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Publicado acórdão do STF sobre atualização de débitos trabalhistas 

 

O Supremo Tribunal Federal (“STF”) divulgou, em 18/12/2020, decisão de parcial 
procedência em ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade, 
estabelecendo nova aplicabilidade do índice de correção monetária em ações trabalhistas. 
A decisão gerou diversos questionamentos no âmbito jurídico, bem como decisões 
conflitantes na Justiça do Trabalho. O acórdão foi publicado somente em 07/04/2021, 
esclarecendo parte das dúvidas. 

Entendemos que as dúvidas que perduraram podem vir a ser sanadas em sede de embargos 
de declaração. Por ora, as empresas podem interpor recursos específicos na justiça do 
trabalho ou reclamação constitucional direcionada ao STF.  

Novos esclarecimentos  

Na fase pré-judicial. O índice de correção monetária será cumulado com juros legais. Deverá 
ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (“IPCA-E”) como 
correção monetária, além de juros previstos no artigo 39, caput da lei 8.177/91, equivalente 
à Taxa Referencial (“TR”).  

Na fase judicial. A atualização dos valores depositados em juízo, como os depósitos 
recursais, será feita pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
(“SELIC”), a partir da data de citação do réu. A fim de sanar qualquer questionamento 
envolvendo o tema, o Ministro Relator Gilmar Mendes foi expresso quanto à incidência da 
SELIC nos juros moratórios dos tributos federais, não podendo ser cumulada com a aplicação 
de qualquer outro índice.   
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Esse esclarecimento deverá reverter decisões no âmbito dos Tribunais Regionais que vinham 
determinando a atualização de débitos por meio da Selic, mas com incidência de juros 
moratórios mensais previstos no artigo 883 da Consolidação das Leis Trabalhistas (“CLT”). 

Fundamentação 

A SELIC foi o critério entendido como devido para atualização de débitos no âmbito da Justiça 
do Trabalho. No entanto, o uso se justificaria apenas durante a lacuna legislativa, apelando 
ao legislador para que se corrija futuramente a questão, “equalizando os juros e a correção 
monetária aos padrões de mercado”. 

O STF fundamentou a inconstitucionalidade da TR na fase judicial apresentando um 
contexto histórico do sistema monetário brasileiro, concluindo que o índice não reflete a 
inflação e por isso seria inadequado no contexto da CLT. Segundo o ministro relator, as 
dívidas trabalhistas judicializadas assumiram contornos extremamente vantajosos. 

Quanto ao IPCA-E não ser aplicado na fase judicial, os ministros entenderam que o uso 
deste índice pelo TST foi resultado de uma indevida equiparação da natureza do crédito 
trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, que está submetido a 
regime jurídico próprio (Lei 9.494/1997). 

Ainda há questionamentos 

Apesar de a modulação dos efeitos estar prevista na decisão, os seguintes pontos seguem 
ensejando dúvidas:  

• É possível pleitear a aplicação da SELIC se não houver coisa julgada sobre o tema, mas se 
não for mais objeto de recurso em curso? 

• É possível pleitear a aplicação da SELIC se a decisão transitada em julgado for omissa 
quanto ao índice de correção monetária, mas expressa sobre os juros de mora? 

• Qual momento será considerado para citação na pluralidade de réus para fins de início 
da aplicação da correção monetária? 

• Qual momento será considerado para citação na inclusão tardia da empresa no polo 
passivo da demanda para fins de início da aplicação da correção monetária? 
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Possibilidade de empresas condenadas reaverem valores  
na justiça do trabalho através de ações de regresso 

 

Duas recentes decisões abriram espaço para discussões envolvendo a possibilidade de ações 
de regresso no âmbito do direito do trabalho e a recuperação de valores desembolsados 
por empresas condenadas, em decorrência de ações praticadas por seus empregados.  

Em 05/03/2021, foi publicado acórdão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (“TST”), 
nos autos do processo nº 619-50.2018.5.06.0019, reconhecendo ser possível o direito de 
regresso do empregador face conduta irregular de seu empregado. A Ministra Relatora Dora 
Maria da Costa entendeu que o empregado da empresa condenada por assédio moral 
deveria ressarcir seu antigo empregador, diante da comprovação de conduta dolosa em 
reclamações trabalhistas. 

No mesmo sentido, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
(“TRT2”) decidiram manter a condenação de empregado, motorista de ônibus, ao 
ressarcimento de valores dispendidos pela empresa, decorrentes de acidente de trânsito. 
Neste caso, a empregadora havia efetuado o pagamento de indenização ao filho de vítima 
fatal do acidente, tendo conseguido, portanto, reaver o montante pago nos autos do 
processo nº 1002126-03.2019.5.02.0602. 

Fundamento legal da ação de regresso. Com fundamento legal no artigo 934 do Código Civil, 
a ação de regresso é cabível para ressarcir o que foi pago por dano causado por outrem. No 
entanto, as responsabilidades dos empregadores e dos empregados têm premissas 
divergentes, o que deve ser levado em consideração nas ações de regresso.  

Responsabilidade de empresas e do empregado. Por um lado, a responsabilidade das 
empresas decorre da súmula 341 do STF, que estabelece “ser presumida a culpa do patrão 
ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”, restando caracterizada, assim, a 
responsabilidade objetiva do empregador. Por outro lado, a reponsabilidade do 
empregado deve observar a existência de culpa ou dolo.  

Nas condenações citadas acima, constatou-se, em outros processos, a atitude culposa ou 
dolosa do empregado, que levou à condenação ao ressarcimento de valores. Desse modo, a 
responsabilidade do empregado deve ser considerada como subjetiva. Para ser possível 
reaver valores, existe, além de causalidade entre o dano e o agente, o elemento da culpa ou 
do dolo.  

Segundo levantamento da plataforma “Datalawyer”, existem hoje no Brasil 6,9 mil processos 
envolvendo direito de regresso no âmbito trabalhista. As recentes decisões favoráveis para 
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os empregadores podem aumentar o número dessas ações, tornando-as cada vez mais 
comuns. 

Condenações por assédio moral ou sexual e por acidentes causados a terceiros, 
principalmente envolvendo vítimas fatais, não têm apenas impacto econômico, mas 
também implicações na imagem da empresa no mercado. A ação de regresso pode servir 
para, além de obter ressarcimento econômico, restabelecer a reputação empresarial. 
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Pleno do TST decide que não é devido o pagamento de  
Dobra de férias se realizado no primeiro dia de fruição 

 

Ao longo dos anos, a jurisprudência trabalhista firmou o entendimento de que o pagamento 
das férias mais 1/3 deve ser realizado antes da data de início do descanso. De acordo com a 
Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho (“TST”), o pagamento em dobro da 
remuneração de férias, incluído o terço constitucional, é devido quando o empregador 
descumprir o prazo de pagamento com pelo menos 2 dias de antecedência (artigo 145 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas - “CLT”), ainda que o empregado tenha fruído das férias 
na época própria. A justificativa é que a falta de pagamento antecipado da parcela 
comprometeria o real usufruto do direito, ensejando a incidência da dobra prevista no artigo 
137 da CLT.   

No entanto, em decisão inédita, publicada em 08/04/2021, o Pleno do TST (órgão composto 
por todos os Ministros da Corte), entendeu, por maioria de votos (15 x 10), que o atraso de 
2 a 3 dias na quitação dos valores relativos às férias não gera ao empregador a obrigação 
do pagamento em dobro e que impor a condenação por atraso considerado ínfimo atenta 
contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Prevaleceu o entendimento de que atrasos ínfimos não ensejam o direito à dobra. 

Voto vencedor 

No julgamento, prevaleceu o voto do relator, ministro Ives Gandra Martins, que pontuou 
que a sanção da Súmula 450 do TST decorre de uma construção jurisprudencial por analogia, 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=247620&anoInt=2017
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ou seja, não há um dispositivo legal que a imponha nos casos de atraso no pagamento. 
“Normas que tratem de penalidades devem ser interpretadas restritivamente, levando-se em 
conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a que o 
descumprimento apenas parcial da norma não enseje penalidade manifestamente 
excessiva”, afirmou.  

O relator também ressaltou que a Súmula 450 foi editada com base em precedentes sobre 
o pagamento realizado após as férias, situação que, de fato, frustrava a fruição adequada do 
direito.  Já na situação analisada no julgamento, o empregador demandado costumava pagar 
as férias coincidindo com o seu início, “hipótese que, além de não trazer prejuízo ao 
trabalhador, acarretaria enriquecimento ilícito se sancionada com o pagamento em dobro, 
sem norma legal específica previsora da sanção”. 

Entendimento divergente 

Para a corrente divergente, aberta pelo ministro José Roberto Pimenta, o prazo de 2 dias 
deve ser cumprido e, em caso de atraso, é devida a compensação, não importando se o 
pagamento foi feito fora do período ou com atraso de poucos dias. Segundo o ministro, a 
Súmula 450 “foi ampla, genérica e taxativa, não admitindo, portanto, atrasos no 
pagamento”.  

 

Autoras: Priscilla Carbone, Fernanda Ferraz e Isabella Fraia 

 

Projeto de Lei que restabelece medidas de redução de jornada  
e salário poderá ser aprovado até fim do mês de abril 

 
A Lei nº 14.020/2020 (“Lei 14.020”) foi uma das principais medidas governamentais no 
âmbito trabalhista em 2020 para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia 
decorrente da COVID-19. As principais consequências da sua promulgação foram as 
possibilidades de redução proporcional das jornadas de trabalho e salários, suspensão dos 
contratos de trabalho e o pagamento do benefício emergencial (“BEm”). Após o fim da 
vigência da Lei 14.020, com a não prorrogação do estado de calamidade pública em 2021, 
a expectativa das empresas no Brasil é que o Senado aprove, o quanto antes, uma nova 
medida que possibilitará o corte provisório de salários e jornadas, uma vez que a pandemia 
não tem apresentado sinais de melhora. 
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O Projeto de Lei nº 1.058/2021 (“PL 1.058”), que dispõe sobre uma nova prorrogação de 
medidas de estímulo ao crédito e à manutenção do emprego e da renda, seria votado pelo 
Senado ainda essa semana, mas na sessão realizada no dia 15/04/2021 decidiu-se por nova 
inclusão em pauta no fim do mês. 

Recebimento antecipado de seguro-desemprego. Conforme anunciou o Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, os empregados que sofrerem redução proporcional das jornadas 
de trabalho e salários ou suspensão dos contratos de trabalho irão receber antecipadamente 
parte do seguro-desemprego devido em eventual demissão, reduzindo os custos da folha de 
pagamento das empresas. A ideia do governo é que sejam evitadas demissões mediante o 
pagamento antecipado de parte do benefício. 

Estabilidade provisória no emprego. Tendo em vista a previsão do PL 1.058 de serem 
mantidas as mesmas condições estabelecidas na Lei 14.020, também se espera que, assim 
como em 2020, os empregados com redução proporcional das jornadas de trabalho e 
salários ou suspensão dos contratos de trabalho tenham assegurada a estabilidade 
provisória no emprego pelo mesmo período em que perdurarem as medidas excepcionais.  

Empregados com direito ao BEm. Terá direito ao BEm todo empregado com carteira 
assinada que fez acordo para redução temporária da jornada, ou para suspensão do 
contrato de trabalho e o empregado intermitente, sem jornada, sem salário fixos, que tinha 
carteira de trabalho assinada no dia 1º de abril de 2020. A medida deverá ser aprovada nos 
próximos dias.  

Prorrogação do Programa Emergencial de Acesso a Crédito. A previsão de aprovação do PL 
1.058 traz uma nova esperança para empresas que se encontram em situação econômica 
fragilizada no país: também ficará autorizada, até o final de 2021, a prorrogação do Programa 
Emergencial de Acesso a Crédito — Peac (Lei nº 14.042, de 2020), nas seguintes 
modalidades: disponibilização de garantias via Fundo Garantidor para Investimentos e 
concessão de empréstimo garantido por cessão fiduciária de recebíveis. 
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