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INTRODUÇÃO

A desaposentação é um instituto técnico nascente, porém
efervescente, visto que são inúmeros os pedidos judiciais com o
intuito de se obtê-la, razão pela qual se torna imprescindível uma
breve regulamentação acerca da matéria para que a solução dos
pedidos não sofra as negativas administrativas e o demorado
encaminhamento judicial.

Cumpre esclarecer que o TCU – extremamente rígido no
controle dos atos administrativos – sustenta “o direito de um segu-
rado renunciar a uma aposentadoria para, depois, novamente se
aposentar, ou seja, a pessoa se desaposentar”.1

O instituto em comento difundiu-se quando os aposentados
se deram conta de que, sem prejudicar quaisquer terceiros, pode-
riam melhorar sua situação previdenciária, principalmente com a
contagem recíproca do tempo de serviço.

Nada mais justo, principalmente em se tratando de um país
como o Brasil, onde as dificuldades sócio-financeiras dos traba-
lhadores são extremamente visíveis, motivo este determinante em
se requerer a desaposentação.

Ademais, em se tratando de direito patrimonial, logo dispo-
nível, não haveria qualquer impedimento em se renunciar uma
aposentadoria no intuito de se obter uma nova posteriormente.

Importa destacar que são claras as dificuldades para a
compreensão dos atos individualizados que a desaposentação
apresenta, quais sejam: a) renúncia às mensalidades de um bene-
fício em manutenção; b) portabilidade do irrenunciável, definitivo e
irreversível tempo de serviço, do regime de origem para um regime
instituidor da nova aposentadoria.

Ressalte-se que a desaposentação não pretende o duplo
cômputo do tempo de serviço. Ela segue as regras da contagem
recíproca, partindo do princípio de que “melhorar é preciso”, onde a
ideia do solicitante é de melhorar sua situação pessoal e/ou social.

Quem pretende se desaposentar, em regra, não pretende
devolver ao erário os valores que recebeu em sua primeira
aposentadoria. No que se refere à necessidade de se repor as
mensalidades obtidas, Wladimir Novaes Martinez destaca, in verbis:

De outro lado não há consenso científico sobre a necessi-
dade de reposição das mensalidades auferidas no regime previ-
denciário em que se opera a abdicação, seguido de nova aposen-
tação, particularmente quando se tratar de migração dentro de um
mesmo regime, parecendo correto que os juízes, quando optarem
pela devolução, devam delegar a tarefa da quantificação ao mate-
mático.2

Outrossim, é alimentar a natureza da parcela obtida a
título de aposentadoria, razão pela qual torna-se inadmissível
a devolução das parcelas já recebidas.

1. A DESAPOSENTAÇÃO

1.1. CONCEITO

Desaposentar-se significa renunciar uma aposentadoria já
concedida a fim de se obtê-la futuramente. A desaposentação
nada mais é do que o direito de um segurado renunciar a uma
aposentadoria para, depois, novamente se aposentar.

Wladimir Novaes Martinez conceitua o instituto ora apre-
sentado como sendo o “ato de desconstituição do benefício man-
tido com vistas à nova aposentação”.3 O principal objetivo é a
desconstituição do ato administrativo concessivo da aposentado-
ria, “para fins de aplicação do seu tempo de contribuição em outro
ou no mesmo regime previdenciário, visando à obtenção de um
benefício mais vantajoso”.4

Cumpre ressaltar que a aposentadoria é um direito garan-
tido pela Constituição Federal a todo trabalhador, conforme dispõe
o artigo 7º, inciso XXIV, in verbis:

Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)
XXIV – aposentadoria;
(...)
O direito acima referido é tratado mais uma vez pela Carta

Magna nos artigos 201 e 202, tendo sido ainda regulamentado
pelas Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 1991.

Destarte, como benefício previdenciário que é, a aposenta-
doria é uma prestação pecuniária, devida pelo Regime-Geral de
Previdência Social aos segurados que cumprirem certos requisi-
tos, destinada a prover-lhes a subsistência nas eventualidades
que os impossibilite de, por seu serviço, auferir recursos.

A aposentadoria é, portanto, um direito social dos trabalha-
dores, com caráter patrimonial, pecuniário, personalíssimo e indi-
vidual, cuja natureza é de seguro social. Trata-se de um direito
disponível, tendo em vista que depende apenas da volição pes-
soal.

Embora se trate de poupança coletiva, a base está na parti-
cipação individual. É a união que faz a força, mas na realidade
cada um de nós está cuidando de si mesmo e só depende dos
outros na medida que os outros dependem de nós (...). Falando
em termos mais técnicos, a previdência é um seguro obrigatório.5

Logo, visa a desaposentação à desconstituição de uma
aposentadoria antes deferida para que se possa obter uma nova
aposentação mais vantajosa. Desaposentar compreende renún-
cia às mensalidades da aposentadoria usufruída, a abdicação do
direito de se manter aposentado.

Sendo assim, a desaposentação é uma renúncia à aposen-
tação, sem prejuízo do tempo de serviço ou do tempo de contribui-
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ção, seguida ou não de volta ao trabalho, aproveitando-se o
período anterior no mesmo ou em outro regime da Previdência
Social, sempre que a situação do segurado melhorar e não causar
prejuízo a terceiros.

1.2. NATUREZA DO ATO

Desaposentação é ato administrativo formal, vinculado,
provocado pelo interessado, o qual almeja ao desfazimento da
manutenção das mensalidades da aposentadoria, compreenden-
do a desistência com declaração oficial desconstitutiva. “Desistên-
cia correspondendo a revisão jurídica do deferimento da aposen-
tadoria anteriormente outorgada ao segurado”.6

Abrange a situação de quem legítima, legal e regularmente
jubilara-se (pressuposto imediato) nas hipóteses possíveis e que
requereu a abdicação do ato formal concessório com o intuito de
se tornar um ativo, produzindo, então, efeitos práticos e jurídicos.

Wladimir Novaes Martinez faz uma importante distinção
quando afirma que “a desaposentação é o inverso da aposenta-
ção; restabelecimento do cenário pretérito, voltar ao estágio em
que se encontrava quando da concessão do benefício”,7 cujo prin-
cipal objetivo é o aproveitamento do tempo de serviço.

O juiz Wellington Mendes de Almeida aduz que a renúncia à
aposentadoria não implica na renúncia ao próprio tempo de ser-
viço que serviu de base para a concessão do benefício, visto que
“se trata de direito incorporado ao patrimônio do trabalhador, que
dele pode usufruir dentro dos limites legais”.8

O desfazimento do benefício – aposentadoria – reclama a
exteriorização da vontade do requerente, o qual deseja voltar ao
status quo ante e concretizar um direito personalíssimo de refazer
a situação jurídica anterior à aposentadoria. A desaposentação é
ato pessoal que depende exclusivamente da vontade expressa do
titular do direito, sendo preferível que ele pessoalmente a mani-
feste por escrito.

Outrossim, desaposentar-se é direito subjetivo do titular da
relação jurídica de previdência social, envolvendo praticamente as
mesmas pessoas da concessão, órgão gestor e titular do direito, o
qual pode almejar a portar o tempo de serviço para outro regime.
Independe da vontade da administração, tendo em vista que se
trata de ato unilateral impulsionado exclusivamente pelo interes-
sado.

Cumpre esclarecer que a aposentadoria de quem preen-
cheu os requisitos legais não pode ser destruída por nenhum ato
jurídico. Todavia, o ato formal dinâmico da aposentação pode ser
desfeito; o direito ao benefício fica potencialmente suspenso e é
refeito, restabelecido por vontade do titular. Isso significa que
quem pode se aposentar pode se desaposentar.

Mediante a concretização do ato da desaposentação, há a
desconstituição do estado jurídico de jubilado, retornando a pes-
soa à condição de não aposentado. Trata-se do exercício de um
direito subjetivo, razão pela qual e, em face da definitividade da
prestação previdenciária, não há desaposentação de ofício.

Urge evidenciar que não se trata de anulação nem de nuli-
dade, visto que a concessão da aposentadoria observava as
regras legais e caracterizava o ato jurídico perfeito. Há a constitui-
ção de um novo status jurídico: de desaposentado.

Na desaposentação, cessam a manutenção e o pagamento
das mensalidades, o benefício antes concedido finda-se e o tempo
de serviço é portado para o mesmo ou outro regime.

Ademais, cumpre destacar que o segurado terá a aposen-
tadoria cancelada caso este retorne ao labor, sem prejuízo do

tempo de serviço anterior. “Prosseguindo com as contribuições,
terá direito adiante (a rigor, até mesmo a uma nova aposentadoria
por invalidez)”.9

De regra, o principal objetivo do desaposentando é portar o
tempo de serviço ou de contribuição do regime de origem para
outro regime de previdência social. Normalmente, do Regime-Ge-
ral da Previdência Social para o Regime Próprio da Previdência So-
cial.

A rigor, durante o tempo em que o benefício foi mantido, se
o segurado retornou ao trabalho, as contribuições que então
verteu serão consideradas para futuros benefícios no Regime-
Geral da Previdência Social ou fora dele.

1.3. A RENÚNCIA COMO FATOR PREPONDERANTE

Para o Direito Previdenciário, renúncia é a abdicação de um
direito pessoal disponível – caso das mensalidades das presta-
ções previdenciárias –, desde que não cause prejuízo a terceiros;
é o abandono de um direito por seu titular.

Consoante mencionado alhures, a desaposentação é um
ato administrativo complexo, envolvendo várias etapas até se
chegar à desaposentação propriamente dita. “O passo inicial é a
abdicação de um direito próprio, o de receber as mensalidades de
uma prestação anteriormente constituída que esteja sendo man-
tida (nunca de um direito por vir)”.10

A desaposentação tem como pressuposto a renúncia à
aposentadoria, embora esta não por fim ao direito à prestação,
apenas suspendendo-o. Uma vez desaposentado, porta-se o
tempo de serviço para outro regime e o direito a esse tempo será
integralizado na Certidão de Tempo de Contribuição; o tempo de
serviço é irrenunciável.

Wladimir Novaes Martinez vai além, quando afirma que “a
qualquer momento, quem apenas renunciou (sem pretender por-
tar o tempo de serviço), desejando fruir o ócio remunerado por ou-
tra fonte, poderá reaver aquele direito”.11

Ressalte-se que a renúncia aos proventos não implica na
perda do direito à aposentadoria, tendo em vista que este já foi
adquirido e incorporou ao patrimônio do segurado. “Apenas parce-
las que seriam devidas caso o segurado estivesse aposentado
são renunciadas”.12 Não visa à desconstituição de um direito ante-
riormente deferido.

Para o ministro Gilson Dipp, a desaposentação é uma
opção válida, que pressupõe uma renúncia, a qual possui natu-
reza de opção e que permite ao segurado obter uma vantagem em
sua fonte de subsistência.13 O desejo de renunciar não deve ser
presumido; há de ser expresso, claro e formalmente demonstrado.

Logo, importa destacar que ninguém deseja renunciar ao
tempo de serviço ou à aposentadoria, mas sim à percepção de
suas mensalidades. “Portanto, não havendo qualquer óbice legal
à renúncia e redundando esta em um benefício para o segurado,
não há como se inviabilizar a desaposentação – que trata exata-
mente da possibilidade jurídica da renúncia à aposentadoria para
a obtenção de uma situação jurídico-previdenciário favorável”.14

Martinez enfatiza ainda que “com a renúncia opera-se o
desfazimento de um ato regular antes praticado, que somente
pode ser produzido por quem for capaz para isso na Administração
Pública”.15

No tocante à existência de prazos – prescricional e/ou
decadencial – o ordenamento jurídico vigente não estabelece
acerca de tempo para a expressão da renúncia, bem como obter
declarada a desaposentação.
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É evidente que não se pode pensar em renúncia sem que
sobrevenha o “Termo de Desaposentação”, definindo o novo
estado jurídico a partir de certa data-base. Até que o pedido seja
atendido ou não, as mensalidades do benefício devem ser conti-
nuamente mantidas.

Em analogia ao Direito do Trabalho, ao comentar o artigo 9º
da Consolidação das Leis Trabalhistas, Eduardo Gabriel Saad
afirma, a respeito da renúncia:

“É um ato unilateral do empregado (ou do empregador)
desistindo de um direito que a lei lhe assegura. Para ter validade,
esse ato não deve referir-se a direito do empregado que resulte de
norma legal cogente, portanto inderrogável, ou que derive de
sentença normativa ou de cláusula indisponível de pacto coletivo.
A renúncia tem como pressuposto a certeza dos direitos a que ela
se dirige. Pode ser expressa ou tácita, quaisquer dessas formas
de expressão da renúncia são aceitas – em relação ao emprega-
do – apenas no que tange aos seus direitos não tutelados por
norma cogente. Sua inatividade, porém, ante um ato arbitrário de
seu empregador não corresponde à figura da renúncia tácita, mas
é uma conduta geradora de prescrição”.16

1.4. HIPÓTESE DE REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA
MENSAL INICIAL?

Renda Mensal Inicial – RMI é uma expressão própria do
Direito Previdenciário que designa o montante dos benefícios de pa-
gamento continuado – dentre os quais se inclui a aposentadoria –
e, excetuadas as revisões de cálculo e os reajustamentos prove-
nientes da perda do poder aquisitivo da moeda, consiste na impor-
tância a ser mensalmente repassada ao titular do direito.

Trata-se do valor mensal que o segurado ou dependente irá
receber em virtude do preenchimento de certos requisitos legais.
Em se tratando de desaposentação, tratar-se-á o presente estudo
somente no que diz respeito à aposentadoria de forma generali-
zada.

Outrossim, renda mensal é o montante do numerário quan-
tificado em moeda corrente nacional, em princípio inalterável,
protegido por lei, divisível somente quando envolver a participação
de mais de uma pessoa.17

Quando o beneficiário – aposentado – requer o benefício –
aposentadoria – tempos após o preenchimento dos requisitos
legais, “sofrendo perdas de mensalidade por força dos princípios
dormientibus non sucurrit jus e tempus regit actum – o cálculo da
renda inicial é feito com base na legislação vigente ao tempo do
cumprimento dos requisitos legais”.18

Sendo assim, uma vez fixado o quantum a ser percebido
pelo aposentado, em razão da existência do processo inflacioná-
rio, o montante sempre será reajustado temporariamente. Quando
esse reajuste não ocorre e ocorre de modo equivocado, cabe ao
segurado requerer – dentro do prazo decadencial de 10 anos – a
revisão do cálculo da renda mensal inicial.

Entretanto, importa destacar que inexiste qualquer relação
entre a desaposentação e a revisão de cálculo da renda inicial,
bem como com a tentativa de se incluir contribuições vertidas após
a aposentação de quem continuou trabalhando e contribuindo.

Isso porque “a desaposentação pressupõe regularidade,
legalidade e legitimidade do cálculo da renda inicial, descabendo,
portanto, na hipótese a sua revisão”.19

Ademais, a inclusão de contribuições após a concessão da
aposentadoria encontra obstáculo legal inserto na disposição do
artigo 18, § 2º do RGPS, conforme segue abaixo, ipsis litteris:

Art. 18 – O Regime-Geral de Previdência Social compre-
ende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de

eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em bene-
fícios e serviços:

(...)

§ 2º – O aposentado pelo Regime-Geral de Previdência
Social – RGPS que permanecer em atividade sujeita a este
Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade,
exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
empregado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

1.5. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO

Importa ressaltar que o Tribunal de Contas da União,
embora pudesse esperar resistências à inovação, vem reagindo
bem à ideia, reconhecendo o direito de alguém a abdicar da per-
cepção de mensalidades de um benefício de um regime e portar o
tempo de serviço ou de contribuição para outro regime.

Assim sendo, manifestando-se acerca do tema em comen-
to, veja-se a decisão do Tribunal de Contas da União no processo
002.392/81-0, em que foi relator José Antonio B. de Macedo, cuja
ementa segue adiante:

1. Aposentadoria. A concessão da aposentadoria em favor
de Helena Maria Castro de Souza, a partir de 6-6-80, já foi conside-
rada legal em sessão de 16-1-81 (fls. 15 v.). 2. Trata-se, agora, da
renúncia à aposentadoria em causa. Tendo em vista estar a servi-
dora trabalhando em empresa privada, e deseja computar o tempo
de serviço público para futura aposentadoria previdenciária. 3. O Di-
retor-Geral do Departamento de Pessoal do Ministério das Comu-
nicações, através da Portaria nº 1.861/87 (fls. 19), homologou a
mencionada renúncia, com efeitos a contar de 1-1-88.

Destaque-se, ainda, a ementa do Acórdão nº 885/2003,
publicado no DOU de 14-5-2003, donde se extrai mais um aresto
do Tribunal de Contas da União a favor da desaposentação, qual
seja: “Aposentadoria já considerada legal. Renúncia à aposenta-
doria, visando o aproveitamento do tempo de serviço e o exercício
em outro cargo público para o qual prestou concurso público.
Determinação para o cancelamento do registro da aposentadoria”.

Da mesma forma, diversos acórdãos do Superior Tribunal
de Justiça têm reconhecido aos segurados o direito à desaposen-
tação, conforme trechos de decisões abaixo colacionadas:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reite-
radamente se firmado no sentido de que é plenamente possível a
renúncia à aposentadoria, por constituir direito patrimonial dispo-
nível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.20

“PREVIDENCIÁRIO – MUDANÇA DE REGIME PREVI-
DENCIÁRIO, RENÚNCIA À APOSENTADORIA ANTERIOR COM
O APROVEITAMENTO DO RESPECTIVO TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – DIREITO DISPONÍVEL – DE-
VOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – NÃO OBRIGATORIEDA-
DE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de direito disponí-
vel, cabível a renúncia à aposentadoria sob regime-geral para
ingresso em outro estatutário. 2. O ato de renunciar a aposentado-
ria tem efeito ex nunc e não gera o dever de devolver valores,
pois, enquanto perdurou a aposentadoria pelo regime-geral,
os pagamentos, de natureza alimentar, eram indiscutivel-
mente devidos (REsp. 692.928/DF, Relator Ministro Nilson Na-
ves, DJ de 5-9-2005). 3. Recurso especial improvido”.21

Destarte, embora seja um tema bastante recente, a juris-
prudência pátria, especialmente o Tribunal de Contas da União e o
Superior Tribunal de Justiça já vêm reconhecendo o direito dos
segurados à desaposentação.
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Jurisprudência
APOSENTADORIA – CONVERSÃO DE INTEGRAL EM
PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE

– A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que
não é possível a conversão de aposentadoria integral em proven-
tos proporcionais, uma vez que tratam de benefícios distintos.
Súmula 83/STJ. Precedentes desta Corte e do STF. (STJ –
AgRg-REsp. 1.309.258 – RS – Rel. Min. Humberto Martins – Publ.
em 14-6-2012) @141318

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – TERMO DE
ACORDO – QUITAÇÃO GERAL E COISA JULGADA –
INOCORRÊNCIA

– Não há como se creditar validade à expressão geral quita-
ção, abarcando todos os direitos relativos ao extinto contrato de
emprego. Doutro modo, somente subsiste o efeito de eficácia libe-
ratória parcial. Uma vez submetidas as pretensões do empregado
e empregador à Comissão de Conciliação Prévia, havendo o
consenso sobre o conteúdo da demanda proposta, deverá ser
elaborado termo de conciliação, o qual será assinado pelas partes
e membros da Comissão, sendo fornecida cópia aos interessados –
art. 625-E, caput, CLT. O termo de conciliação é título executivo
extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às
parcelas expressamente ressalvadas – art. 625-E, parágrafo úni-
co. O termo de conciliação deve valer como título executivo extra-
judicial, sob pena de tornar inócua a própria intenção do legislador.
Contudo, há críticas ao efeito pretendido nesta conciliação. A con-
ciliação, fruto da convergência dos interesses, somente pode ser
vislumbrada como efetiva quanto às parcelas que compõem o
conteúdo material da demanda que foi submetida à Comissão. O tí-
tulo, oriundo da conciliação, possui eficácia liberatória quanto aos
títulos que sejam objeto da demanda extrajudicial, desde que não
haja ressalva expressa. Os títulos não citados, como sendo con-
teúdo da demanda, não precisam ser ressalvados, na medida em

que a quitação deve ser entendida de forma restritiva, valendo
somente para os títulos demandados junto ao referido órgão extra-
judicial. (TRT-2ª R. – RO 112-04.2011.5.02.0001 – Rel. Des. Fran-
cisco Ferreira Jorge Neto – Publ. em 6-6-2012) @141571

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA – TRABALHADORES
NÃO FILIADOS AO SINDICATO – DESCONTO ILEGAL

– É ilegal o desconto de contribuição confederativa de
trabalhadores não filiados ao sindicato beneficiário. Jurisprudên-
cia nesse sentido cristalizada com o Precedente Normativo nº 119
do E. TST e a Súmula nº 666 do E. STF. (TRT-1ª R. – RO
4400-93.2005.5.01.0013 – Relª Desª Angela Fiorencio Soares da
Cunha – Publ. em 28-6-2012) @141321

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECONHECIMEN-
TO DE VÍNCULO DE EMPREGO EM JUÍZO – COMPE-
TÊNCIA

– O parágrafo único do art. 876 da Consolidação das Leis do
Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 11.457/2007, tornou mani-
festa a competência da Justiça do Trabalho para executar de ofício as
contribuições incidentes sobre salários pagos durante o vínculo labo-
ral reconhecido em juízo. (TRT-12ª R. – RO 976-95.2011.5.12.0055 –
Relª Desª Lourdes Dreyer – Publ. em 27-9-2012) @141572

DANO MORAL – DISPENSA – DIREITO POTESTATIVO X
ATO DISCRIMINATÓRIO

– Não se pode desprezar, que, embora a realidade do orde-
namento jurídico trabalhista contemple o direito potestativo da
resilição unilateral do contrato de trabalho, o exercício desta prer-
rogativa deve observar parâmetros éticos e sociais como forma de
preservar a dignidade do cidadão trabalhador, não podendo ser
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utilizada de forma abusiva. Dessa maneira, sempre que houver
excesso dos limites impostos pelo direito positivo e pela ética, que
coexistem em todo sistema jurídico ou realizar o exercício do seu
direito subjetivo de forma contrária à finalidade social, verificar-se-á
o abuso do direito. Não se revelando, contudo, no concreto, a ocor-
rência de dispensa discriminatória, não há que se falar em abuso
de direito e, consequentemente, há de ser indeferido o pedido de
pagamento de indenização por dano moral daí decorrente.
(TRT-3ª R. – RO 1128-2011-150-03-00-0 – Rel. Convocado Juiz
Oswaldo Tadeu B. Guedes – Publ. em 27-6-2012) @141573

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IDENTIDADE DE FUNÇÕES –
PROVA – INDISPENSABILIDADE

– Em se tratando de pedido de equiparação salarial fun-
dado no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –,
compete ao empregado provar que executava a mesma função
dos paradigmas, fato constitutivo do direito. Se a análise da prova
oral produzida revela que, na maior parte do contrato de traba-
lho, não havia identidade entre as atividades da paradigma em
relação à reclamante, tal fato justifica a disparidade salarial e im-
pede o reconhecimento da isonomia salarial naquele interregno.
Recurso ordinário da reclamada conhecido e provido, neste ponto.
(TRT-9ª R. – RO 3481-2011-001-09-00-3 – Rel. Des. Altino Pe-
drozo dos Santos – Publ. em 19-6-2012) @141301

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DESARQUIVAMENTO DOS
AUTOS – PREFERÊNCIA – DIREITO INEXISTENTE

– Não tem direito de preferência sobre os demais o exe-
quente que postula o desarquivamento dos autos e o prossegui-
mento da execução, já que, na Justiça do Trabalho, a execução é
promovida de ofício – art. 878 da CLT –, cabendo ao Juiz proceder
aos atos necessários à satisfação do débito de todos os exequen-
tes. (TRT-12ª R. – AP 956-2000-041-12-85-2 – Relª Desª Lourdes
Dreyer – Publ. em 27-9-2012) @141574

JORNADA DE TRABALHO – INTERVALOS INTRAJOR-
NADA E INTERJORNADA – NATUREZA SALARIAL

– Os intervalos intrajornada e interjornada têm por finalidade
proporcionar a recomposição física e mental do empregado no cur-
so e entre jornadas, respectivamente. Na forma prevista no art. 71,
§ 4º, da CLT e nas Orientação Jurisprudenciais nºs 354 e 355 da
SBDI-1 do TST, o trabalho nesses períodos equivale a horas extras,
de natureza salarial. (TRT-12ª R. – RO 2322-96.2011.5.12.0050 –
Relª Desª Lourdes Dreyer – Publ. em 27-9-2012) @141575

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO DO TRA-
BALHO – APLICABILIDADE

– A prescrição intercorrente é aplicável ao processo do
trabalho por força do art. 884, § 1º, da CLT, consoante entendi-
mento consolidado na Súmula nº 327 do STF. Sua incidência
resulta da inércia do exequente em investigar a situação patrimo-
nial do executado e requerer ao Juízo as providências cabíveis.
(TRT-12ª R. – AP 1162-2000-032-12-00-2 – Relª Desª Mari Eleda
Migliorini – Publ. em 26-9-2012) @141576

RELAÇÃO DE EMPREGO – REQUISITOS – AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– Para o reconhecimento em juízo de vínculo de emprego,
essencial o preenchimento de todos os requisitos do art. 3º da CLT:
pessoa física, pessoalidade, continuidade, salário e subordinação.
Uma vez admitida a prestação de serviços pela parte Reclamada,
esta atrai para si o ônus probatório de desconstituir a existência de
vínculo de emprego. Pela análise do conjunto probatório constante
nos autos, especialmente dos contratos, conclui-se que o Recla-
mado se desincumbiram a contento do seu ônus da prova, pois
comprovou que o labor inserido em atividade meio – e não fim – foi
prestado por pessoa jurídica através de competente contrato, sendo
a essa empresa quem o Autor efetivamente prestava serviços.
(TRT-9ª R. – RO 140-2011-069-09-00-0 – Rel. Des. Luiz Celso
Napp – Publ. em 12-6-2012) @141577

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – JUSTA
CAUSA – BRIGA ENTRE COLEGAS DE TRABALHO –
MANUTENÇÃO

– Deve ser mantida a justa causa aplicada ao empregado se ele
incorrer em uma das hipóteses do art. 482 da CLT. Mormente no caso
de ofensa física a outro empregado no ambiente de trabalho, porquanto
deve ser combatida e reprimida toda e qualquer forma de violência no
local de trabalho. (TRT-12ª R. – RO 12-10.2012.5.12.0042 – Relª Desª
Mari Eleda Migliorini – Publ. em 25-9-2012) @141578

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – ACIDENTE
DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REQUISITOS

– O empregado, quando pleitear a indenização a que se
refere o artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal, deve
fazer prova da existência de três requisitos: a – do dano; b – do
nexo de causalidade entre o dano e a execução do contrato de
trabalho e c – de uma ação/omissão do empregador, culposa ou
dolosa. (TRT-12ª R. – RO 658-47.2011.5.12.0012 – Relª Desª
Mari Eleda Migliorini – Publ. em 26-6-2012) @141378

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PÚBLICO
TOMADOR DE SERVIÇOS – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE

– Sendo o serviço contratado mediante as normas da Lei de
Licitações, e a terceirização de serviços de vigilância recomen-
dada pela lei de reforma administrativa – Decreto-lei nº 200/67 –,
expressamente permitida pela Lei nº 7.102/83, é lícita a contrata-
ção e não há dispositivo legal em que se possa apoiar responsabi-
lidade subsidiária do tomador dos serviços. Não tem aplicação ao
caso culpa in eligendo ou in vigilando, porque isso apenas se
aplica a quem age em nome e por conta do mandante, o que não é
o caso de gestores de empresa contratada em relação à empresa
contratante. E no caso de licitação pública a idoneidade do licitante
vencedor é presumida, sendo a responsabilidade do ente da admi-
nistração excluída pelo art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. (TRT-1ª R. –
RO 6600-70.2009.5.01.0001 – Relª Desª Angela Fiorencio Soares
da Cunha – Publ. em 28-6-2012) @141386
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SALÁRIO – ACÚMULO DE FUNÇÕES – ACRÉSCIMO
SALARIAL INDEVIDO

– Na legislação vigente não existe a previsão de acrés-
cimo salarial decorrente de acúmulo de funções. Com efeito,
para que pretensão dessa natureza seja acolhida, torna-se ne-
cessário que essa situação esteja expressamente prevista no
contrato de trabalho, no regulamento da empresa ou em norma
coletiva. (TRT-12ª R. – RO 3767-61.2011.5.12.0047 – Relª Desª
Mari Eleda Migliorini – Publ. em 25-9-2012) @141579

VALE-TRANSPORTE – NATUREZA JURÍDICA – BENEFÍ-
CIO NÃO NECESSÁRIO A TODOS OS EMPREGADOS

– Sabe-se que o vale-transporte constitui um benefício as-
segurado por lei, a qual não lhe atribui a natureza salarial, cuja

finalidade é a de ressarcir o empregado das despesas com o
transporte por ele utilizado no seu deslocamento residência-tra-
balho e vice-versa. A legislação que institui o vale-transporte –
Decreto 95.247/87 – afirma que é do empregado a iniciativa de
requerer o benefício, informando ao empregador, por escrito, o
seu endereço residencial e os serviços e meios de transporte mais
adequados ao seu deslocamento da residência para o trabalho e
vice-versa, atualizando as informações anualmente. Mesmo por-
que a nem todos este benefício é interessante, pois a adesão ao
mesmo implicará em descontos salariais no percentual de 6% a
ser custeado pelo empregado. Restando comprovado que o autor
não necessitava do referido benefício, não há que se falar em
condenação da ré em indenizá-lo pela não concessão. (TRT-1ª R. –
RO 80-47.2010.5.01.0264 – Rel. Convocado Juiz Leonardo Dias
Borges – Publ. em 28-6-2012) @141323

Acórdão na Íntegra
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E MULTA MORATÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI 11.941/2009
TST – Proc. RR 405500-44.2006.5.02.0081, publ. em 18-5-2012

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE REVISTA –
EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.941/2009 A CASOS
PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE. Ante a razoabilidade da tese
de afronta ao artigo 150, III, “a”, da Constituição Federal, por má
aplicação, recomendável o processamento do recurso de revista,
para exame da matéria veiculada em suas razões. Agravo provido.

RECURSO DE REVISTA – EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA
LEI Nº 11.941/2009 A CASOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILI-
DADE. A Lei nº 11.941/2009, cuja redação foi dada pela Medida
Provisória nº 449/2008, alterou, de forma substancial, a Lei nº
8.212/91, uma vez que, entre outros, disciplinou o fato gerador dos
juros e multa moratória relacionados às contribuições previdenciá-
rias. Assim, não pode referida lei ser considerada interpretativa.
Por outro lado, oportuno destacar que a Medida Provisória nº
449/2008 não se aplica em casos pretéritos; não somente pelo fato
de não ser norma interpretativa, como, também, pelo disposto no
artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a lei
não pode retroagir para modificar situações jurídicas já consolida-
das por lei anterior, tendo em vista a segurança jurídica. Diante da
impossibilidade de se aplicar a Lei nº 11.941/2009 ao presente
caso, resta estabelecer o momento em que se podem exigir juros e
multa moratória relacionados às contribuições previdenciárias,
incidentes sobre as parcelas salariais reconhecidas por decisão
judicial, ou seja, a determinação de seu fato gerador. Nos casos de
contribuições previdenciárias decorrentes de sentença trabalhis-
ta, o termo inicial dos juros e multa verifica-se no dia dois do mês
seguinte ao do efetivo pagamento do débito, a teor artigo 276 do
Decreto nº 3.048/99. Assim, somente haverá incidência de juros e
multa se não for quitada a contribuição previdenciária a partir do
dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, porquanto
somente a partir daí é que haverá mora. Recurso de revista conhe-
cido e provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento em Recurso de Revista nº TST-AIRR-405500-
44.2006.5.02.0081, em que é Agravante ITAÚ UNIBANCO S.A. e
são Agravados UNIÃO (PGF) e NELSON HENRIQUE JOUCLA.

Agrava do r. despacho de seq. 1, págs. 682/684, originário
do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que dene-
gou seguimento ao recurso de revista interposto, sustentando, em
suas razões de agravo de seq. 1, págs. 691/693, que o seu recurso
merecia seguimento. Agravo processado nos autos principais.
Contraminuta apresentada às págs. 701/705 do seq. 1, pelo
segundo agravado e, às págs. 706/709 do seq. 1, pela primeira
agravada. Os autos não foram encaminhados à d. Procurado-
ria-Geral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo de instrumento, posto que presentes os
pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se a agravante, em suas razões recursais, contra o
despacho que denegou seguimento ao seu recurso de revista,
sustentando que logrou demonstrar violação de lei federal e de
preceito constitucional bem como divergência jurisprudencial. Em
suas razões de recurso de revista, alegou que o fato gerador das
contribuições previdenciárias é o efetivo recebimento de valores
pelo empregado. Invocou o Princípio da Irretroatividade Tributária.
Apontou violação dos artigos 5º, II e XXXVI, e 150, III, da Constitui-
ção Federal, 764, § 3º, 831, parágrafo único, e 832, § 3º, da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, 125, IV, e 794 do Código de
Processo Civil e 28 da Lei nº 8.212/91. Transcreveu jurispru-
dência.
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O Tribunal Regional, ao analisar o tema, deixou consig-
nado, in verbis:

“Insurge-se a agravante contra a decisão proferida em sede
de embargos à execução, sustentando que o fato gerador do reco-
lhimento foi o acordo homologado.

Não lhe assiste razão.
A conta apresentada pela União às fls. 494/496 observou

os lindes da coisa julgada com relação ao elenco das verbas sala-
riais acolhidas, a Súmula 368 do C. TST, e a legislação atinente à
matéria.

Quanto à controvérsia acerca do momento em que se inicia
o cômputo da correção monetária e demais acréscimos legais no
tocante às verbas em foco, a discussão não tem mais razão de ser,
uma vez que os parágrafos 2º e 3º do art. 43 da Lei 8.212/91,
acrescentados pela Lei 11.941/2009, são claros ao reconhecer
que o fato gerador das contribuições sociais nas ações trabalhis-
tas é a data da prestação de serviços, sem fazer distinção entre
créditos oriundos de liquidação de sentença ou acordo homolo-
gado.

Pelo exposto, inexiste afronta aos arts. 5º, II, e 195, I, ‘a’, da
CF e 150, III, ‘a’ do CTN.

Registre-se que os cálculos de fls. 494/496 já contemplam o
abatimento dos importes já recolhidos pela agravante.

Decisão mantida.” (seq. 1, págs. 640)
Destarte, o Tribunal Regional asseverou que “o fato gera-

dor das contribuições sociais nas ações trabalhistas é a data da
prestação de serviços, sem fazer distinção entre créditos oriundos
de liquidação de sentença ou acordo homologado”.

Ocorre que a Lei nº 11.941/2009, cuja redação foi dada pela
Medida Provisória nº 449/2008, alterou, de forma substancial, a
Lei nº 8.212/91, uma vez que, entre outros, disciplinou o fato gera-
dor dos juros e multa moratória relacionados às contribuições
previdenciárias.

Assim, não pode referida lei ser considerada interpretativa,
posto que alterou, substancialmente, o momento da incidência do
tributo.

Por outro lado, oportuno destacar que a Medida Provisória
nº 449/2008 não se aplica em casos pretéritos; não somente pelo
fato de não ser norma interpretativa, como, também, pelos motivos
a seguir expostos.

À luz do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, a lei
não pode retroagir para modificar situações jurídicas já consolida-
das por lei anterior, tendo em vista a segurança jurídica. Nesses
termos, reconhece-se que a nova lei tem efeito imediato, desde
que observada a data de vigência, o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.

Nesse sentido, é o conceito contido no artigo 106 do Código
Tributário Nacional, segundo o qual, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito:

“I – em qualquer caso, quando seja expressamente inter-
pretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispo-
sitivos interpretados;

II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer

exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudu-
lento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

Note-se que nenhum desses dispositivos se aplica ao caso
sob exame, a saber, agravamento do critério de incidência de
multa, juros e correção monetária incidentes sobre as contribui-
ções previdenciárias.

Quanto ao inciso II, porque trata de retroatividade benéfica,
situação diversa a dos autos: retroatividade prejudicial ao contri-
buinte.

De igual modo, quanto ao inciso I, que trata de norma de
interpretação autêntica, pois vedada a sua aplicação na hipótese
de acarretar aplicação de penalidade ou do seu agravamento
(art. 150 da Constituição Federal: Sem prejuízo de outras garan-
tias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios: III – cobrar tributos: a) em
relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
lei que os houver instituído ou aumentado).

Assim, não prospera o fundamento adotado pelo Tribunal
Regional no sentido de considerar a prestação de serviços como
fato gerador das contribuições previdenciárias, uma vez que os §§
2º e 3º do artigo 43 da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei
11.941/2009, não alcançam a hipótese dos autos. É que a presta-
ção de serviços objeto da presente reclamação trabalhista deu-se
no período anterior a dezembro de 2004.

Dessa forma, ao entender que a Lei nº 11.941/2009 se
aplica ao presente caso, o acórdão recorrido mal aplicou a norma
do artigo 150, III, “a”, da Constituição Federal.

Entendo razoável a tese de violação ao art. 150, III, “a”, da
Constituição Federal, por má aplicação.

Recomendável, pois, o processamento do recurso de revis-
ta, para exame da matéria veiculada em suas razões.

Do exposto, conheço do agravo de instrumento para dar-lhe
provimento e, em consequência, determinar o processamento do
recurso de revista.

RECURSO DE REVISTA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Revista nº TST-RR-405500-44.2006.5.02.0081, em que é Recor-
rente ITAÚ UNIBANCO S.A. e são Recorridos UNIÃO (PGF) e
NELSON HENRIQUE JOUCLA.

O recorrente interpõe recurso de revista, pelas razões de
seq. 1, págs. 664/674 de seq. 01. Postula a reforma do julgado em
relação ao seguinte tema: aplicação da Lei nº 11.941/2009 a casos
pretéritos – impossibilidade, por violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, e 150, III, da Constituição Federal, 764, § 3º, 831, pará-
grafo único, e 832, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho,
125, IV, e 794 do Código de Processo Civil e 28 da Lei nº 8.212/91
e divergência jurisprudencial. Contrarrazões apresentada pela
União, às págs. 712/718 de seq. 01 e, às págs. 721/730 do seq. 1
pelo segundo agravado. Os autos não foram remetidos à d. Procu-
radoria Geral.

VOTO

Recurso tempestivo (acórdão publicado em 26-11-2010,
conforme certidão de págs. 660 de seq. 01, e recurso de revista
protocolizado às págs. 662 de seq. 01, em 13-12-2010), regular a
representação processual (procuração às págs. 654/656 de seq.
01 e substabelecimento às págs. 657 do seq. 1), desnecessário o
preparo, portanto, cabível e adequado, o que autoriza a aprecia-
ção dos seus pressupostos específicos de admissibilidade.
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APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.941/2009 A CASOS PRETÉ-
RITOS – IMPOSSIBILIDADE

CONHECIMENTO
Em suas razões de recurso de revista, a reclamada alega

que o fato gerador das contribuições previdenciárias é o efetivo
recebimento de valores pelo empregado. Invoca o Princípio da
Irretroatividade Tributária. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, e 150, III, da Constituição Federal, 764, § 3º, 831, pará-
grafo único, e 832, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho,
125, IV, e 794 do Código de Processo Civil e 28 da Lei nº 8.212/91.
Transcreve jurisprudência.

O Tribunal Regional, ao analisar o tema, deixou consig-
nado, in verbis:

“Insurge-se a agravante contra a decisão proferida em sede
de embargos à execução, sustentando que o fato gerador do reco-
lhimento foi o acordo homologado.

Não lhe assiste razão.
A conta apresentada pela União às fls. 494/496 observou

os lindes da coisa julgada com relação ao elenco das verbas sala-
riais acolhidas, a Súmula 368 do C. TST, e a legislação atinente à
matéria.

Quanto à controvérsia acerca do momento em que se inicia
o cômputo da correção monetária e demais acréscimos legais no
tocante às verbas em foco, a discussão não tem mais razão de ser,
uma vez que os parágrafos 2º e 3º do art. 43 da Lei 8.212/91,
acrescentados pela Lei 11.941/2009, são claros ao reconhecer
que o fato gerador das contribuições sociais nas ações trabalhis-
tas é a data da prestação de serviços, sem fazer distinção entre
créditos oriundos de liquidação de sentença ou acordo homolo-
gado.

Pelo exposto, inexiste afronta aos arts. 5º, II, e 195, I, ‘a’, da
CF e 150, III, ‘a’ do CTN.

Registre-se que os cálculos de fls. 494/496 já contemplam o
abatimento dos importes já recolhidos pela agravante.

Decisão mantida.” (seq. 1, págs. 640)
Destarte, o Tribunal Regional asseverou que “o fato gera-

dor das contribuições sociais nas ações trabalhistas é a data da
prestação de serviços, sem fazer distinção entre créditos oriundos
de liquidação de sentença ou acordo homologado”.Ocorre que a
Lei nº 11.941/2009, cuja redação foi dada pela Medida Provisória
nº 449/2008, alterou, de forma substancial, a Lei nº 8.212/91, uma
vez que, entre outros, disciplinou o fato gerador dos juros e multa
moratória relacionados às contribuições previdenciárias.

Assim, não pode referida lei ser considerada interpretativa,
posto que ela alterou, substancialmente, o momento da incidência
do tributo.

Por outro lado, oportuno destacar que a Medida Provisória
nº 449/2008 não se aplica em casos pretéritos; não somente pelo
fato de não ser norma interpretativa, como, também, pelos motivos
a seguir expostos.

À luz do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, a lei
não pode retroagir para modificar situações jurídicas já consolida-
das por lei anterior, tendo em vista a segurança jurídica. Nesses
termos, reconhece-se que a nova lei tem efeito imediato, desde
que observada a data de vigência, o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.

Nesse sentido, é o conceito contido no artigo 106 do Código
Tributário Nacional, segundo o qual, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito:

“I – em qualquer caso, quando seja expressamente inter-
pretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispo-
sitivos interpretados;

II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer

exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudu-
lento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

Note-se que nenhum desses dispositivos se aplica ao caso
sob exame, a saber, agravamento do critério de incidência de
multa, juros e correção monetária incidentes sobre as contribui-
ções previdenciárias.

Quanto ao inciso II, porque trata de retroatividade benéfica,
situação diversa a dos autos: retroatividade prejudicial ao contri-
buinte.

De igual modo, quanto ao inciso I, que trata de norma de
interpretação autêntica, pois vedada a sua aplicação na hipótese
de acarretar aplicação de penalidade ou do seu agravamento
(art. 150 da Constituição Federal: Sem prejuízo de outras garan-
tias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios: III – cobrar tributos: a) em
relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
lei que os houver instituído ou aumentado).

Assim, não prospera o fundamento adotado pelo Tribunal
Regional no sentido de considerar a prestação de serviços como
fato gerador das contribuições previdenciárias, uma vez que os
§§ 2º e 3º do artigo 43 da Lei 8.212/91, acrescentados pela Lei
11.941/2009, não alcançam a hipótese dos autos. É que a presta-
ção de serviços objeto da presente reclamação trabalhista deu-se
no período anterior a dezembro de 2004.

Dessa forma, ao entender que a Lei nº 11.941/2009 se
aplica ao presente caso, o acórdão recorrido mal aplicou a norma
do artigo 150, III, “a”, da Constituição Federal.

Conheço, pois, por violação ao artigo 150, III, “a”, da Consti-
tuição Federal (má aplicação).

MÉRITO
Diante da impossibilidade de se aplicar a Lei nº 11.941/2009

ao presente caso, resta estabelecer o momento em que se podem
exigir juros e multa moratória relacionados às contribuições previ-
denciárias, incidentes sobre as parcelas salariais reconhecidas
por decisão judicial, ou seja, a determinação de seu fato gerador.

O Tribunal Regional considerou como momento de incidên-
cia de juros e multa moratória das contribuições previdenciárias
aquele da prestação de serviço.

O artigo 195 da Constituição Federal dispõe que:
“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 equipa-
rada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

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;

(...)
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência

social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão
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concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o
art. 201.”

Pelo que, a seguridade social é financiada por toda a socie-
dade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como recursos do trabalhador (art. 195, II) e do
empregador/empresa, decorrendo, nesse último caso, das contri-
buições sociais do empregador ou empresa incidentes sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste ser-
viço, mesmo sem vínculo empregatício (art. 195, I, “a”).

A atualização do crédito previdenciário deve se dar se-
gundo as regras próprias da legislação previdenciária, conforme a
disposição contida no § 4º do artigo 879 da CLT, verbis:

“Art. 879 – Sendo ilíquida a sentença exequenda, orde-
nar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por
cálculo, por arbitramento ou por artigos. (Redação dada pela Lei nº
2.244, de 23.6.1954)

(omissis)
§ 4 º A atualização do crédito devido à Previdência Social

observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.035, de 25.10.2000)

Nesse passo, importa observar que o artigo 276 do Decreto
nº 3.048/99, ao tratar das contribuições previdenciárias decorren-
tes de sentença trabalhista, estabeleceu o prazo para o recolhi-
mento das contribuições previdenciárias, a saber:

“Nas ações trabalhistas de que resulta o pagamento de
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o
recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será
feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença.”

A interpretação desse dispositivo legal remete o julgador ao
entendimento de que somente será cabível a incidência de multa e
juros de mora após o dia 02 do mês subsequente ao trânsito em
julgado da decisão que põe fim à discussão acerca dos cálculos de
liquidação, ou seja, o termo inicial dos juros e multa verifica-se no
dia dois do mês seguinte ao do efetivo pagamento do débito. (g.n).

Nesse sentido, de minha lavra, as decisões proferidas no
RR – 195401-38.1999.5.15.0095, publicada no DEJT de 6-8-2010,
RR-1.310/2006-026-15-00.6, publicada no DEJT de 16-10-2009,
e no RR-433/2002-079-15-01.4, DEJT de 20-2-2009.

Aliás, esse também é o entendimento desta Corte, no
sentido de que, no caso de incidência da contribuição previdenciá-
ria sobre os direitos trabalhistas, o recolhimento das importâncias
devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte,
conforme se verifica nos seguintes precedentes:

“RECURSO DE REVISTA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN-
CIÁRIA – PARCELAS SALARIAIS DECORRENTES DE DECI-
SÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA MORATÓ-
RIA – TERMO INICIAL. Havendo determinação de incidência de
contribuição previdenciária sobre parcelas salariais reconhecidas
por força de decisão judicial, os juros e a multa moratória deverão
incidir apenas a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação
de sentença, ex vi da regra inserta no caput do artigo 276 do
Decreto nº 3.048/99. Recurso de revista conhecido e desprovido.”
(RR – 49/2004-106-15-00 Ministro Relator Aloysio Corrêa da
Veiga, DJ – 17-10-2008).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE REVISTA –
EXECUÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊN-
CIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIOLAÇÃO DOS

ARTS. 5º, II, E 195, I, ‘a’, e II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Re-
gional, ao asseverar que o fato gerador das contribuições previ-
denciárias é o pagamento do crédito ao empregado e não a data
da efetiva prestação dos serviços, adotou posicionamento à luz da
legislação infraconstitucional (arts. 879, § 4º, da CLT e 276 do
Decreto 3.048/99), não se configurando ofensa direta à literali-
dade dos arts. 5º, II, e 195, I, ‘a’, e II, da Constituição Federal.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Processo:
AIRR – 1671/2004-017-03-40.0, 8ª Turma, Relatora Ministra: Dora
Maria da Costa, DEJT 28/11/2008).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE REVISTA –
EXECUÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊN-
CIA – FATO GERADOR. Decisão regional em que se registra que
o fato gerador das contribuições previdenciárias, para o empre-
gado, é o recebimento do valor pago pelo empregador, razão pela
qual o cálculo para o recolhimento da contribuição previdenciária
não remonta ao período de duração do contrato de trabalho, mas
ao pagamento do débito, nos termos do art. 195, inc. I, alínea a, da
Constituição Federal. Inexistência de violação de dispositivo cons-
titucional. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(Processo: AIRR – 528/1999-701-04-40.9, 5ª Turma, Relatora
Ministra: Kátia Magalhães Arruda, DJ 15-2-2008).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FATO GERADOR DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E MUL-
TA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, II, e 195, I, ‘a’ e II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – NÃO
PROVIMENTO. (...). Por outro lado, da redação do artigo 195, I,
‘a’, da Constituição Federal, depreende-se que as hipóteses de
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
decorrem do pagamento de rendimentos decorrentes da presta-
ção de trabalho. Tem-se, assim, que entendimento adotado pelo
acórdão recorrido, no sentido de que o fato gerador das contribui-
ções previdenciárias é o pagamento dos valores devidos ao traba-
lhador em decorrência do acordo homologado, mostra-se conso-
nante com o disposto no citado artigo constitucional, razão pela
qual, não há falar em sua violação. 2. Agravo de instrumento a que
se nega provimento.” (Processo: AIRR – 678/2006-114-15-40.0,
7ª Turma, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos,
DEJT 3-10-2008).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de revista
para declarar que, havendo determinação de incidência de contri-
buição previdenciária sobre parcelas salariais por força de decisão
judicial, os juros e a multa moratória deverão incidir apenas a partir
do dia dois do mês seguinte ao da efetiva liquidação da sentença.

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal
Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e dar-lhe provimento para destrancar o recurso de
revista. Também, por unanimidade, conhecer do recurso de re-
vista, por violação ao artigo 150, inciso III, “a”, da Constituição
Federal (má aplicação), e, no mérito, dar-lhe provimento para
declarar que, havendo determinação de incidência de contribuição
previdenciária sobre parcelas salariais por força de decisão judi-
cial, os juros e a multa moratória deverão incidir apenas a partir do
dia dois do mês seguinte ao da efetiva liquidação da sentença.

Brasília, 2 de maio de 2012. (Renato de Lacerda Paiva –
Ministro Relator)
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