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O mercado de cessão de
crédito na Justiça do
Trabalho.
DESTAQUE

Promulgada lei que suspende despejo de
vulneráveis durante a pandemia.
OPINIÃO

É possível a realização de revista
íntima e pessoal de empregados?

EDITORIAL

No mês de novembro, celebraremos o primeiro
aniversário de nosso Escritório. Durante o período,
estamos organizando uma série de eventos em
comemoração à marca, dentre os quais palestras
para debater, com clientes, parceiros e
especialistas, temas que têm desa ado as
empresas nesse momento de retomada póspandemia.

Considerando que todos estão sofrendo os efeitos
da pandemia na própria saúde, física ou mental, e
que um ambiente corporativo com pessoas
esgotadas tende a ser con itivo e, por isso,
improdutivo, faremos um debate sobre o
adoecimento e a saúde mental no trabalho,
reunindo médicos, engenheiros e pro ssionais de
segurança, para analisar as melhores práticas e
abordagens das empresas.

Além disso, reuniremos empresários e diretores de
RH de grandes empresas para discutir diversos
assuntos que têm preocupado os especialistas na
área de departamento pessoal, como a adequação
das empresas às normas de proteção de dados
pessoais, a utilização da comunicação como
ferramenta de promoção dos valores e objetivos
das empresa, a gestão de con itos, o
planejamento estratégico de remunerações e
benefícios, a importância do compliance
trabalhista para os resultados das empresas, entre
outros.
Além do ciclo de palestras, o Escritório está
lançando o seu canal no Youtube, que servirá como
veículo privilegiado de compartilhamento de
informações e notícias, abordando os assuntos de
interesse das empresas e dos clientes, sempre
com uma análise feita pelos pro ssionais de
nossas áreas de especialidade.hores práticas e
abordagens das empresas.
Sem deixar de atuar na esfera judicial sempre que
necessário, a advocacia tem como marca principal
a natureza preventiva e consultiva, evitando o
acúmulo de passivos ocultos e prevenindo o
surgimento de con itos nas relações produtivas
das empresas.

Temos a missão de auxiliar os nossos clientes na
construção de um ambiente de trabalho produtivo,
na formação de um time comprometido e de alta
performance e no estabelecimento de relações
comerciais estáveis. Para tanto, apostamos na
transmissão de conhecimento como plataforma
para a realização de nossos projetos.
Nesta nova edição do The Brie ng, trazemos um
artigo sobre o mercado de compra de créditos
judiciais e a sua viabilidade na esfera trabalhista.
Além disso, damos destaque a três julgamentos do
STF sobre temas da Reforma Trabalhista de 2017,
além de trazer dicas, informações e novidades
sobre as nossas áreas de atuação. Uma boa leitura
para todos!
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CAPA :: ARTIGO

O mercado de cessão de
crédito na Justiça do
Trabalho.
por Aline Pires

A transferência do direito a um
crédito, pelo trabalhador titular a
um terceiro, é possibilidade que
sempre suscitou intensos
debates na Justiça do Trabalho,
especialmente em razão da
natureza alimentar do crédito em
questão. Há divergências na
jurisprudência dos tribunais e na
doutrina dos especialistas.
A cessão de crédito é
conceituada como sendo um
negócio jurídico, pelo qual o
credor transfere a outra pessoa,
no todo ou em parte, a sua
posição na relação obrigacional
creditícia.
A possibilidade de o credor ceder
o seu crédito é prevista no artigo
286 do Código Civil, desde que
não contrarie a natureza da
obrigação, a lei ou o contrato com
o devedor.

Como principal argumento contrário à cessão de crédito
por trabalhador reclamante a terceiro reside no caráter
alimentar do crédito trabalhista. Há outros obstáculos
comumente invocados, tais como a incerteza quanto ao
valor exato do crédito ou a inviabilidade do conteúdo desses
acordos serem apreciados pela Justiça do Trabalho, ante a
limitação de sua competência à matéria tratada nos litígios
decorrentes de relação de trabalho.

"

Como principal argumento contrário à
cessão de crédito por trabalhador
reclamante a terceiro reside no caráter
alimentar do crédito trabalhista.

"

O Provimento nº 6, de 19 de dezembro de 2000, editado pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, estabeleceu
que “a cessão de crédito prevista em lei (artigo 1065 do
Código Civil) é juridicamente possível, não podendo, porém,
ser operacionalizada no âmbito da Justiça do Trabalho,
sendo ... um negócio jurídico entre empregado e terceiro,
que não se coloca em quaisquer dos pólos da relação
processual trabalhista”.

Assim, conforme o Provimento nº 6/2000, a cessão de
crédito não poderia ser aplicada aos créditos trabalhistas.
Posteriormente, houve a revogação deste Provimento, mas
o assunto foi novamente regulamentado pela Consolidação
dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, em 28 de outubro de 2008, sendo mais uma vez
estabelecido que a cessão de crédito não se aplicaria à
Justiça do Trabalho.

Contudo, recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho
(TST) proferiu decisão sobre a matéria que acende a luz de
esperança quanto à possibilidade de cessão de créditos no
âmbito da Justiça do Trabalho.
Apesar de não ter sido diretamente enfrentado o mérito da
matéria, o Ministro Douglas Alencar Rodrigues, relator no
ED-AIRR nº 820-23.2015.5.06.0221, con rmou a
possibilidade da cessão de crédito na Justiça do Trabalho,
tendo destacado que a irrenunciabilidade que grava os
direitos trabalhistas, antes e durante a relação de emprego,
não retira a possibilidade de os trabalhadores cederem os
seus créditos, uma vez constituídos em juízo trabalhista.

Na dita decisão, também cou registrado que os aludidos
Provimentos não podem ser interpretados de modo a
afastar a vigência das regras do Código Civil no universo das
relações de trabalho.
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É uma questão de hierarquia normativa, visto que a
aplicação da lei civil é prevista no artigo 8º da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), uma lei ordinária federal que tem
hierarquia superior aos atos regulamentares editados pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Dessa forma, pela correta interpretação atribuída ao tema
pelo TST, em julgamento da lavra do respeitadíssimo
Ministro Douglas Alencar, é possível concluir que a cessão
de créditos na Justiça do Trabalho é, sim, possível.
Para tanto, recomenda-se a negociação de crédito
de nitivamente constituído por título executivo judicial, ou
seja, que tenha sido reconhecido por decisão judicial
condenatória transitada em julgado, com cálculos de
liquidação homologados nos autos.

NOTÍCIA

STF 1. Supremo
considera
inconstitucional a
condenação de
trabalhador
beneﬁciário de
justiça gratuita
em honorários
advocatícios.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
que são inconstitucionais os dispositivos da Reforma
Trabalhista, que xaram o pagamento de honorários
periciais e sucumbenciais pela parte derrotada, mesmo
que ela seja um trabalhador bene ciário da justiça
gratuita.
No entendimento da Procuradoria Geral da República
(PGR), autora da ação, as alterações promovidas pela Lei
nº 13.467/2017 impõem "restrições inconstitucionais à
garantia de gratuidade judiciária, aos que comprovem
insu ciência de recursos, na Justiça do Trabalho".
O STF manteve, no entanto, por ser plenamente
razoável, a validade da regra que impõe o pagamento de
custas pelo trabalhador que faltar injusti cadamente à
audiência inicial, dando causa ao arquivamento da ação,
mesmo se for bene ciário da justiça gratuita.
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NOTÍCIA

STF 2. Maioria do
STF valida pejotização
de proﬁssionais de
beleza.
O STF retomou o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.625 (ADI 5625), em que se
discute a validade da Lei nº 13.352/2016, conhecida como
“Lei do Salão Parceiro”, que permite a contratação de
cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure,
depilador e maquiador sob a forma de parceria.
O julgamento havia sido suspenso após o voto do relator,
Ministro Edson Fachin, que considerou a norma ofensiva
à proteção constitucional da relação de emprego,
prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Maior.
No voto que ndou vencido, o relator destacou que a
norma afastou, mediante "mero instrumento formal de
contratação", o vínculo de emprego e os direitos
trabalhistas fundamentais que decorrem do vínculo
empregatício.

O Ministro Fachin lembrou de diversas obras que
destacam a importância do vínculo empregatício para as
relações sociais, mesmo nas novas modalidades de
trabalho, votando pela total procedência da ADI 5625, no
que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber.
Abrindo a divergência, o Ministro Nunes Marques votou
pela constitucionalidade da Lei do Salão Parceiro. Ele
registrou que, por tradição, os pro ssionais da área de
estética trabalham não como "empregados", mas como
parceiros de estabelecimentos.
O ministro registrou que a lei impugnada, na verdade,
supriu uma lacuna a m de "sacramentar" uma relação
social já existente "e bem consolidada no meio". Nessa
linha de ideia, Nunes Marques a rmou que o "vínculo de
emprego" não deve ser o único regime jurídico a disciplinar
o trabalho humano.

"

O princípio da valorização do trabalho
não se concretiza apenas com a tradicional
fórmula do vínculo empregatício.
(Ministro Nunes Marques)

"

"

Há de se facultar aos trabalhadores,
e aos empregadores, alternativas legítimas
para que exerçam seu ofício.
(Ministro Nunes Marques)

"

Os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso,
Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e a
ministra Cármen Lúcia seguiram a divergência.

PONT
Pensar em uma atuação
estratégica em processos
judiciais, desde a preparação
para o litígio até as últimas
fases da ação, é essencial
para o êxito
das empresas.
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NOTÍCIA

STF 3. STF suspende
julgamento sobre a
validade dos limites
das indenizações por
danos morais
trabalhistas.

O Plenário do STF deu continuidade à análise da
constitucionalidade de dispositivos inseridos na CLT pela
Reforma Trabalhista, que tratam da reparação do dano
extrapatrimonial ou danos morais trabalhistas.
Ao estabelecer os parâmetros das indenizações, o novo
artigo 223-G da CLT classi ca as ofensas, com base na
gravidade do dano causado, em leve (até três vezes o
último salário), média (até cinco vezes), grave (até 20
vezes) ou gravíssima (até 50 vezes).
Único a se manifestar na sessão, o Ministro Gilmar Mendes
(relator) votou pela procedência parcial das ADIs. Para ele,
os critérios de quanti cação dos danos morais, previstos
no artigo 223-G da CLT, poderão orientar o juiz trabalhista
na fundamentação de sua decisão. Por isso, o dispositivo
não deve ser considerado totalmente inconstitucional.

Quanto a essa questão, Mendes comentou que a
jurisprudência do Supremo já assentou a
inconstitucionalidade do tabelamento do danomoral, por
entender que o julgador se tornaria um mero aplicador da
norma.
A seu ver, contudo, o tabelamento deve ser utilizado como
parâmetro, e não como teto. Consideradas as
circunstâncias do caso concreto e os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade, é
constitucional o arbitramento judicial do dano em valores
superiores aos limites máximos previstos nos incisos do
parágrafo 1º do artigo 223-G da CLT.
Assim, o ministro votou no sentido de interpretar o
dispositivo conforme a Constituição Federal, para
assentar que os critérios contidos nele não impedem que
a decisão judicial, devidamente motivada, xe
condenação em quantia superior.
Além disso, o Ministro Gilmar Mendes votou para
estabelecer que, nas relações de trabalho, pode haver
direito à reparação por dano moral indireto ou dano em
ricochete, isto é, dano re exo, que está relacionado a
terceiros (como ocorre, por exemplo, na perda de
parentes).
Depois do voto do Ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi
suspenso por pedido de vista do Ministro Nunes Marques.

É possível a
realização de revista
íntima e pessoal de
empregados?

por Renato Melquíades
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Contudo, o TST já decidiu que, em casos justi cados pela
razoabilidade e pelo bom senso, é válida a realização de
revistas em bolsas e sacolas, minimizando o direito à
privacidade em prol do direito à proteção da propriedade.
O que justi ca a revista em bolsas e sacolas são as
particularidades da empresa e do trabalho, como, por
exemplo, a produção de peças pequenas e de alto valor
agregado, como uma fábrica de microchips para
computadores, ou o comércio de bens de mesma
natureza, como uma joalheria.
Os precedentes do TST consideram que não há ofensa à
intimidade e à honra quando a abordagem ocorre com a
veri cação visual dos pertences, como bolsas e sacolas,
sem a ocorrência de contato físico, de forma generalizada
e aleatória, ou seja, sem discriminação ou direcionamento
em desfavor de determinadas pessoas.
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Como a rmou o TST, a

Assim, a scalização de bolsas e sacolas, em situações
justi cadas, sem que se proceda à revista íntima, mas
apenas visual, e em caráter geral, não con gura
excesso do empregador, sendo, portanto, permitida por
lei, visto que não causa qualquer constrangimento aos
empregados.

DESTAQUE

Promulgada lei que
suspende despejo de
vulneráveisdurante
a pandemia.
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Foi publicada, no Diário O cial da União, a Lei nº
14.216/2021, que suspende os efeitos de qualquer ato ou
decisão judicial de despejo, desocupação ou remoção
forçada coletiva de imóvel urbano até o dia 31 de dezembro
de 2021, em razão da pandemia ocasionada pelo
coronavírus. A medida também atinge as decisões
editadas ou proferidas desde 20 de março do ano passado,
com exceção das ações já concluídas.
A Lei, que já está em vigor, suspende até o último dia de
2021 os despejos decorrentes de ações judiciais
relacionadas a contratos de aluguel com valor mensal de
até R$ 600,00, para imóveis residenciais, e de até R$
1.200,00, para imóveis de locação não residencial. Para
isso, o locatário deve comprovar que a incapacidade de
pagamento do aluguel ocorreu em razão da pandemia da
Covid-19.
Além disso, a nova Lei também autoriza a realização de
aditivo em contrato de locação por meio de
correspondências eletrônicas ou de aplicativos de
mensagens e dispensa o locatário do pagamento de multa
em caso de encerramento de locação de imóvel
decorrente de comprovada perda de capacidade
econômica que inviabilize o cumprimento contratual.
Essa dispensa, contudo, não vale no caso de o imóvel ser a
única propriedade do locador e o dinheiro do aluguel
consistir em sua única fonte de renda.

DICA DE
DEPARTAMENTO
PESSOAL
Sem atenção, a alimentação
fornecida pela empresa pode
ter natureza salarial e
gerar encargos.
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De maneira geral, a oferta de alimentação ao empregado,
em decorrência de contrato rmado com o empregador, é
enquadrada como salário in natura, conforme previsto no
artigo 458 da CLT.
Para que uma empresa conceda alimentação ou refeição
aos seus empregados, sem correr risco de acúmulo de
passivo trabalhista, é essencial que ela seja signatária do
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme
previsto no artigo 3º da Lei nº 6.321/76.
Além de não o caracterizar como salário, o benefício da
alimentação concedido por uma empresa signatária do
PAT pode ter o dobro do seu custo deduzido do lucro
tributável para ns do IRPJ. Dessa forma, a adesão ao PAT
é não apenas uma forma de ter mais segurança jurídica
para a concessão de alimentação, como também é um
mecanismo de dedução scal do custo do benefício.
É importante destacar que a Reforma Trabalhista (Lei nº
13.467, de 17 de julho de 2017) trouxe novidade relevante
quanto ao tema. A nova Lei alterou a redação do artigo 457,
parágrafo 2º, da CLT, para a rmar que a importância paga
a título de auxílio-alimentação, ainda que habitual, não
integra a remuneração do empregado e não constitui base
de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário, sendo vedado o seu pagamento em
dinheiro.

Assim, a concessão de auxílio-alimentação por meio de
ticket ou cartão não é considerada como salário, nos
termos do artigo 457, § 2º, da CLT, sendo proibido o
pagamento do benefício em pecúnia.
Dessa forma, quanto à possibilidade de caracterização do
fornecimento de alimentação como salário, tem-se dois
cenários:
1) Fornecimento de ticket (refeição ou alimentação),
cartão benefício: não é considerado salário, desde que o
pagamento não seja em dinheiro (artigo 457, § 2º, da CLT);
2) Oferta de refeição ou alimentação in natura: é
considerado salário, exceto para empresas signatárias do
PAT (artigo 458 da CLT).
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NOTÍCIA

Senado aprova a
inclusão da proteção
de dados pessoais
como direito
fundamental.

O Plenário do Senado Federal aprovou a Proposta de
Emenda à Constituição Federal nº 17/19, tornando, assim,
a proteção de dados pessoais um direito fundamental
garantido constitucionalmente a todo cidadão brasileiro,
inclusive os dados em meios digitais.
Com isso, o artigo 5º da Constituição passa a contar com o
inciso LXXIX, de forma a prever, como direito do indivíduo,
a proteção de seus dados pessoais.
Além disso, a Constituição também passa a determinar
que é competência da União organizar e scalizar a
proteção e o tratamento de dados pessoais, o que traz o
importante esteio constitucional ao funcionamento da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada pela
LGPD.
O texto nal aprovado segue agora para promulgação, em
sessão do Congresso Nacional a ser ainda marcada, sem a
necessidade de sanção pelo Presidente da República.

NOTÍCIA

Justiça nega
pedido de
alteração do
regime de bens
de casal para
proteger direitos
de terceiros.

Um casal, casado pela comunhão parcial de bens, pleiteou
a alteração do regime de bens para o de separação total,
sob a alegação de que a esposa estaria enfrentando
problemas para concluir negociações comerciais, em
decorrência do regime originalmente adotado.
Todavia, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) julgou
improcedente o pedido do casal, suscitando a
necessidade de proteção a eventuais direitos de
terceiros. Na ação, cou provado que o marido possui
diversas ações judiciais contra si, envolvendo débitos de
valores expressivos.
A lei brasileira possibilita a adoção de inúmeros regimes
de bens aos noivos, por meio da celebração de pacto
antenupcial, permitindo que as pessoas escolham o
regime que melhor se adeque às suas realidades e
necessidades. No silêncio das partes, a lei considera que o
regime escolhido foi de comunhão parcial.

Diante disso, diversos casais optam pela comunhão parcial
de bens, mas essa escolha traz implicações futuras quanto
às dívidas e aos créditos de ambos os cônjuges. Por esse
regime, os bens adquiridos e as dívidas contraídas na
constância do casamento são comunicáveis, ou seja,
pertencem ao casal, de modo que o patrimônio comum
poderá ser atingido para a satisfação de dívidas.
Dessa forma, a escolha do regime de partilha de bens no
casamento é uma decisão crítica para o empresário, que
traz re exos importantes para uma estratégia de proteção
patrimonial.
Recomenda-se atenção e cautela na escolha do regime de
bens, sendo importante a discussão do tema entre os
noivos e a celebração de um pacto antenupcial, visto que,
para o planejamento nanceiro, pro ssional e patrimonial,
essa decisão traz re exos que duram pelo resto da vida do
empresário.

The Brie ng é uma publicação periódica da Renato
Melquíades Advocacia. Você pode colaborar com
nossas publicações enviando sugestões de pautas
para o nosso e-mail: cc@melquiadesadv.com.br.

