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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO 
1ª Turma

PROCESSO nº 000078163.2016.5.13.0005 (RO) 
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
RECORRIDO: EVA MARIA BEZERRA  
RELATOR: LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO

EMENTA
RECURSO  ORDINÁRIO.  LEI  PROCESSUAL  NO  TEMPO.  REFORMA  TRABALHISTA(LEI  N.  13.467/2017.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. Relativamente aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita,
a  legislação  a  ser  aplicada  é  a  vigente  na  data  do  ajuizamento  da  reclamatória,  porquanto,  é  nesse  momento
processual  que  o(a)  autor(a)  deve  preencher  os  requisitos  legais,  podendo  o  Magistrado,  desde  já,  analisar  o
requerimento, mesmo que  na  praxe  a matéria  seja  examinada  em  sentença,  vez  que,  no  processo  do  trabalho,  as
custas só são pagas ao  final,  não havendo, no ponto, desrespeito ao disciplinado na  teoria do  isolamento dos atos
processuais.

 

RELATÓRIO

Vistos etc.
Trata-se de recurso ordinário proveniente da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa - PB, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)

S.A, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por EVA MARIA BEZERRA.
A primeira instância julgou procedente, em parte, a reclamatória, para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas: a) 15

dias de salário (15 primeiros dias de afastamento), constante na alínea e da exordial, com incidência nas férias (1/12) mais 1/3, 13º salário (1/12) e no FGTS; b)
Complementação do auxílio-doença previdenciário (de 15.03.2016 a 30.04.2016) prevista na cláusula 28º da CCT dos bancários, equivalente à diferença entre o
benefício previdenciário recebido pelo INSS (espécie 31) e o somatório das verbas fixas percebidas mensalmente pela obreira (R$ 4.566,57). Na fase de liquidação, a
autora deverá comprovar os valores percebidos a título de benefício previdenciário (auxílio-doença) em março e abril/2016, para possibilitar a liquidação; c) Auxílio-
cesta alimentação no valor de R$ 491,52 de 29.02.2016 a 30.04.2016, nos termos do parágrafo terceiro da cláusula 15ª da CCT. Custas processuais, pelo reclamado,
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), calculadas sobre R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor arbitrado à condenação.

Insatisfeito, o reclamado requer a reforma da decisão para que sejam excluídos da condenação as seguintes parcelas: a)
complementação do auxílio-doença previdenciário/ auxílio cesta alimentação/ pagamento de salários; b) retificação da CTPS; e c) honorários advocatícios. Requer,
ainda, o indeferimento da assistência judiciária. Pleiteia que seja afastada a multa aplicada nos termos do art. 832 da CLT. Por fim, requer a exclusão da condenação a
aplicação dos juros e multa sobre o INSS a partir da data da prestação dos serviços - id.f6eb8ad.

Sem contrarrazões.
Sem parecer do Ministério Público do Trabalho.
É o relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

V O T O
 
ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Ordinário, visto que preenchidos os requisitos legais.
 
MÉRITO
Da Justiça Gratuita
De início, considerando a teoria do isolamento dos atos processuais, entendo a legislação a ser aplicada ao pleito de justiça gratuita é a

vigente na data do ajuizamento da reclamatória, porquanto, é nesse momento processual que o(a) autor(a) deve preencher os requisitos legais, podendo o Magistrado,
desde já, analisar o requerimento, mesmo que na praxe a matéria seja examinada em sentença, vez que, no processo do trabalho, as custas só são pagas ao final.

Superado o ponto acima, passa-se ao exame específico do tema.
Para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, é necessário, segundo a diretriz da OJ n° 304, da SDI-1, do TST, a simples

afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição, para se considerar configurada a sua situação econômica (art. 99 do CPC).
Por conseguinte, tratando-se de empregado ou advogado que declara, expressamente, não poder arcar com as despesas processuais,

imperioso o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo como escopo assegurar o acesso à Justiça, constitucionalmente previsto no artigo 5°, XXXV, CF/88.
Ademais, a CLT dar poder aos magistrados a conceder a aludida benesse para aqueles que se declarem, sob as penas da lei, que não

estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família (art. 790, § 3º, da CLT)
Por estas razões, quanto à questão em lide, nada a modificar.
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Dos Pedidos Derivados da Licença Previdenciária
Ao analisar os tema, o Juízo singular deixou consignado que(id.426ce9c):
 
Do salário equivalente aos primeiros 15 dias de afastamento anteriores a percepção do Auxílio-doença, complementação do auxílio-
doença (cláusula 28ª da CCT) - auxílio cesta alimentação e nulidade da dispensa em 25.02.2016 Restou evidenciado que durante o curso
do aviso prévio indenizado a obreira ficou doente, vindo a se afastar para tratamento de saúde durante o período de 29.02.2016 a
30.04.2016 (ID. cca7686 - Pág. 1).
Pois bem, a concessão do auxílio-doença em data anterior ao fim da projeção do aviso prévio indenizado implica em suspensão dos
efeitos da dispensa até a cessação do benefício previdenciário, nos termos do contido na Súmula n.º 371 do C. TST, sendo que os 15
primeiros dias de atestado são de responsabilidade da empresa. Com efeito, o aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço da
obreira, devendo a data de saída a ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social corresponder à do término do prazo do
aviso prévio, ainda que indenizado (Inteligência do art. 487, parágrafo 1º, da CLT e OJ n. 82 da SDI-1 do c. TST). Assim, sendo
concedido auxílio-doença ao empregado no curso do aviso prévio indenizado, os efeitos da dispensa só se concretizam após expirado o
benefício previdenciário.
De tal sorte, a dispensa ocorrida em 25.02.2016 não se concretizou, devendo a demandada retificar a data do término do contrato de
trabalho na CTPS obreira, desta feita anotando-se o encerramento do contrato após o aviso prévio contado a partir de 01.05.2016 (data
posterior ao encerramento do auxílio-doença).
A reclamada deverá proceder às anotações de baixa do contrato de trabalho na CTPS da parte autora (art. 29 da CLT) com data de
rescisão em 01.08.2016, 90 dias após o início do aviso prévio (proporcional ao tempo de serviço), contado a partir de 01.05.2016.
(...)
Na hipótese do não comparecimento do reclamado, as anotações deverão ser efetuadas pela Secretaria da Vara do Trabalho (art. 39, §
1º e 2º da CLT).
Os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do trabalhador motivo de doença são de inteira responsabilidade da empresa, nos termos
do artigo 59 da lei 8.213/91. Dessa forma, procede o pedido de 15 dias de salário (15 primeiros dias de afastamento),com incidência nas
férias (1/12) mais 1/3, 13º salário (1/3) e no FGTS.
Devida a complementação do auxílio-doença previdenciário (de
15.03.2016 - após os 15 dias do atestado - a 30.04.2016) prevista na cláusula 28º da CCT dos bancários, equivalente à diferença entre o
benefício previdenciário recebido pelo INSS (espécie 31) e o somatório das verbas fixas percebidas mensalmente pela obreira (R$
4.566,57).
(...)
Também devido o Auxílio cesta alimentação no valor de R$ 491,52, de 29.02.2016 a 30.04.2016, nos termos do parágrafo terceiro da
cláusula 15ª da CCT (ID. d66aa7e - Pág. 7).
 
 
Insatisfeito, o reclamado opôs recurso ordinário no qual sustenta que, de início, que "não há o que se falar em qualquer complementação

do benefício do obreiro eis que, a patologia que afirma padecer não teve origem no labor nas dependências do Banco réu, tampouco restou reconhecido tal nexo".
Alega, também, que "durante todo o período contratual, nunca usufruiu um benefício de auxílio-doença previdenciário, tampouco acidentário, sendo que no momento
da extinção contratual ela estava apta ao trabalho". Esclarece, semelhantemente, que "o auxílio-alimentação sempre foi pago nos moldes da CCT da categoria, não
havendo que se falar em pagamento no referido período acima, vez que, o desligamento em 25/02/2016 se deu de forma válida". Pontua, dessa forma, que: "diante da
validade da dispensa, e concessão de auxílio doença após o desligamento, que, repita-se: não teve qualquer ligação com o trabalho desempenhado, não há que se
falar em pagamento de salário relativo aos 15 primeiros dias, sendo certo que não houve qualquer violação ao disposto na Lei 8.213/91, merecendo reforma ainda a
Decisão para extirpar também a referida condenação.". Requer, ainda, que, "caso não reste extirpada da Decisão a condenação em tela, merece provimento o recurso
para ajustar o salário indicado para aferição do cálculo da diferença, vez que, o valor fixado na Sentença, qual seja, R$ 4.566,57, não representa o salário da autora à
época, conforme se depreende dos contracheques acostados, que indicam salário base no importe de R$ 2.209,26 e gratificação de função de R$ 1.388,91, o que
totaliza verbas fixas no importe de R$ 3.598,17". Aduz, semelhantemente, ser indevida a determinação de retificação da CTPS, diante da ausência de pleito nesse
sentido. Por fim, pugna, também, pela redução do valor da multa diária imposta.

Ao exame.
De início, destaca-se a sentença, ao deferir parcialmente os pleitos da exordial, teve por fundamento que a concessão de benefício

previdenciário, no período de aviso prévio indenizado, suspendeu o prazo do aviso. Assim, não se utilizando, como fundamento, a existência ou não de possível
doença ocupacional, o que, inclusive, restou afastado na sentença.

Nesse caminhar, observa-se que a autora foi comunicada da sua dispensa em 25/02/2016, com aviso prévio de 90 dias, indenizado.
Constata-se, ainda, que, no dia 29/02/2016, durante o aviso prévio indenizado, foi concedido à autora auxílio-doença previdenciário(31), que teve término em
30/04/2016, conforme comunicado de id. Cca7686.

É pacífico em nossa jurisprudência que a concessão de benefício previdenciário suspende o contrato de trabalho, mesmo durante o
aviso prévio indenizado, pois integra o contrato de trabalho para todos os efeitos, consoante OJ 82 da SDBI-1 do C. TST.

Destarte, havendo a concessão de auxílio-doença na vigência do aviso prévio, mesmo que indenizado, há a suspensão do contrato.
Destarte, a dispensa, por lógica, só irá se concretizar depois de expirado o benefício previdenciário (Súmula 371 do C. TST), sendo, entretanto, válido o ato
demissional, pois ocorreu antes da concessão da licença.

Tratando do tema, vejamos a decisão abaixo:
 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO - AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO NO SEU CURSO - DIFERIMENTO DOS EFEITOS DA
DISPENSA IMOTIVADA. Conforme o disposto no art. 476 da CLT, o auxílio-doença previdenciário é hipótese de suspensão do contrato
de trabalho. Dispõe a Súmula n. 371 do Col. TST que: A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio
indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas
rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois
de expirado o benefício previdenciário. A situação, portanto, não é de anulação do ato de dispensa do autor, com retorno ou
reintegração do empregado ao trabalho para cumprir o restante do prazo de aviso prévio indenizado, mas apenas de diferimento dos
efeitos da dispensa para depois do término do benefício previdenciário, com o cancelamento da baixa anotada na CTPS e sua nova
anotação no prazo restante de aviso prévio indenizado após o término do benefício previdenciário. RO 2590608 00889-2008-005-
03-00-6. Orgão Julgador: Segunda Turma Publicação: 03/12/2008, DJMG. Relator Convocado Rodrigo Ribeiro Bueno.
(grifa-se)
 
Assim, o contrato foi suspenso até 01/05/2016, quando ocorreu o término da licença previdenciária, devendo, portanto, ter início, nesse

momento, a contagem do prazo do aviso prévio(90 dias). Dessa forma, o dia de término do contrato de trabalho a ser considerado é 01/08/2016, já observando a
projeção do aviso prévio indenizado, como destacado na sentença.
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Então devida a determinação de retificação da CTPS da autora, mesmo não havendo pedido expresso nesse sentido, pois se trata de
matéria de ordem público, podendo o Magistrado atuar de ofício. Quanto ao valor da multa diária, é uma prerrogativa do Magistrado o seu arbitramento, não se
observando qualquer desproporcionalidade nos valores.

Nos termos da norma coletiva da categoria(cláusula 28º da CCT), no caso de concessão de auxílio-doença, é dever da reclamada
complementar os valores pagos pelo INSS. Assim, considerando que o aviso prévio integra o contrato, devida a complementação. Mantenho.

Nos termos da Cláusula 15ª da CCT, é devido o pagamento da cesta alimentação durante o período de licença, não havendo
comprovação do pagamento, mantenho a condenação.

Quanto ao valor da base de cálculo, analisando os comprovantes de pagamento acostadas, observa-se que efetivamente a autora
recebia efetivamente uma média remuneratória de R$ 4.566,57. Mantenho.

 
Dos Honorários Advocatícios
De início, destaca-se que, quando do arbitramento dos honorários, a Lei n. 13467/2017(reforma trabalhista) ainda não estava em

vigência, devendo, portanto, se observada a legislação vigente quando do exame do tema.
Superado o ponto acima, passa-se ao exame do tema.
Considerando que a autora se encontra assistida pelo sindicato da categoria, observando, ainda, o deferimento da justiça gratuita,

devidos os honorários arbitrados. Destaca-se, por relevante, que, diversamente do alegado pelo recorrente, a presente demanda não se limita unicamente em
obrigação de fazer.

 
Dos Recolhimentos Fiscais e Previdenciários
Acerca dos recolhimentos fiscais e previdenciários, deve ser observado, quando da confecção da conta de liquidação, o entendimento

consolidado na Súmula nº 368 do TST, assim redigida, in verbis:
 
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO
(redação do item II alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça
do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos
valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998) II - É
do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do empregado
oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art.
12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação dada pela Lei nº 12.350/2010. III - Em se tratando de descontos previdenciários, o
critério de apuração encontra-se disciplinado no art. 276, §4º, do Decreto n º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e
determina que a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas
previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. (ex-OJs nºs 32 e 228 da SBDI-1 -inseridas, respectivamente,
em 14.03.1994 e 20.06.2001). (destaquei).
 
No tocante aos juros de mora e multa incidentes sobre as contribuições previdenciárias, a Corte deste Regional possui entendimento

pacificado acerca da matéria, consubstanciado na súmula 14:
 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS E MULTA. A prestação de serviços é o fato gerador das contribuições previdenciárias,
com previsão de juros de mora e multa na Lei 8.212/91, art. 35, e Lei 9.430/96, art. 61.
 
Ressalte-se que meus julgados sempre seguiram o referido posicionamento sumular.
Todavia, verifica-se que em relação ao tema, o Tribunal Superior do Trabalho passou a adotar novo entendimento, após o julgamento,

pelo Plenário da Corte, do E-RR-1125-36.2010.5.06.0171, abaixo transcrito:
 
RECURSO DE EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL PLENO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS DA MORA. 1. A competência da Justiça o
Trabalho abrange a execução de ofício das contribuições previdenciárias previstas no artigo 195, da Constituição Federal, decorrentes
das decisões que proferir, nos termos do artigo 114, VIII, da Carta Magna. 2. O STF, em julgados recentes, concluiu que a Constituição
Federal não define o momento em que ocorrem o fato gerador, a base de cálculo e a exigibilidade da contribuição previdenciária,
podendo assim tais matérias ser disciplinadas por lei ordinária. Precedentes. 3. O artigo 195 da Constituição Federal apenas dispõe
sobre o financiamento das contribuiçõesprevidenciárias. Tal artigo deve ser interpretado sob o enfoque dos princípios que norteiam a
seguridade social: da solidariedade, da universalidade da cobertura, do atendimento, da seletividade, da distributividade, da equidade na
forma de participação do custeio e da diversidade da base de financiamento. Para que tais princípios sejam concretizados, deve-se levar
em conta que a seguridade social abrange as áreas da saúde, da assistência social e da previdência social, conforme o disposto no
artigo 194 da Constituição Federal. 4. As questões referentes ao fato gerador das contribuições previdenciárias e incidência de juros de
mora e multa decorrentes de decisões judiciais que determinem ou homologuem o pagamento de créditos trabalhistas sujeitos à
incidência do referido tributo e de seus acréscimos moratórios, estão disciplinadas pelo artigo 43 da Lei 8.212/91 e pela Lei nº 9.430/96.
5. Tem-se, contudo, que a referida legislação foi alterada pela Medida Provisória nº 449 de 2008, posteriormente convertida na Lei
11.941/2009, dando nova redação ao artigo 43 da Lei nº 8.212/91. Em face de tais alterações legislativas, necessário se faz delimitar a
questão em dois momentos relativos à matéria afeta ao artigo 43 da Lei 8.212/91: um, quanto ao período que antecede a alteração da lei
e o outro, em relação ao período posterior à alteração legislativa. 6. No tocante ao período anterior à alteração legislativa, considera-se
como fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos em juízo o efetivo pagamento
das verbas trabalhistas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação. Pelo que para cálculo dos
acréscimos legais (juros de mora e multa) aplica-se o disposto no artigo 276 do decreto nº 3.048/99, ou seja, para aquelas hipóteses em
que a prestação do serviço se deu até o dia 4/3/2009, observar-se-á o regime de caixa (no qual o lançamento é feito na data do
recebimento do crédito ou do pagamento que gera o crédito decorrente). 7. Quanto ao período posterior à alteração do artigo 43 da Lei
nº 8.212/91, feita pela Medida Provisória nº 449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009, tem-se duas importantes alterações: a primeira,
é que o fato gerador da contribuição previdenciária passou a ser a prestação do serviço, conforme o artigo 43, §2º, da Lei nº 8.212/91; e
a segunda, é que no §3º da referida lei instituiu-se o regime de competência para aplicação dos acréscimos legais moratórios, pois se
passou a considerar o mês de competência em que o crédito é merecido, e não o momento em que o pagamento é feito, como no
regime de caixa. 8. Contudo, a Constituição Federal estabelece o princípio da anterioridade nonagesimal, pelo qual as contribuições
sociais, por serem uma espécie de tributo, só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as
houver instituído ou modificado (art. 150, III, "a", c/c o art. 195, § 6º, ambos da CF). Como a Medida Provisória nº 448/2008 foi publicada
em 4/12/2008, suas alterações só podem ser exigidas após transcorridos noventa dias de sua publicação, pelo que o marco inicial da
exigibilidade do regime de competência ocorreu na data de 5/3/2009. 9. Desta forma, em relação ao período em que passou a vigorar
com a nova redação do artigo 43 da Lei 8.212/91, aplicável às hipóteses em que a prestação do serviço ocorreu a partir do dia 5/3/2009,
observar-se-á o regime de competência(em que o lançamento é feito quando o crédito é merecido e não quando é recebido), ou
seja,considera-se como fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, a
data da efetiva prestação de serviço. 10. O lançamento pode ser direto (dispensando o auxílio do contribuinte); pode ser misto
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(decorrente de ação conjugada entre o Fisco e o contribuinte) e pode ser por homologação. Nos termos do artigo 150, caput, do CTN, a
contribuição social tem lançamento por homologação, eis que quem deve declarar e calcular valor do tributo é o contribuinte e não o
órgão arrecadador. Trata-se, pois, de lançamento que tem o recolhimento exigido do devedor independentemente de prévia
manifestação do Fisco, que não precisa efetuar o ato final de lançamento para tornar exigível a prestação tributária. Da mesma forma
que no IRPF a pessoa física presta as informações, faz o cálculo e ainda recolhe o tributo, na contribuição previdenciária, devida, na
forma da lei, a partir da prestação do serviço, o contribuinte presta as informações sobre o pagamento por serviços prestados, faz o
cálculo e recolhe o tributo, por se tratar de tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem
prévio exame da autoridade administrativa. Donde se conclui que a prestação de serviços é o fato gerador da contribuição
previdenciária, com lançamento automático, porque exigível a obrigação independentemente de prévio exame da autoridade
administrativa, competindo ao tomador a retenção e o recolhimento do tributo. 11. Entretanto, a nova redação do § 3º do artigo 43 da Lei
nº 8.212/91 utilizou a expressão "acréscimos legais moratórios", indo, portanto, além da contribuição previdenciária em valores
atualizados, para abranger os juros da mora correspondentes à utilização do capital alheio, ou seja, para remuneração do tempo em que
a empresa deixou de verter para o sistema previdenciário as contribuições devidas, utilizando os valores devidos em proveito próprio.
11. Pela atualização monetária das contribuições respondem trabalhador e empresa, contribuintes do sistema e sem prejuízo para o
trabalhador, que por sua vez receberá o crédito igualmente atualizado. 12. Pelos juros incidentes sobre as contribuições, no entanto,
responde apenas a empresa, não sendo justo e nem cabível que por eles pague quem não se utilizou de um capital sobre o qual incidem
as contribuições previdenciárias. 13. Quanto à multa, ao contrário da atualização monetária para recomposição do valor da moeda e dos
juros, pela utilização do capital alheio, é uma penalidade destinada a compelir o devedor à satisfação da obrigação a partir do seu
reconhecimento, pelo que não incide retroativamente à prestação de serviços, e sim a partir do exaurimento do prazo da citação para o
pagamento, uma vez apurados os créditos previdenciários, nos termos do art.61, §1º, da Lei nº 9.430/96, c/c art.43, §3º, da Lei nº
8.212/91, observado o limite legal de 20% previsto no art.61, §2º, da Lei nº 9.430/96. Recurso de embargos conhecido, por divergência
jurisprudencial, e parcialmente provido. (ERR - 1125-36.2010.5.06.0171 , Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de
Julgamento: 20/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DEJT 15/12/2015) - Destaquei.
 
Destarte, a legislação que rege a matéria dos juros e da multa incidentes sobre as contribuições previdenciárias, decorrentes de créditos

trabalhistas reconhecidos em juízo, foi alterada pela MP 449 de 2008, posteriormente convertida na lei 11.941/09, que deu nova redação ao artigo 43 da lei 8.212/91.
Em face de tais modificações legislativas, adotando novo posicionamento, entendeu o TST ser necessário delimitar a questão em dois

momentos: um, quanto ao período que antecede a alteração da lei e o outro, em relação ao período posterior, considerando-se o dia 05.03.2009 a data em que a
alteração legislativa passou a ter exigibilidade, em observância ao princípio da anterioridade.

Assim, decidiu o Pleno do TST que, no tocante ao período anterior a 05.03.2009, considera-se como fato gerador das contribuições
previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos em juízo o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês
seguinte ao da liquidação, momento em que também será devida a multa respectiva.

Em relação ao período posterior a 04.03.2009, ou seja, momento em que a alteração do art. 43 da lei 8.212/91 passou a ter exigência,
decidiu o Pleno do C. TST considerar como o fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes dos créditos trabalhistas reconhecidos em juízo a prestação
de serviços, momento em que incidirão os juros de mora, todavia a multa do INSS somente incidirá após o fim do prazo da notificação para pagamento.

Portanto, à luz da nova sistemática processual trazida pelo CPC/2015 (art. 927, incisos III e V c/c art. 15, inciso I, alínea "e", da Instrução
Normativa nº 39 do TST), modifico o meu entendimento para adequá-lo ao atual posicionamento preconizado pelo C. TST.

Na situação dos autos, o período não prescrito do contrato de trabalho sob exame é posterior a 05.03.2009.
No ponto, os juros de mora devem ser calculados observando-se a prestação dos serviços, por ser, na hipótese, o fato gerador das

contribuições previdenciárias.
Ante o exposto, merece provimento o recurso a fim de que seja observado os parâmetros acima fixados no cálculo das contribuições

previdenciárias e fiscais.
 
Da Multa do art. 832 da CLT
O juízo a quo condenou a reclamada ao pagamento de multa sobre o quantum debeatur, caso não haja o pagamento da dívida no prazo

de dez dias.
Com razão.
Da simples leitura da sentença, verifica-se que o juízo a quo condenou a reclamada ao pagamento de multa por descumprimento de

decisão, com fundamento no art. 832, §1º da CLT, combinado com o art. 652, "d" da CLT, o qual autoriza a imposição de multas na primeira instância:
 
Art. 652 - Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento: (Vide Constituição Federal de 1988)
(...)
d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. (destaquei).
 
Todavia, não há que se falar em aplicação do artigo 652 e 832, § 1º da CLT, com a finalidade de impor multa cominatória pelo

descumprimento de pagar imposto em sentença, porquanto o artigo 880 Consolidado, ao fixar prazo de 48 horas paga pagamento de dívida judicial, sob pena de
penhora, não se reporta a possibilidade de aplicação de multa.

Logo, deve ser reformada a sentença, para exclusão da referida multa.
 
Conclusão
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que sejam observados os parâmetros fixados na fundamentação

no cálculo das contribuições previdenciárias e fiscais. Determina-se, ainda, a exclusão da condenação da multa aplicada nos termos do art. 832, §1º da CLT.
 

ACÓRDÃO

ACORDARAM  Suas  Excelências  os(as)  Senhores(as)  Desembargadores(as)  PAULO  MAIA  FILHO  e  LEONARDO

JOSE VIDERES TRAJANO, bem como Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz(íza) MARGARIDA ALVES DE ARAUJO SILVA, sob a presidência de

Sua  Excelência  o  Senhor  Desembargador PAULO MAIA  FILHO,  todos  compondo  a  Colenda  1ª  Turma,  no  dia  06/12/2017,  com  atuação  do

representante  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  Sua  Excelência  o  Senhor  Procurador  do  Trabalho  MARCIO  ROBERTO  DE  FREITAS

EVANGELISTA, por unanimidade, no sentido de dar ao presente julgamento a conclusão constante da parte dispositiva do voto de Sua Excelência


