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ATUALIZAÇÕES RELEVANTES
Volume 01 – Junho/2021
Neste capítulo, abordar-se-ão as principais inovações legislativas, e as mais recentes e relevantes
jurisprudências firmadas pelos Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça. No universo jurídico, é fundamental manter-se bem informado.
Para isto, conte sempre conosco.
Vamos juntos!

2. Jurisprudências Recentes
2.1 Supremo Tribunal Federal – STF
2.1.1 É inconstitucional a emenda à constituição estadual que
confere autonomia financeira e orçamentária próprias de órgãos
de Poder à universidade estadual.
No estado de Roraima, foi editada emenda à constituição estadual que previa a autonomia
financeira e orçamentária da Universidade Estadual, assim como, a criação da Procuradoria
Jurídica universitária, alterando também, normas relacionadas à escolha para o cargo de reitor.
Segundo o STF, a ampliação da autonomia de universidade estadual, vinculada ao Poder
Executivo, para além da autonomia conferida pelo art. 207 da Constituição Federal (CF) (1) viola
o princípio da separação dos Poderes. A CF confere autonomia financeira e orçamentária aos
entes federados e aos Poderes instituídos, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Por
outro lado, ao tratar das universidades, no texto constitucional (CF, art. 207) menciona-se apenas
“autonomia de gestão financeira e patrimonial”, que consiste em liberdade para administrar os
recursos e patrimônio que recebe, ou seja, a partir do momento em que “o dinheiro entra na
sua conta”.
3

Sendo assim, o STF que a ampliação da autonomia da universidade estadual, vinculada ao
Poder Executivo, para além dos limites estabelecidos no artigo 207 da Constituição Federal:
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na
forma da lei.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)

Segundo a Constituição, neste caso é assegurado às universidades apenas a liberdade de
administrar o dinheiro que recebem. Ao conferir às universidades autonomia financeira e
orçamentária propriamente dita, viola-se o princípio da separação dos Poderes e contraria-se o
disposto na Constituição, que dá essa autonomia somente aos entes federados, aos Poderes
instituídos, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
Neste mesmo sentido, no ponto da emenda que trata da escolha do reitor pela própria
universidade, sem a participação do governador, o STF apontou também para a violação do
princípio da separação dos Poderes, já que a norma retira do Poder Executivo a prerrogativa de
legislar sobre ente integrante da administração e sobre o provimento de cargos.

2.1.2 O teto constitucional remuneratório não incide sobre os
salários pagos por empresas públicas e sociedades de economia
mista, e suas subsidiárias, que não recebam recursos da Fazenda
Pública.
Consoante o disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal (CF), a regra do teto
remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da CF, aplica-se às empresas estatais que recebam
recursos da Fazenda Pública para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral.
Nesse sentido, porquanto não se pretenda que a imposição restritiva — prevista no inciso XI do
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art. 37 da CF — seja estendida além da razão jurídica de ser da norma e da finalidade da
definição constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que a limitação remuneratória se restringe aos servidores das empresas públicas e às sociedades
de economia mista, e suas subsidiarias, que recebam recursos da Fazenda Pública.

Vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia
mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em
geral

Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido
formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do
Distrito Federal (LODF) 99/2017 e dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 19, X, da
LODF, de modo que a expressão “empregos públicos” se limite às entidades que recebam
recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
Nesse sentido, já se manifestou este Supremo Tribunal Federal sobre a limitação à aplicação
do teto salarial para funcionários de empresas públicas, sociedades de economia mista e
subsidiárias:
“TETO CONSTITUCIONAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADOS. Consoante
dispoe o § 9° do artigo 37 da Constituiçao Federal, o teto previsto no inciso XI do citado
artigo alcança empregados de empresas publicas e sociedades de economia mista e
subsidiarias que recebam recursos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municipios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral” (AI 563.842AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurelio, 1a Turma, DJe 01.08.2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO

EXTRAORDINARIO.

ADMINISTRATIVO.

CONSTITUCIONAL.

TETO

REMUNERATORIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇAO (REDAÇAO ANTERIOR A EC 19/98) E
ART. 37, § 9o, DA CONSTITUIÇAO. LIMITAÇAO. RECEBIMENTO DE

RECURSOS

ORÇAMENTARIOS POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.
INCIDENCIA DA SUMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – E firme o entendimento
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desta Corte de que o art. 37, XI, da Constituiçao Federal, com a redaçao anterior à EC
19/98, ja fixava limite remuneratorio tambem para os empregados das empresas publicas
e sociedades de economia mista. II – O art. 37, § 9o, da CF submeteu os empregados das
empresas publicas e sociedades de economia mista ao teto remuneratorio da
Administraçao Publica, limitando expressamente esta aplicaçao aos casos em que tais
empresas recebam recursos da Fazenda Publica para custeio em geral ou gasto com
pessoal. III - A analise do nao recebimento, por parte de sociedade de economia mista,
de verbas publicas para custeio e despesas com pessoal encontra obice no enunciado da
Sumula 279 desta Corte. II - Agravo regimental improvido” (RE 572.143- AgR/RJ, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.02.2011)

Por fim, consoante a Ministra Cármen Lúcia, a entrega de recursos públicos para gastos
com pessoal e custeio em geral não pode ser desconsiderada na política remuneratória dos
empregados das empresas estatais. Esse fator relativo aos recursos públicos com destinação
específica acarreta deveres e impõe a observância de regras específicas, máxime em relação aos
empregados que receberão sua remuneração com tais valores. Sendo ente da Administração
Direta ou da Indireta, que receba valores para dar cumprimento àquela específica finalidade,
não podem os recursos destinados a pagamento de pessoal ser distribuídos sem observância
de regras específicas, como se tem no caso.

2.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ
2.2.1 O fato de os genitores possuírem domicílio em cidades
distintas

não

representa

óbice

à

fixação

da

guarda

compartilhada.
Inicialmente, importa consignar que a guarda compartilhada não se confunde com a guarda
alternada, tampouco com o regime de visitas ou de convivência.
Com efeito, a guarda compartilhada impõe o compartilhamento de responsabilidades, não
se confundindo com a custódia física conjunta da prole ou com a divisão igualitária de tempo
de convivência dos filhos com os pais.
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Na guarda alternada, por outro lado, há a fixação de dupla residência, residindo a prole,
de forma fracionada, com cada um dos genitores por determinado período, ocasião em que
cada um deles, individual e exclusivamente, exercerá a guarda dos filhos.
Ademais, é imperioso concluir que a guarda compartilhada não demanda custódia física
conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário, sendo certo, ademais, que, dada sua
flexibilidade, esta modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua
implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem
fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada
família individualmente considerada.
Nesse sentido, o § 2º do art. 1.584 do CC/2002 preceitua que “quando não houver acordo
entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores
declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”.
O deferimento da guarda compartilhada, portanto, está sujeito à demonstração de que
ambos os genitores possuem aptidão para o exercício do poder familiar. Tal aptidão, importa
ressaltar, não se confunde com a mera disponibilidade de tempo, envolvendo, outrossim, a
garantia de afetividade, saúde, segurança, educação, etc.
Com efeito, deve-se destacar que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.058/2014
teve por objetivo esclarecer, definitivamente, que a guarda compartilhada não seria apenas
prioritária ou preferencial – como previsto na redação anterior dada pela Lei n. 11.698/2008 –
mas sim obrigatória, afastando os diversos entraves que até então eram impostos pelo Poder
Judiciário como fundamento para a não fixação dessa espécie de guarda
Portanto, não existe qualquer óbice à fixação da guarda compartilhada na hipótese em que
os genitores residem em cidades, estados, ou, até mesmo, países diferentes, máxime tendo em
vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, à distância, os pais
compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da
vida dos filhos. Nesse sentido, vale ressaltar que a possibilidade de os genitores possuírem
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domicílios em cidades distintas infere-se da própria previsão contida no § 3º do art. 1.583 do
CC/2002.

2.2.2 É inadmissível o indeferimento automático do pedido de
gratuidade da justiça apenas por figurar a parte no polo
passivo em processo de execução.

Desde a vigência da Lei n. 1.060/1950, o deferimento da gratuidade é condicionado apenas
à demonstração da incapacidade do jurisdicionado de pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios, sem sacrifício do sustento próprio ou de sua família.
Nesse passo, o benefício da gratuidade de justiça tem como principal escopo assegurar a
plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF/1988,
mediante a superação de um dos principais obstáculos ao ajuizamento de uma ação ou ao
exercício da defesa, consistente no custo financeiro do processo.
Por isso, sequer o legislador poderia instituir regra que, invariavelmente, excluísse
determinada atividade jurisdicional do campo de incidência da gratuidade, independentemente
da situação econômica do indivíduo, sob pena de inconstitucional restrição do acesso ao Poder
Judiciário às pessoas mais pobres.
Dessa maneira, é inquestionável que não está o Tribunal obrigado a conceder a plena
gratuidade de justiça à parte devido à declaração de insuficiência de recursos deduzida; porém,
o que não se pode admitir é o indeferimento automático do pedido, pela simples circunstância
de ele figurar no polo passivo do processo de execução.
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2.3 Tribunal Superior do Trabalho – TST
2.3.1 Subordinação estrutural não caracteriza relação de emprego
entre corretor e imobiliária

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou o reconhecimento do vínculo de
emprego entre um corretor de imóveis e as empresas Brasil Brokers Participações S.A., sediada
no Rio de Janeiro (RJ), e Sardenberg Consultoria Imobiliária Ltda. de Vitória (ES). Segundo o
colegiado, o fato de as empresas estabelecerem diretrizes e aferirem resultados não implica a
existência de subordinação jurídica, e a chamada subordinação estrutural não é elemento
caracterizador da relação de emprego.
O relator, ministro Caputo Bastos, observou que os elementos caracterizadores do vínculo
de emprego são os previstos no artigo 3º da CLT. “Assim, a relação de emprego estará presente
quando comprovada a não eventualidade dos serviços prestados, a pessoalidade do trabalhador
contratado, a subordinação jurídica e a onerosidade”, explicou. “Ausente um desses requisitos,
não há vínculo de emprego, e sim relação de trabalho”.
Segundo o relator, o fato de as imobiliárias estabelecerem diretrizes e cobrarem resultados
não caracteriza a subordinação jurídica. “Todo trabalhador se submete, de alguma forma, à
dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, pois a empresa é a beneficiária final dos
serviços prestados”, assinalou. “Assim, ela pode perfeitamente supervisionar e determinar a
forma de execução das atividades”.
O ministro ressaltou que, para a configuração da subordinação jurídica, é necessária a
presença de todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador: os poderes
diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar. “Sem a convergência concreta de todos esses
elementos, não há subordinação jurídica e, por conseguinte, relação de emprego”, concluiu.
A decisão foi unânime, e não houve recursos.
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QUADRO SINÓTICO

JURISPRUDÊNCIAS RECENTES
ADI 5946/RR

É inconstitucional a emenda à constituição estadual que confere autonomia
financeira e orçamentária próprias de órgãos de Poder à universidade estadual.
O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por

ADI 6584/DF

empresas públicas e sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que
não recebam recursos da Fazenda Pública.

REsp 1.878.041-SP
REsp 1.837.398-RS
PROCESSO Nº TST-RR181500-25.2013.5.17.0008

O fato de os genitores possuírem domicílio em cidades distintas não representa
óbice à fixação da guarda compartilhada.
É inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça
apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de execução.
Subordinação estrutural não caracteriza relação de emprego entre corretor e
imobiliária
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LEGISLAÇÃO COMPILADA
 Constituição da República Federativa do Brasil: art. 37; art. 207
 Código Civil: art. 1.583 e 1.584
 Consolidação das leis do Trabalho: Art. 3º
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JURISPRUDÊNCIA
Supremo Tribunal Federal
 AI 563.842- AgR/RJ
“TETO CONSTITUCIONAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EMPREGADOS.
Consoante dispoe o § 9° do artigo 37 da Constituiçao Federal, o teto previsto no inciso
XI do citado artigo alcança empregados de empresas publicas e sociedades de economia
mista e subsidiarias que recebam recursos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municipios para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral” (AI
563.842- AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurelio, 1a Turma, DJe 01.08.2013)
 RE 572.143- AgR/RJ
“AGRAVO

REGIMENTAL

EM

RECURSO

EXTRAORDINARIO.

ADMINISTRATIVO.

CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATORIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇAO (REDAÇAO
ANTERIOR A EC 19/98) E ART. 37, § 9o, DA CONSTITUIÇAO. LIMITAÇAO. RECEBIMENTO
DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA. INCIDENCIA DA SUMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – E
firme o entendimento desta Corte de que o art. 37, XI, da Constituiçao Federal, com a
redaçao anterior à EC 19/98, ja fixava limite remuneratorio tambem para os empregados
das empresas publicas e sociedades de economia mista. II – O art. 37, § 9o, da CF
submeteu os empregados das empresas publicas e sociedades de economia mista ao teto
remuneratorio da Administraçao Publica, limitando expressamente esta aplicaçao aos
casos em que tais empresas recebam recursos da Fazenda Publica para custeio em geral
ou gasto com pessoal. III - A analise do nao recebimento, por parte de sociedade de
economia mista, de verbas publicas para custeio e despesas com pessoal encontra obice
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no enunciado da Sumula 279 desta Corte. II - Agravo regimental improvido” (RE 572.143AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.02.2011)
Superior Tribunal de Justiça
 REsp 196.224/RJ
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS
EXTRAJUDICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS DEVEDORES.
COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM A TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DO INSTITUTO. DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 24/02/2010. Recurso especial
interposto em 18/12/2018 e concluso ao Gabinete em 02/07/2019. 2. O propósito recursal
consiste em dizer acerca da possibilidade de concessão, no processo de execução de título
extrajudicial, do benefício da gratuidade de justiça em favor de um dos executados. 3. A
gratuidade de justiça não é incompatível com a tutela jurisdicional executiva, voltada à
expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito do exequente. 4. O benefício tem
como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça,
não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de
defesa. 5. O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira
deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o
interessado for proprietário de algum bem. 6. Se não verificar a presença dos pressupostos
legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte oportunidade
de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15). 7. Ainda, o CPC
contém expresso mecanismo que permite ao juiz, de acordo com as circunstâncias concretas,
conciliar o direito de acesso à Justiça e a responsabilidade pelo ônus financeiro do processo,
qual seja: o deferimento parcial da gratuidade, apenas em relação a alguns dos atos processuais,
ou mediante a redução percentual de despesas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento (art. 98, § 5º, do CPC/15).
Tribunal Superior do Trabalho
 RR-10233-36.2018.5.03.0028
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"I) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA TOSHIBA AMÉRICA DO SUL LTDA. TERCEIRIZAÇÃO - LICITUDE - ADPF 324 E RE 958.252 - TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA DA CAUSA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 331 DO TST À LUZ DOS PRECEDENTES DO STF - PROVIMENTO.
Diante de possível contrariedade à Súmula 331, III, do TST (arrimo do Tema 725 de Repercussão
Geral do STF), acerca da ilicitude da terceirização, dá-se provimento ao agravo de instrumento
para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento da Reclamada
Toshiba América do Sul Ltda. provido. II) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA TOSHIBA
AMÉRICA DO SUL LTDA. - TERCEIRIZAÇÃO - LICITUDE - ADPF 324 E RE 958.252 - APLICAÇÃO
DA SÚMULA 331 DO TST À LUZ DOS PRECEDENTES DO STF - TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA PROVIMENTO. 1. A Súmula 331 do TST constituiu, por mais de 2 décadas, o marco regulatório
por excelência do fenômeno da terceirização na seara trabalhista, editada que foi em atenção a
pedido formulado pelo MPT, em 1993, de revisão da Súmula 256, que era superlativamente
restritiva da terceirização, limitando-a às hipóteses de vigilância (Lei 7.102/83) e trabalho
temporário (Lei 6.019/74). 2. Revisada por duas vezes (2000 e 2011), em função da questão
acessória da responsabilidade subsidiária da administração pública nos casos de inadimplemento
das obrigações trabalhistas por parte das empresas terceirizadas (incisos IV e V), o STF, ao
pacificar tal questão periférica, deu também sinalização clara quanto à fragilidade e imprecisão
conceitual da distinção entre atividade-fim e atividade-meio para efeito de fixação da licitude
da terceirização de serviços (cfr. RE 760.931-DF, Red. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/17). 3. O
que condenou finalmente a Súmula 331 do TST, em seu núcleo conceitual central do inciso III,
sobre a licitude da terceirização apenas de atividades-meio das empresas tomadoras de serviços,
foram os excessos no enquadramento das atividades das empresas, generalizando a ideia de
atividade-fim, especialmente quanto aos serviços de call center prestados para bancos (cfr. TSTRR-1785-39.2012.5.06.0016) e concessionárias de serviços de telecomunicações (cfr. TST-E-EDRR-2707 -41.2010.5.12.0030) e energia elétrica (cfr. TST-RR-574-78.2011.5.04.0332), ao arrepio
das Leis 8.987/95 (art. 25, § 1º) e 9.472/97 (art. 94, II), além dos casos de cabistas (cfr. TST-E-EDRR-234600-14.2009.5.09.0021),

leituristas

(cfr.

TST-E-ED-RR-1521-87

.2010.5.05.0511)

e

vendedores no ramo de transporte rodoviário (cfr. TST-E-RR-1419-44.2011.5.10.0009), apenas
para citar os mais comuns. 4. No intuito de combater o fenômeno econômico da terceirização,
caracterizado pela cadeia produtiva horizontal, para forçar o retorno ao modelo de empresa
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vertical, em que a quase totalidade das atividades é exercida pelos seus empregados contratados
diretamente e não por empresas terceirizadas e seus empregados, a jurisprudência majoritária
do TST levou o STF a reconhecer a repercussão geral dos Temas 725 e 739, sobre terceirização,
cujo deslinde em 30/08/18, com o julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324 resultou na fixação
da seguinte tese jurídica de caráter vinculante: " é lícita a terceirização ou qualquer outra forma
de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social
das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante ". 5.
Assim, a partir de 30/08/18, passou a ser de aplicação aos processos judiciais em que se discute
a terceirização a tese jurídica fixada pelo STF no precedente dos processos RE 958.252 e ADPF
324, mormente em face da rejeição da questão de ordem relativa a eventual perda de objeto
dos processos, diante da edição da Lei 13.429/17, uma vez que se reconheceu que esta passou
a regular a matéria para o futuro, enquanto o julgamento do STF dispôs sobre os casos do
passado. 6 . In casu , como se trata de terceirização da atividade de ajudante de montagem de
painéis elétricos dos transformadores produzidos pela 2ª Reclamada, não mais subsistindo, para
efeito do reconhecimento da licitude da terceirização os conceitos de atividade-fim, atividademeio e subordinação estrutural entre empresas , e não havendo registro nos autos de
subordinação direta, tem-se que o recurso de revista merece conhecimento, por contrariedade
à Súmula 331, III, do TST (arrimo do Tema 725 de Repercussão Geral do STF), e provimento,
para, reformando o acórdão regional , no aspecto, afastar a ilicitude da terceirização e, por
conseguinte, o reconhecimento do vínculo de emprego com a 2ª Reclamada, Toshiba América
do Sul LTDA., bem como os benefícios convencionais concedidos especificamente aos seus
empregados, julgando improcedente a presente ação trabalhista . Recurso de revista da
Reclamada Toshiba América do Sul LTDA. provido " (RR-10233-36.2018.5.03.0028, 4ª Turma,
Relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, DEJT 18/12/2020).
 Ag-RR-251-40.2015.5.06.0021
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADES
BANCÁRIAS. LICITUDE. TEMA 725 DE REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 324 . Mantém-se a decisão
agravada, pois não foi demonstrado o desacerto do decisum. O Recurso de Revista foi conhecido
e provido, em razão do reconhecimento da licitude da terceirização, por aplicação do
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entendimento firmado pelo STF, de efeito vinculante, no julgamento do RE-958.252. No caso,
ao contrário do que alega o agravante, o Regional, analisando os elementos fáticos apresentados
nos autos, não reconheceu a existência dos requisitos do vínculo de emprego, mas apenas
constatou a haver uma subordinação estrutural, o que se mostra insuficiente para caracterizar
fraude na contratação. Agravo conhecido e não provido" (Ag-RR-251-40.2015.5.06.0021, 1ª
Turma, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 30/11/2020).
 RR-10088-46.2015.5.18.0002
“(...) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A . . ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1.
TERCEIRIZAÇÃO. BANCO. LICITUDE. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. TESE FIRMADA PELO STF EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331 DO TST À LUZ DOS
PRECEDENTES

DO

STF.

SUBORDINAÇÃO

DIRETA

INEXISTENTE.

CONHECIMENTO

E

PROVIMENTO. I . O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação ao
tema da terceirização, cujo deslinde se deu em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252,
de que resultou a fixação da seguinte tese jurídica: "é lícita a terceirização ou qualquer outra
forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante
". Na mesma oportunidade, ao julgar a ADPF nº 324, a Suprema Corte firmou tese de caráter
vinculante de que " 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na
terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da
terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem
como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 ". A partir de então,
esse entendimento passou a ser de aplicação obrigatória aos processos judiciais em curso em
que se discute a terceirização, impondo-se, inclusive, a leitura e a aplicação da Súmula nº 331
do TST à luz desses precedentes . II. Impende destacar que para o reconhecimento da ilicitude
da terceirização, necessária se faz a comprovação da efetiva e plena subordinação do empregado
terceirizado à empresa tomadora dos serviços, sem a qual não é possível estabelecer o vínculo
de emprego diretamente com esta, na forma do entendimento firmado por meio da Súmula nº
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331, III, do TST. III. A subordinação jurídica decorre do poder hierárquico do empregador inerente à relação de emprego -, e se desdobra nos poderes (i) diretivo, (ii) fiscalizatório, (iii)
regulamentar e (iv) disciplinar. Somente com a convergência concreta de todos os elementos
do poder hierárquico é possível configurar a subordinação jurídica, admitindo-se a existência
latente do poder disciplinar, cuja manifestação pressupõe falta do empregado. IV. Do contexto
fático delineado no acórdão regional a partir dos depoimentos ali mencionados, não é possível
constatar o elemento da subordinação jurídica do Autor, ou, propriamente, de ingerência da
empresa tomadora de serviços no modo como a segunda Reclamada, prestadora, dirigia os seus
empregados. V . No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela ilicitude da terceirização
em relação às atividades desenvolvidas pela parte Autora, com consequente reconhecimento de
vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, na forma da Súmula nº 331, I, do
TST. Esse entendimento diverge da jurisprudência atual, notória e de caráter vinculante do
Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Além do mais, o Tribunal de origem, ao atribuir à
tomadora a responsabilidade principal pelos créditos devidos à Reclamante, sem que tenha sido
constatada a sua subordinação direta à referida empresa, contraria a Súmula nº 331, III, do TST.
VI. Recurso de revista de que se conhece, por contrariedade (má-aplicação) à Súmula nº 331, III,
do TST, e a que se dá provimento . 2. INTERVALO PREVISTO NO ART. 384 DA CLT. NÃO
CONHECIMENTO. I . No julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade em Recurso de
Revista nº 1540/2005-046-12-00.5, o Pleno desta Corte Superior decidiu que o comando do art.
384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. No mesmo sentido, ao julgar
em repercussão geral o Recurso Extraordinário nº 658.312/SC, o Supremo Tribunal Federal
também firmou o entendimento no sentido de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. II. Superada a discussão acerca da constitucionalidade do art. 384
da CLT, a sanção imposta ao empregador que descumpre o seu comando é a remuneração do
intervalo não fruído com o acréscimo do adicional mínimo de 50% previsto no art. 71, § 4º, da
CLT, aplicável por analogia ao caso, conforme entendimento que predomina neste Tribunal
Superior. III . Dessa forma, ao manter a sentença em que se deferiu a aplicação do intervalo
previsto no art. 384 da CLT, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência
atual e notória desta Corte Superior . IV. Recurso de revista de que não se conhece" (RR-10088-
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46.2015.5.18.0002, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 04/09/2020). (sem
grifos no original) .
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