;
III - capital social compatível com o número de empregados,
observando-se os seguintes parâmetros:
a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) empresas com mais de dez e até vinte empregados -
capital mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados
- capital mínimo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais);
d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados -
capital mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e
e) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo
de R $250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).”
 

Ainda em face do receio da precarização da mão de obra, ou
da possibilidade de demissão de empregados diretos e a sua
recontratação como terceirizados, a Lei nº 13.467/2017  
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estabeleceu a chamada “quarentena”, na qual se vedou a
contratação de empresa prestadora de serviços que tenha como
sócio, empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, que
tenha prestado serviços para empresa contratante nos últimos 18
meses, salvo se já estiver aposentado. Tal medida impede que
uma empresa force empregados a constituírem pessoas jurídicas,
para contratá-los como empresa.

Da mesma forma, o empregado que for demitido não poderá
prestar serviços para a empresa contratante, como empregado
terceirizado, no prazo mínimo de 18 meses.

Outro ponto relevante é que, se uma empresa contratar um
serviço terceirizado, o trabalhador apenas poderá exercer
atividades correspondentes à função específica, sendo vedado o
desvio para atividades diversas, não previstas no objeto do
contrato de prestação de serviços.

Em razão das alterações na legislação, o judiciário precisou
reformular os entendimentos até então consolidados, em
especial pela Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Neste
sentido, fez-se necessário o protocolo de Arguição de
Descumprimento Fundamental (ADPF) nº 324 e Recurso
Extraordinário nº 958.252, para que o Supremo Tribunal Federal
se posicionasse sobre a matéria. Isso ocorreu através do
julgamento dos referidos incidentes, nos quais foi reconhecida a
licitude da terceirização ou qualquer forma de divisão de
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do
objeto social das empresas envolvidas, e a inconstitucionalidade
dos incisos I, III, IV e VI da Súmula 331 do TST. Tais decisões foram
proferidas com efeito vinculante a todos os tribunais, havendo,
portanto, a chamada Repercussão Geral, de modo que, a partir
de 30.8.2018, todos os tribunais deveriam adotar o mesmo
entendimento sobre a licitude da terceirização. 

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho evoluiu, então,
e a diferenciação entre o conceito do que seria atividade-fim e 
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atividade-meio, e seus respectivos efeitos no caso prático, após
o julgamento do RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, deixou de ter
relevância, pois, em se tratando de terceirização, seja esta de
atividade-meio ou fim, a sua licitude deve ser sempre
reconhecida. Assim, não há mais espaço para o reconhecimento
do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o
fundamento de que houve terceirização ilícita, ou seja,
terceirização de atividade essencial ou finalística.

Cabe pontuar que a Lei nº 3.429/2017, regulamentando a
prestação de serviços terceirizados, não estimulou a
precarização do trabalho como muitos temiam. Passados mais
de dois anos da sua entrada em vigor, percebe-se que as
empresas permanecem centralizando a mão de obra responsável
por sua atividade principal, com a manutenção de empregados
direitos, porém, contratando mão de obra especializada para
cada serviço que julga necessário. 

É possível concluir que, até o presente momento, as novas regras
para a terceirização não enfraqueceram o mercado de trabalho,
ao contrário, abriram a possibilidade para aumento de vagas,
posto que com o advento da nova lei as empresas podem se
valer de mão de obra própria e de mão de obra terceirizada
para o desempenho das mesmas funções. Portanto, uma
empresa que tinha a condição financeira de contratar apenas
dois funcionários celetistas para o desempenho de determinada
função, agora tem a possibilidade de manter seus dois
funcionários e, contratar outros, terceirizados, para execução
das mesmas atividades, aumentando, com isso, os postos de
trabalho. 

Diversamente ao que se temia, não houve precarização da mão
de obra ou demissão em massa de empregados para
contratação de terceiros. A intenção do legislador foi possibilitar
a criação de novas vagas de emprego formal, fomentando com
isso a economia e viabilizando o crescimento do País como um
todo. 
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2.  Da Lei nº 13.467/2017 - A Reforma Trabalhista e a
prevalência do negociado sobre o legislado

Outro vetor de mudanças, na área trabalhista, foi a Lei nº
13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”. O referido
texto legal promoveu diversas relevantes alterações tanto no
direito material como no direito processual e coletivo, tendo
como promessa a modernização e simplificação das relações
entre trabalhadores e empregadores. Dentre tantas alterações,
trataremos aqui sobre o artigo 611-A, da Consolidação das Leis
do Trabalho, que traz a previsão de prevalência do negociado
sobre o legislado.

Nesse sentido, antes de nos aprofundarmos na inovação
propriamente, é imperioso destacarmos que desde 1988 já era
assegurada a autonomia de vontade das partes, com o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho,
conforme previsão expressa no artigo 7º, XXVI, da Constituição
Federal. 

Todavia, apesar da existência de autonomia de vontade das
partes, esta era limitada, ou seja, as cláusulas coletivas não
poderiam contrariar a lei, sob pena de serem invalidados pelo
Judiciário. 

O Poder Judiciário trabalhista, de um modo geral, sempre tratou
o empregado como hipossuficiente e, portanto, a parte mais
frágil da relação empregatícia, carecendo de maior proteção
jurídica. Por esta razão, se entendia que o empregado, ainda
que representado pelo sindicato de sua categoria profissional,
não poderia transacionar direitos, em especial, contrários à lei. 

A fim de ilustrar a questão, analisamos o entendimento exarado
pelo Tribunal Superior do Trabalho quando do Julgamento do
Recurso de Revista de nº 141200-94.2009.5.02.026, no qual
considerou inválida cláusula coletiva com entendimento diverso
ao previsto em Lei. Vejamos:   
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“No recurso de revista, o Reclamante afirma ser inválida
a norma coletiva invocada pela Reclamada, por meio da
qual se ajustou a redução do intervalo intrajornada
mínimo de 1 hora para 30 minutos. Aduz que o intervalo
intrajornada mínimo é obrigatório e constitui medida de
higiene, saúde e segurança do trabalho. Alega que estava
sujeito a trabalho extraordinário habitual e que a empresa
não possuía autorização específica do Ministério do Trabalho
para reduzir o intervalo intrajornada mínimo, razão pela qual
entende inválida a redução operada. Pede o pagamento de 1
hora de trabalho, com adicional de 50% e reflexos. A
indicação de contrariedade à Súmula nº 437, II, desta Corte
permitiu o conhecimento do recurso.
(...)
Portanto, ao julgar válida a redução do intervalo
intrajornada operada por meio apenas de ajuste
coletivo de trabalho, o Tribunal Regional contrariou o
entendimento contido no item II da Súmula nº 437 desta
Corte. Não se tem notícia, no acórdão regional, de que o
caso dos autos seja o da hipótese excepcional
mencionada (redução do intervalo mediante autorização
da autoridade administrativa competente), nem de que
a Reclamada tenha atendido aos requisitos da Portaria
nº 42/2007 do Ministério do Trabalho. Incontroverso que
o intervalo intrajornada mínimo foi reduzido
irregularmente, é devido ao Reclamante o pagamento a
que alude o art. 71, § 4º, da CLT. Ante o exposto, dou
provimento ao recurso de revista, para deferir o pagamento
de 1 hora por dia de trabalho em que foi concedido
irregularmente o intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, com
adicional de 50% sobre o valor da hora normal e com os
reflexos de horas extras já deferidos na sentença (fl. 154) e
não modificados no acórdão regional (projeções sobre
descanso semanal remunerado, férias acrescidas de um
terço, gratificação natalina, aviso prévio e depósitos e multa
relativos ao FGTS).”
 

53



Conforme se verifica do entendimento acima transcrito, o
Tribunal Superior do Trabalho, até a entrada em vigor da Lei
13.467/2017, entendia que as negociações coletivas não
poderiam se sobrepor a legislação, portanto, considerando que a
CLT previa que o intervalo intrajornada deveria ser de, no mínimo,
1 hora, não poderiam os órgãos de classe estabelecer que o
intervalo intrajornada pudesse ser fracionado em período inferior
e 1 hora. 

Conforme estabelecido pelo artigo 611-A da CLT, incluído pela Lei
nº 13.467/2017, o que for negociado por meio de Convenções e
Acordos Coletivos de Trabalho prevalecerá sobre o que diz a Lei.
Portanto, ainda que a Lei estabeleça de modo diverso sobre
determinado tema, havendo previsão coletiva, esta prevalecerá. 

Todavia, se enganam aqueles que acreditam que quaisquer
direitos podem ser livremente negociados através de norma
coletiva. A liberdade negocial está subordinada à autonomia de
vontade coletiva e também à observância de garantias e direitos
fundamentais, previstos na Constituição Federal. Assim, para que
não restassem dúvidas sobre os direitos individuais indisponíveis,
o legislador os transcreveu no artigo 611-B e suas trinta alíneas. 

Dentre os direitos indisponíveis à negociação estão: normas de
identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de
Trabalho e Previdência Social; seguro-desemprego; valor dos
depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); remuneração do serviço
extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento)
à do normal; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal;  licença-
maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias; aviso
prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de
trinta dias, nos termos da lei, dentre tantos outros. 

Deste modo, é possível perceber que, diversamente do que
propagam alguns, o legislador não buscou reduzir o nível de 
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proteção do trabalho e emprego a patamares inferiores àqueles
já estabelecidos pela legislação trabalhista, mas sim prestigiar a
prevalência de vontade das categorias profissionais, sem,
contudo, deixar de assegurar a intransponibilidade de direitos
fundamentais. 

Sendo assim, o legislador, apesar de pautar-se na nova regra de
menor intervenção do Estado nas relações de trabalho, dando
maior autonomia à vontade das partes, não desassistiu os
trabalhadores, assegurando-lhes direitos fundamentais e
intransponíveis. 

Na mesma linha, o legislador tomou o cuidado de assegurar que
tais negociações não aconteçam de forma individual pelo
trabalhador, mas tão somente por meio da sua entidade de
classe, ou seja, os acordos devem ser fruto da atividade coletiva
do sindicato. Também é imperioso ressaltar que o acordo
individual de trabalho somente será considerado válido se o
empregado que vier a firmá-lo possuir nível superior e receber
salário maior do que duas vezes o benefício máximo concedido
pela Previdência Social. 

Acompanhando os avanços da legislação, o Tribunal Superior do
Trabalho vem alterando seu entendimento acerca da prevalência
do negociado sobre o legislado. Vejamos o entendimento
exarado quando do julgamento do processo de nº 585-
78.2018.5.08.0000, em 16.8.2019, no qual se reconheceu a
validade de cláusula coletiva com previsão diversa da lei: 

“ Nas razões do recurso ordinário, o Ministério Público do
Trabalho pugna pela reforma do acórdão do TRT da 8ª
Região, sob o argumento de que não deve subsistir a
exigência de homologação das rescisões de contratos de
trabalho pelo sindicato. Aduz que, com o advento da Lei
13.467/2017 foi reformado o §1º do art. 477 da CLT,
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que estabelecia que o recibo de quitação de rescisão do
contrato de trabalho, firmado pelo empregado com mais de
um ano, só seria válido quando feito com a assistência do
respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério
do Trabalho e Emprego. Sustenta que a autonomia de
negociação tem como limite a lei. Acrescenta que, muito
embora não haja ilicitude no avençado, a legislação
neste ponto foi alterada justamente para dar maior
celeridade às rescisões contratuais e que, não obstante
a necessária liberdade que tem o ente sindical e o
empregador para tratar dos diversos aspectos das
relações de trabalho, tal liberdade não pode ir ao ponto
de repristinar norma que foi alterada pelo legislador.
Requer que seja reformado o acórdão recorrido para
que seja declarada a nulidade da cláusula 12ª, item “b”
do acordo coletivo em debate.
(...)
Antes da reforma, sem o ato rescisório, o trabalhador não
poderia dar início aos procedimentos para requerimento do
seguro desemprego. No entanto, ao contrário do que
sustenta o Ministério Público do Trabalho, não se trata de
repristinar regramento em desfavor do trabalhador,
tampouco se está diante de direito indisponível. No caso,
constata-se que a cláusula negociada confere aos
trabalhadores direito em patamar superior ao padrão
estabelecido na norma estatal após a redação dada pela Lei
nº 13.467/2017, pois tem como propósito promover a
assistência e orientação do trabalhador na etapa da
rescisão do contrato de trabalho, assegurando-lhe a correta
aferição do adimplemento das parcelas rescisórias.
Aliás, um dos fundamentos motivadores da reforma
trabalhista é o fortalecimento da negociação coletiva. O
artigo 611-A da CLT encerra um rol exemplificativo de temas
que podem ser objeto de negociação ao dispor que a
convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm 
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prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem
sobre as matérias elencadas nos quinze incisos do referido
artigo.
Já em relação ao artigo 611-B da CLT, ao utilizar o termo
“exclusivamente”, foi especificado o rol das matérias que não
podem ser objeto de negociação porque compreendem
direitos de indisponibilidade absoluta. É o que se infere dos
textos transcritos.
(...)
Nesse contexto, não estando elencado no rol taxativo do
artigo 611-B da CLT, não vislumbro a exclusão de direito
indisponível e a ocorrência de sérios prejuízos aos
empregados, tão somente porque a legislação foi
modificada para dar maior celeridade às rescisões
contratuais.
(...)
Dessa forma, deve ser mantida a decisão da Corte regional.
(...)

Da leitura do entendimento supracitado, é possível perceber que,
atualmente, o próprio Tribunal Superior do Trabalho legitima a
prevalência do negociado sobre o legislado, mas não somente
isso, também vê com bons olhos o intuito da Lei 13.467/2017 de
fortalecer a negociação coletiva nas relações de trabalho. 

Portanto, antes de se afirmar que os trabalhadores ficam
prejudicados com a autonomia sindical, deve-se recordar os
deveres e prerrogativas dos sindicatos dos trabalhadores, os
quais, antes mesmo da Reforma Trabalhista, já detinham a
representatividade dos interesses da profissão e dos interesses
coletivos de seus associados. Assim, temerário afirmar que a
prevalência do negociado sobre o legislado é prejudicial ao
trabalhador, haja vista que o sindicato dos trabalhadores
certamente não irá firmar acordo coletivo que entenda
desfavorável à categoria profissional que representa. 
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Não obstante a isso, não podemos esquecer que toda e qualquer
negociação que resultar em vantagem excessiva de alguma das
partes em detrimento da outra é passível de discussão acerca de
sua constitucionalidade perante o Judiciário. 

Sendo assim, a maior autonomia para as negociações coletivas,
resguardados os direitos fundamentais das relações de emprego,
não prejudica os trabalhadores, ao contrário, favorece a
manifestação e prevalência da vontade das partes, as quais
muitas vezes ficam engessadas ao que previa a legislação, ainda
que, no entendimento da categoria, a previsão legal não fosse a
mais benéfica na prática.

1.Introdução

No momento que ocorre o término do vínculo de trabalho, seja
pelo advento da aposentadoria ou pelo fato do contrato de
trabalho não traduzir o atual interesse das partes envolvidas, e o
ex-empregado usufruía de plano de saúde coletivo oferecido
pelo empregador, é suscitada a possibilidade ou não de
continuidade no plano de saúde. 

Nesta conjuntura, deve ser analisado se, durante a vigência do
contrato de trabalho, houve contribuição pelo empregado para
usufruir do plano de saúde ofertado, isso significa se o
empregado despendia mensalmente com determinada
importância fixa para utilizar o referido plano, se o empregado
pagava parcial ou integralmente, valor específico para desfrutar
do plano de saúde. 

ASPECTOS RELACIONADOS AOS EX-EMPREGADOS,
INCLUSIVE APOSENTADOS, E O PLANO DE SAÚDE
COLETIVO DAS EMPRESAS.
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Outro cenário que será analisado, corresponde ao fato do
empregado ter a disposição assistência médica oferecida pela
empresa sem qualquer custo do próprio empregado, nesse caso,
o empregador era responsável, integralmente e sozinho, pelo
pagamento da mensalidade da assistência médica.

De plano, já é possível compreender a existência de duas
situações absolutamente diferentes que, consequentemente,
deverão ser tratadas de forma diversa, como poderá ser
vislumbrado a seguir.

Portanto, o cerne da questão que será abordado equivale
quanto à existência, ou não, de contribuição por parte dos ex-
empregados no pagamento da mensalidade do plano de saúde
e suas consequências.

2.Da Existência de Contribuição Mensal pelo Empregado e a
Continuidade no Plano de Saúde Oferecido pelo Ex-
Empregador

O artigo 30 da Lei nº 9.656/98 prevê a possibilidade de
permanência do ex-empregado no plano de saúde oferecido
pela empresa, quando da rescisão ou exoneração do contrato
empregatício, nas mesmas condições, desde que assuma o
pagamento da mensalidade:

“Art. 30.  Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência
de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração
do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o
direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.” 

O período de permanência é previsto no § 1º do mesmo artigo e
está relacionado ao tempo da prestação do serviço, o que
significa que o ex-empregado poderá continuar no plano de 
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saúde pelo período de 1/3 do tempo que prestou serviço no
empregador, desde que esse 1/3 seja no mínimo equivalente a 6
(seis) meses e no máximo 24 (vinte e quatro) meses:

“§ 1o  O período de manutenção da condição de beneficiário
a que se refere o caput será de um terço do tempo de
permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis
meses e um máximo de vinte e quatro meses”
 

Já, quando se trata de aposentado há a aplicação do artigo 31
da Lei ora mencionada, que estabelece, expressamente, que no
caso de aposentado que CONTRIBUIR com o pagamento do
plano de saúde por no mínimo 10 (dez) anos, haverá a
manutenção no plano de saúde, desde que assuma o pagamento
da mensalidade, sendo que o período de permanência
corresponde a um ano equivalente a cada ano de contribuição.
O que significa que, por exemplo, se o ex-empregado contribuiu
por 10 (dez) anos, terá direito a continuar no plano de saúde da
empresa por mais 10 (dez) anos após o desligamento:

“Art. 31.  Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência
de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.  
§ 1o  Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do
mesmo”
  Portanto, até o momento, não há dúvidas quanto ao fato de que

haverá permanência no plano de saúde oferecido pelo ex-
empregador, quando o ex-funcionário contribui mensalmente, 
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durante a vigência do contrato de trabalho, para usufruir da
assistência médica, ressalvada as peculiaridades do aposentado,
quanto à extensão do período de continuidade no plano.

Pela existência de controvérsias, o ex-empregado tem
ingressado com demandas para buscar a permanência no plano
de saúde oferecido pelo ex-empregador, o que devido a grande
demanda, gerou a suspensão da tramitação de todos os
processos pendentes, seja individual ou coletivos, em trâmite
perante o território nacional pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça.

A referida suspensão afetou o julgamento dos Recursos Especiais
nº 1.818.487, 1.816.482 e 1.829.862 e originou o Tema nº 1.034 no
STJ, que busca a definição das condições assistenciais e de
custeio do plano de saúde para beneficiários inativos:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. EX-
EMPREGADO E DEPENDENTES. APOSENTADORIA OU
DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO
RESPECTIVO PLANO. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E
CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia: Definir quais
condições assistenciais e de custeio do plano de saúde
devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do
art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO
PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS”
 
 

No Recurso Especial nº 1.818.487 o recorrente defende a
aplicação da legislação, Lei nº 9655/98, para que possa usufruir
do plano de saúde ofertado quando da vigência do contrato de
trabalho, mediante o pagamento do valor que anteriormente era
descontado do salário, acrescido do valor subsidiado pelo ex-
empregador.
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No Recurso Especial nº 1.818.487 o recorrente defende a
aplicação da legislação, Lei nº 9655/98, para que possa usufruir
do plano de saúde ofertado quando da vigência do contrato de
trabalho, mediante o pagamento do valor que anteriormente era
descontado do salário, acrescido do valor subsidiado pelo ex-
empregador.

Isto porque, entende que a legislação buscou manter as mesmas
condições da assistência que usufruía durante a atividade
laborativa, acredita ainda o recorrente que caso contrário teria
de arcar com plano de saúde de valor vultoso praticado no
mercado.

A operadora do plano de saúde defende a existência da
contratação de novo plano de saúde o que consequentemente
altera a forma de pagamento do valor mensal da assistência
médica anteriormente praticada.

Vale consignar que, a referida demanda foi julgada
improcedente pelo juízo a quo e a decisão mantida pelo Tribunal
quando da interposição do recurso de apelação.

Enquanto que, no Recurso Especial nº 1.816.482 discute se a
permanência no plano de saúde ocorreria por tempo
determinado ou indeterminado, bem como se o ex-empregado
comporia o plano de saúde dos empregados ativos ou seria
criado grupo para ex-empregados.

O autor da referida demanda pleiteia igualdade nas condições
do plano de saúde que usufruía, principalmente, no tocante ao
reajuste das mensalidades, a qual não pode ser em valor
diferenciado para ex-empregadores.

A demanda foi julgada procedente para manutenção no plano
de saúde mediante o pagamento da mensalidade integralmente
pelo ex-empregado, enquanto que, o Tribunal no julgamento do
recurso de apelação deu parcial provimento para que sejam
considerados os valores atuais pagos pelos empregados que se
encontram na ativa.
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A demanda foi julgada procedente para manutenção no plano
de saúde mediante o pagamento da mensalidade integralmente
pelo ex-empregado, enquanto que, o Tribunal no julgamento do
recurso de apelação deu parcial provimento para que sejam
considerados os valores atuais pagos pelos empregados que se
encontram na ativa.

Por fim, na demanda do Recurso Especial nº 1.829.862 há
discussão quanto à alteração da faixa etária para realização do
reajuste da mensalidade, sendo que o juízo a quo julgou
improcedente o pleito que foi mantido pelo Tribunal no
julgamento do recurso de apelação. 

Desta feita, encontra-se sobrestada as demandas para análise,
das condições que será realizada a permanência do ex-
empregado que contribui com o plano de saúde durante a
vigência do contrato de trabalho.

É de extrema importância a fixação das condições do plano de
saúde que será usufruído pelo ex-empregador tendo em vista
que se desvincula da assistência médica da empresa, bem como
surge nova relação jurídica diretamente com a operadora de
saúde que deverá estabelecer as mesmas condições do plano de
saúde oferecido pela ex-empregadora desde que seja
contabilizado a nova realidade, ao novo grupo formado por
inativos, sem impactar no grupo de beneficiários ativos.

Neste momento, passamos a análise de outra perspectiva e suas
peculiaridades.

3.Da ausência de contribuição mensal pelo empregado e a
continuidade no plano de saúde oferecido pelo ex-
empregador

De pronto, vale o esclarecimento que será analisado os casos
que o ex-empregado não contribuiu, não pagava qualquer valor
a título de plano de saúde, havendo o custeio, exclusivamente,
pelo ex-empregador.
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Algumas empresas têm sido afetadas por ex-empregados
aposentados que pretendem se manter juntamente com seus
dependentes, por tempo indeterminado, no plano de saúde
coletivo oferecido pelas empresas que arcam unicamente com o
custeio do plano de saúde, quando da vigência do contrato de
trabalho.

Nessas demandas, geralmente, são formulados pedidos de tutela
de urgência para restabelecimento do plano de saúde em razão
de os ex-empregados ou dependentes encontrarem-se em
tratamento médico ou sem qualquer cobertura médico-
ambulatorial, e, via de regra, são deferidas as liminares, o que
tem impactado na sinistralidade do plano coletivo dos
empregados ativos.

A Lei nº 9.656/98, no artigo 31, como já mencionada, determina
que, caso o aposentado tenha contribuído com o pagamento do
plano de saúde pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos enquanto era
empregado, a ele será assegurado o direito de manutenção
como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que tenha assumido o seu pagamento integral.
 Portanto, verifica-se a nitidez tratada pela legislação quando
determina a possibilidade de continuidade dos mesmos
benefícios do plano de saúde.

Isso significa que não há determinação legal para manutenção
de ex-empregado em plano de saúde oferecido pela ex-
empregadora que mantinha a assistência médica mediante
pagamento exclusivo da empresa. Assim, vale observar a
aplicação do princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, II da
Constituição Federal, onde ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer algo senão em virtude de lei:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;”
 
 

Nesse ponto, vale chamar a atenção que a referida Lei não
determina a manutenção dos ex-empregados no mesmo plano
de saúde coletivo da empresa para os empregados ativos,
porque logicamente isso afetaria o cálculo da sinistralidade de
todo o plano de saúde coletivo e ainda o Superior Tribunal de
Justiça estabelece a ausência do direito de permanência:

 
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva tampouco se
enquadrando como salário indireto."
 
 

A sinistralidade está relacionada ao custo da empresa com o
plano de saúde oferecido aos empregados ativos. Desse modo,
em caso de permanência de ex-empregados inativos no plano
de assistência médica coletivo, por mais que estes assumam o
pagamento integral do serviço, a sinistralidade será impactada,
prejudicando toda a população de empregados ativos, sem falar
no custo adicional da empresa.

O impacto da sinistralidade da apólice global da empresa,
ocasiona o reajuste para cima o custo para todos o funcionários
ativos do plano coletivo, o que não pode ser admitido, já que em
toda a juventude do aposentado (e agora inativo) a operadora
do plano de saúde teve os benefícios da não utilização do plano.  
 Portanto, no momento da rescisão do contrato de trabalho, na
hipótese de os ex-empregados terem direito à continuidade dos
benefícios de que detinham nas empresas, uma nova relação
jurídica nascerá entre eles e a operadora do plano de saúde,
sendo descabida a manutenção na apólice do plano coletivo
para ativos.
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Isso porque, a nova relação envolverá tão-somente a operadora
do plano de saúde e o ex-empregado, os quais ajustaram a
relação como melhor satisfazer seus interesses, sem qualquer
envolvimento da ex-empregadora. Já há decisões judiciais nesse
sentido: 

“Tempestivos, recebo os embargos. E os acolho, para suprir a
omissão apontada, consignando que por ter havido a
cessação do vínculo que o autor mantinha com sua antiga
empregadora esta não poderá ser onerada pela empresa de
assistência à saúde por meio do repasse em seu desfavor do
custo representado pela manutenção de seu ex-funcionário,
e de sua respectiva dependente, em termos de aferição da
variação da sinistralidade global do plano de saúde. Acresço
à sentença, pois, os fundamentos retro expostos. Publique-se
e intime-se, retificando-se o registro.".
“Vistos. Fls. 183/186: Recebo os embargos porque
tempestivos e dou lhes acolhimento para sanar a omissão,
acrescentando à sentença um parágrafo de seguinte teor:
"Tendo em vista ter havido extinção do vínculo que o autor
mantinha com a antiga empregadora, esta não poderá ser
onerada pela seguradora por meio de repasse, em seu
desfavor, do custo representado pela manutenção de seu
ex-funcionário (e dependentes), em termos “Vistos. Fls.
183/186: Recebo os embargos porque tempestivos e dou lhes
acolhimento para sanar a omissão, acrescentando à
sentença um parágrafo de seguinte teor: "Tendo em vista ter
havido extinção do vínculo que o autor mantinha com a
antiga empregadora, esta não poderá ser onerada pela
seguradora por meio de repasse, em seu desfavor, do custo
representado pela manutenção de seu ex-funcionário (e
dependentes), em termos de aferição da variação da
sinistralidade global da apólice". Intime-se.” 
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"Vistos.
Tempestivos, recebo os embargos. E os acolho, para suprir a
omissão apontada, consignando que por ter havido a
cessação do vínculo que o autor mantinha com sua antiga
empregadora esta não poderá ser onerada pela empresa de
assistência à saúde por meio do repasse em seu desfavor do
custo representado pela manutenção de seu ex-funcionário,
e de suas dependentes, em termos de aferição da variação
da sinistralidade global do plano de saúde.
Acresço à sentença, pois, os fundamentos retro expostos. 
No mais, processe-se a apelação interposta.
Intime-se a parte contrária para o eventual oferecimento de 
resposta.
Publique-se e intime-se."   
PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. Ação
cominatória Manutenção de cobertura decorrente de plano
de saúde coletivo após a rescisão do contrato de trabalho
Relação que persiste é a do ex-empregado com a operadora
do plano de saúde Ilegitimidade afastada. INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS DENUNCIAÇÃO DA LIDE Empresa empregadora
Estipulante do plano de saúde do qual participava o Autor
Inadmissibilidade Ausência de previsão legal ou contratual
de direito de regresso Decisão mantida. Agravo desprovido .
 
 

Como mencionado anteriormente, é que os ex-empregados
aposentados somente têm direito ao mencionado benefício
quando houver a efetiva contribuição, durante o contrato de
trabalho, por período superior a 10 anos. Ocorre que muitas
empresas optam por custear integralmente o plano de saúde
oferecido aos empregados, aplicando tão-somente o fator de
moderação, ou a chamada ‘coparticipação’, que incide quando
da realização de determinados procedimentos médicos, fazendo
com que os ex-empregados aposentados não tenham o direito
de manter o plano de saúde, por não preencherem requisito da
contribuição previsto em Lei.
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Em que pese os termos (contribuição e coparticipação)
possuírem definições e características absolutamente distintas, o
Poder Judiciário, até bem pouco tempo, entendia que o
pagamento do plano de saúde pelas empresas teria natureza
jurídica de salário indireto, entendimento esse que vem sendo
alterado pelo Judiciário:

 
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO.
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. ART. 31 DA LEI Nº
9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
EMPREGADOR. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Cinge-se a controvérsia ao saber se o ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à
manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando,
na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela
empresa empregadora.
2. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou
ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito de
manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998).
3. Nos termos dos arts. 30, § 6º, e 31, § 2º, da Lei nº
9.656/1998, não é considerada contribuição a
coparticipação do consumidor, única e exclusivamente,
em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.
4. Contribuir para o plano de saúde significa, nos termos
da lei, pagar uma mensalidade, independentemente de
se estar usufruindo dos serviços de assistência médica. 
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A coparticipação, por sua vez, é um fator de moderação,
previsto em alguns contratos, que consiste no valor cobrado
do consumidor apenas quando utilizar o plano de saúde,
possuindo, por isso mesmo, valor variável, a depender do
evento sucedido. Sua função, portanto, é a de desestimular o
uso desenfreado dos serviços da saúde suplementar.
5. O plano de assistência médica, hospitalar e odontológica
concedido pelo empregador não pode ser enquadrado como
salário indireto, sejam os serviços prestados diretamente pela
empresa ou por determinada operadora (art. 458, § 2º, IV,
da CLT). Com efeito, o plano de saúde fornecido pela
empresa empregadora, mesmo a título gratuito, não possui
natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade
(salário in natura ), sobretudo por não ser contraprestação
ao trabalho. Ao contrário, referida vantagem apenas possui
natureza preventiva e assistencial, sendo uma alternativa às
graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS),
obrigação do Estado.
6. Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa, prevista em
contrato ou em convenção coletiva de trabalho, sendo
irrelevante a tão só existência de coparticipação, pois esta
não se confunde com contribuição.
7. Recurso especial provido. 
  Para combater, é sustentado que a assistência médica

oferecida pelas empresas, a título gratuito, não possui natureza
retributiva e não constitui salário-utilidade, sobretudo por não ser
contraprestação ao trabalho.

Nesse sentido, o artigo 458, §2º inciso IV da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) é categórico ao determinar que a
assistência médica, hospitalar e odontológica não será
considerada salário indireto. Por isso a referida vantagem possui
natureza preventiva e assistencial aos empregados. 
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Vale dizer que a contribuição aludida abrange apenas as
quantias destinadas ao custeio, parcial e integral, da própria
mensalidade do plano de saúde, independentemente da
utilização dos serviços médicos ou odontológicos. As quantias
despendidas pelos ex-empregados, a título de coparticipação,
que são consideradas fatores de moderação na utilização dos
serviços, não caracterizam contribuição, não viabilizando a
manutenção do benefício de assistência médica ao inativo.

Considerações finais

Dito isso, conclui-se pela possibilidade de sustentar a tese de
que apenas os ex-empregados aposentados, que efetivamente
contribuíram com o pagamento do plano de saúde durante o
vínculo empregatício, possuem o direito de manter os mesmos
benefícios do plano coletivo de que detinham. 
 Sendo que para isso, atualmente, se faz necessário aguardar o
julgamento do Tema 1.034 do Superior Tribunal de Justiça que
determinará as condições que a permanência se dará, tendo em
vista a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, em
trâmite.

Além disso, se os ex-empregados tiverem direito a tal benefício,
nova relação jurídica será criada entre estes e a operadora do
plano de saúde, não podendo o plano coletivo da empresa para
ativos suportar qualquer impacto no que diz respeito à
sinistralidade daqueles inativos.

Isso porque, nasce uma nova relação jurídica direta entre a
operadora do plano de saúde e o ex-empregado, sendo extinta
a relação triangular anteriormente composta pela operadora,
ex-empregado e empresa.

Enquanto que, aos ex-empregados que não contribuíram durante
a vigência do contrato de trabalho não poderão pleitear a
permanência na assistência médica fornecida pelo ex-
empregador quando do contrato de trabalho.
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Caso se vislumbre posicionamento diverso, deverá ser
considerado como absoluta afronta à legislação pátria, o que
possibilitará a interposição de recurso pela parte interessada a
fim de que seja revertida a decisão, com intuito de que seja
combatida a justiça social desenvolvida pelo Poder Judiciário a
qual deverá ser barrada pelo operador do direito.

Não por coincidência, no Dia do Trabalho (1º de maio) do ano de
1943, por meio do Decreto Lei nº 5452, sancionado pelo então
presidente Getúlio Vargas, foi aprovada a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), que à época unificou todas as Leis
trabalhistas vigentes e regulamentou as relações individuais e
coletivas do trabalho.

Publicada dois anos após a criação da Justiça do Trabalho, a
CLT surgiu em um momento importante para o País, quando a
economia brasileira se distanciava das oligarquias tradicionais
concentradas nos interesses agrários e definitivamente voltava
seus olhos para a indústria e o comércio.

Neste novo cenário, com o desenvolvimento da infraestrutura
industrial e a crescente utilização da mão de obra dos
trabalhadores, que outrora se concentrava no âmbito agrário
sem as devidas regulações e proteções, surgiu a necessidade de
consolidar e aprimorar a legislação trabalhista brasileira, com o
intuito de assegurar melhores condições de trabalho, bem como
estabelecer uma segurança jurídica aos empregadores e aos
trabalhadores, com ou sem vínculo de emprego.

Como não poderia deixar de ser, o populismo de Getúlio Vargas
acabou ocasionando a inserção, no bojo da CLT, de garantias,
regulações e benefícios importantes para a classe trabalhadora,
tais como, a criação da carteira de trabalho (CTPS), o registro
profissional obrigatório, jornada semanal em horas de trabalho, 

OS EFEITOS E INOVAÇÕES DA REFORMA TRABALHISTA
APÓS 2 ANOS DE SUA VIGÊNCIA
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salário mínimo, férias remuneradas, exigência de adoção de
medidas de segurança e medicina do trabalho nas dependências
do estabelecimento do empregador, dentre outros. 

Consolidado o texto das leis trabalhistas, com o passar dos anos,
por meio de Decretos, Leis e, inclusive, quando da promulgação
das Constituições dos anos de 1946 (pós Estado Novo) e 1988
(Constituição Cidadã), a CLT sofreu pequenas alterações,
sempre com a intenção de aumentar a garantia de direitos e
proteção aos trabalhadores. 

Contudo, nenhuma das mencionadas alterações gerou tanto
debate e resistência quanto a chamada “Reforma Trabalhista”,
instituída pela Lei nº 13.467, sancionada pelo então presidente
Michel Temer, no ano de 2017. 

Se em 1943 a CLT foi reconhecida pela busca da regulação e
garantia de direitos mínimos aos empregados, a Reforma
Trabalhista de 2017 foi acusada, de maneira precipitada,
principalmente pelas entidades sindicais e classes
representativas dos trabalhadores, de suprimir direitos e
garantias estabelecidos na então vigente Consolidação das Leis
do Trabalho. 

Para abordar as inovações da mencionada Lei, em um primeiro
momento é necessário entender o contexto social e
principalmente econômico do país, em que surgiu a necessidade
da implementação da reforma das leis do trabalho, o qual era
totalmente diverso daquele momento que outrora favoreceu a
criação da CLT.

Se em 1943, com o surgimento do movimento industrial, o cenário
era de insegurança jurídica com o desamparo ao trabalhador e
ausência de normas específicas sobre o direito do trabalho, em
2017 o excesso de normas favoreceu o cenário de mudanças.
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A bem da verdade a CLT estagnou no tempo, ou seja, não
conseguiu acompanhar a tendência mundial de evolução e de
modernização das relações de trabalho/emprego. Enquanto as
relações de trabalho/emprego cada vez mais privilegiam a
negociação entre as partes dado o avanço tecnológico e a
facilidade de comunicação, a legislação trabalhista brasileira
permaneceu rígida, antiquada, amparada por conceitos e
princípios ultrapassados para o mercado de trabalho do século
XXI.

Atravessando uma de suas maiores crises institucionais, políticas,
econômicas e sociais, o Brasil, de acordo com o Ministério do
Trabalho, somente no ano de 2015 perdia 1,54 milhões de vagas
formais de emprego, a pior taxa em 24 anos*. 

Por sua vez, a Justiça do Trabalho, no ano de 2016, recebia cerca
de 3 milhões de novas ações trabalhistas.

Importante ressalvar que não se contesta a quantidade de
reclamatórias em que se discutia direitos fundamentais
trabalhistas, como por exemplo, pagamento de verbas rescisórias
realmente inadimplidas, estabilidades legais, doenças
ocupacionais ou acidentes de trabalho, mas sim, a existência de
normas, princípios e principalmente uma legislação que
necessitava de reparos, que contribui para o surgimento de
milhares de ações amparadas em uma extrema proteção à parte
hipossuficiente, no caso o empregado. 

O Brasil se encontrava em situação na qual a legislação e os
encargos trabalhistas, mais do que nunca, impactavam
consideravelmente para o elevado ‘’Custo Brasil’’, que
prejudicava o cenário econômico e potencial ambiente de
negócios e investimento (principalmente estrangeiro) no país.

Algo precisava ser feito, seja no âmbito do direito material
quanto no direito processual do trabalho. Por isso, apesar de ser
apenas o primeiro passo de um longo caminho, a reforma 
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instituída pela Lei nº 13.467/2017, principalmente pelas suas
inovações, foi um marco importante para o ajuste das normas
trabalhistas, dado o cenário econômico e social, e objetivou
contribuir com a retomada da economia, na intenção de
propiciar o aumento da oferta de emprego e competitividade no
mercado do trabalho.

Das diversas mudanças advindas com a Reforma Trabalhista, é
salutar analisar se algumas das alterações nela propostas,
mesmo que consideradas polêmicas por alguns, apresentaram
resultado satisfatório.

Nesta oportunidade, será dado destaque, no âmbito do direito
material, para as novas espécies de contrato de trabalho
criadas, quais sejam, o tele trabalho e o contrato de trabalho
intermitente, que evidenciam a intenção do legislador de
estimular a livre negociação das partes, com conceitos e normas
mais flexíveis e atuais. 

II - O TELETRABALHO E O CONTRATO DE TRABALHO
INTERMITENTE

Dentre as diversas alterações propostas pela Reforma
Trabalhista, destacam-se duas novas modalidades de contrato
de trabalho que, dada à flexibilização trazida pela Lei, surgiram
como facilitadores para fomentar o aumento de empregos
formais e uma maior competitividade no mercado do trabalho,
quais sejam, o tele trabalho e o contrato de trabalho
intermitente.

O tele trabalho, nos termos do artigo 75-B da CLT, é a prestação
de serviços preponderantemente fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e
de comunicação. 

Esta nova modalidade de contratação, que deverá constar
expressamente do contrato de trabalho, não é peremptória, ou
seja, em havendo mútuo acordo, as partes, mediante aditivo
contratual, poderão alterar o regime de contratação para o
presencial. 
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A criação desta modalidade de contratação se deu justamente
pelo fato já discutido: a necessidade de atualização das normas
trabalhistas tendo em vista a modernização das relações de
trabalho e o uso crescente da tecnologia no ambiente
corporativo. 

Apesar de não regulamentado, há muito já se percebia a
tendência do tele trabalho no mercado em relação àqueles
empregados que, sem que realizassem trabalho externo,
desempenhavam suas atividades fora das dependências de seu
empregador, de forma ‘’remota’’, seja na própria residência, em
estações de trabalho coletivas – coworking – ou em qualquer
outro local em que pudesse fazer uso dos meios de comunicação
digital.

E essa tendência, mesmo que prematura, veio a se tornar a
solução para o mercado de trabalho em meio à pandemia de
COVID 19 nos anos de 2020 e 2021, oportunidade em que as
pequenas, médias e grande organizações, tiveram que
concentrar toda sua mão de obra no trabalho remoto em
atenção às medidas de contenção do vírus. 

Importante ressaltar que na modalidade de tele trabalho, apesar
de os empregados exercerem suas atividades fora das
dependências do empregador, estes estão necessariamente
vinculados às mesmas normas e regras aplicadas aos
empregados que exercem suas atividades no estabelecimento. 

Apesar de o dispositivo legal considerar como forma
‘’preponderante’’ o exercício das atividades do empregado fora
das dependências do empregador, importante ressaltar que o
comparecimento destes empregados no estabelecimento
empresarial, em situações específicas, como, por exemplo,
reuniões ou treinamentos, não descaracterizará o regime do tele
trabalho, prevalecendo o pactuado entre as partes.
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Não obstante o legislador incluir o tele trabalho em uma das
exceções previstas no artigo 62 da CLT, ou seja, daqueles
empregados não submetidos ao controle de jornada de trabalho,
os empregadores que optarem por essa modalidade de
contratação deverão estar atentos aos mesmos cuidados já
observados para os trabalhadores externos (artigo 62, I, da CLT),
a fim de que não fique caracterizada a possibilidade de controle
de jornada. 

Havendo a possibilidade de o empregador estabelecer por
qualquer meio eletrônico eficaz a constatação da jornada
trabalhada pelo empregado contratado na modalidade do tele
trabalho, o efetivo controle deve ser feito e eventuais horas
extras prestadas devem ser devidamente remuneradas, na forma
do artigo 7º, XVI, da Constituição da República e parágrafo
único do artigo 6º da CLT.

Independente disso, o tele trabalho surge como uma boa
alternativa na redução de despesas para o empregador,
principalmente em relação à infraestrutura e outros custos fixos
de seu estabelecimento, já que pode haver economia no aluguel
de salas, nas despesas com energia, vale transporte e outros
benefícios contratuais. Além disso, a responsabilidade pela
aquisição, fornecimento ou manutenção dos equipamentos
necessários à prestação do trabalho serão previstas em contrato
e não integram a remuneração do empregado, nos termos do
artigo 75-D da CLT.

Dessa maneira, assim como em outros pontos da Reforma
Trabalhista, é possível notar que o legislador, no caso do tele
trabalho, privilegiou a autonomia da vontade das partes para
negociação de termos importantes do contrato de trabalho, o
que demonstra a evolução e modernização da lei trabalhista. 

Outra modalidade de contratação disciplinada pela Lei nº
13.467/2017 é o contrato de trabalho intermitente.
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Esta modalidade de contratação permite a prestação de
serviços com alternância de períodos de atividade e inatividade,
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do
tipo de atividade do empregado e do empregador (exceto para
os aeronautas, que são regidos por legislação própria), e no qual
o período de inatividade do empregado não é considerado como
tempo à disposição do empregador. 

O contrato de trabalho intermitente ainda vem encontrando
resistência principalmente por parte de entidades sindicais, que
buscam no Supremo Tribunal Federal a declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos que introduziram o
contrato de trabalho intermitente na legislação trabalhista. 

A ADI nº 6154, por exemplo, movida pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria – CNTI, insurge-se contra a
referida modalidade de contrato sob o argumento de ter sido
concebido ‘’para a precarização dos meios de contratação de

trabalhadores com intento estatístico de propagandear um falso

incremento do emprego no Brasil’’.

O Supremo Tribunal Federal já iniciou o julgamento da ADI 5826,
que conta com os apensos da ADI 6154 e ADI 5829, sendo que
até a data de divulgação deste artigo, o julgamento encontrava-
se suspenso por pedido de vista da Ministra Rosa Weber, após o
Relator Ministro Edson Fachin ter proferido voto pela
inconstitucionalidade dos dispositivos que versam sobre o
referido contrato de trabalho, enquanto os Ministros Nunes
Marques e Alexandre de Moraes votaram pela
constitucionalidade do trabalho intermitente.

E enquanto o Supremo Tribunal Federal não finaliza o
julgamento, a decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 10454-
06.2018.5.03.0097, foi no sentido de declarar válida a
contratação de empregado sob a modalidade do regime
intermitente, uma vez que, no caso concreto examinado, foram
observados, pelo empregador, todos os ditames da Lei.  
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Ressaltaram os Ministros do TST que o contrato de trabalho
intermitente não gera precarização dos direitos do trabalhador,
mas sim segurança jurídica aos empregadores e trabalhadores,
bem como estimula a criação de novos postos de trabalho, além
de garantir direitos básicos a determinada parcela de
trabalhadores que se encontravam na informalidade, sem as
garantias dos direitos fundamentais trabalhistas. 

De fato, a ‘’flexibilidade’’ criada pelo legislador, possibilitando a
alternância entre os períodos de atividade e inatividade na
prestação de serviços, não deve ser entendida como supressão
de direitos trabalhistas. 

Pelo contrário, na nova modalidade de contratação é
assegurado ao empregado o pagamento de verbas
características de um contrato de trabalho comum como, por
exemplo, repouso semanal remunerado, férias e décimo terceiro
salário proporcionais, recolhimentos previdenciários e fundiários.

Além disso, a legislação garante ao contratado uma
remuneração mínima proporcional ao período de prestação de
serviços, quando determina que o valor da hora de trabalho não
pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo ou daquele
salário devido aos demais empregados do estabelecimento que
exerçam a mesma função em uma relação de contrato de
trabalho comum.

A maior diferença entre o contrato intermitente e um contrato de
emprego comum é que, no primeiro, o empregado será
remunerado tão somente pelo tempo despendido em favor do
empregador e no período de inatividade poderá buscar outras
atividades remuneradas.

Na prática, de acordo com os dados do CAGED, no ano de 2019,
no qual o Brasil criou 644 mil vagas de empregos formais, melhor
resultado em 6 anos, o contrato de trabalho intermitente foi
responsável pela criação de 85.716 empregos, enquanto no ano 
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de 2018 o saldo total de emprego criado pelo contrato de
trabalho intermitente foi de cerca 50 mil vagas, o que leva a
concluir que esta modalidade de contratação constitui uma das
ferramentas que podem contribuir com o desafogo econômico,
gerando aumento de novos postos de trabalho e assegurando
direitos aos trabalhadores que viviam na informalidade. 

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando todas as alterações e
inovações propostas pela Lei nº 13.467/2017, não restam dúvidas
de que a Reforma Trabalhista, ao buscar alternativas que
estejam em conformidade com o tempo atual, cuja dinâmica e
velocidade de transformação nas relações precisam ser
acompanhadas pela legislação e pelo Judiciário, auxiliar em
médio/longo prazo para crescimento do país com o surgimento
de novas vagas de emprego, aquecimento da economia e maior
competitividade no mercado de trabalho.

Neste sentido, apesar de ainda ser desafiador, o cenário é
promissor, uma vez que, em números gerais, o CAGED dos anos
de 2010 a 2014 demonstravam uma desaceleração no saldo
empregos formais, até ficar negativo nos anos de 2015 a 2017, e
apontou saldo positivo e crescimento contínuo nos anos de 2018
e 2019, ou seja, nos 2 primeiros anos da reforma trabalhista:
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Os dados extraídos do CAGED, e replicados neste artigo, estão
limitados aos 02 primeiros anos da Reforma Trabalhista, quais
sejam, 2018 e 2019, considerando que desde o início do ano de
2020, conforme público e notório, os indicativos econômicos,
principalmente em números de emprego e crescimento do País,
foram impactados pela pandemia do novo Coronavírus,
entendendo este autor como justa a análise dos efeitos da
reforma apenas até a eclosão da referida pandemia.

Por fim, tendo em vista que as alterações legislativas demandam
maior tempo para sua adequação, mais do que nunca o país
dependerá da harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo
na continuidade da agenda de reformas, e principalmente do
Judiciário, que deve compreender o cenário econômico do País,
sobretudo a modernização das relações de trabalho, e
reconhecer a validade dos novos modelos de contratação,
sempre que aplicados de forma correta pelos empregadores, o
que certamente, em médio prazo, poderá contribuir em um ciclo
virtuoso no mercado de trabalho. 
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