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DE S P A C H O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Correicional proposta porARM

TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

S/Acontra ato supostamente tumultuário da boa ordem processual,

praticado pela nobre DesembargadoraTÂNIA REGINA SILVA

RECKZIEGELdo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,

consistente no indeferimento da medida liminar requerida em

Mandado de Segurança21784-12.2014.5.04.0000que tem por

objeto limitar a interdição das atividades demanutenção, conserto

e instalação de redes telefônicas aéreas, aos postes vistoriados e

nos quais o Auditor Fiscal constatou condição perigosas para os

operários, e constantes do respectivo laudo de fiscalização.

Esclarece que oauto de interdiçãodas atividades de manutenção,

instalação e conserto de redes telefônicas aéreas que se realizam

regularmente nos postes da rede elétrica, alcança todo o território

do Estado do Rio Grande do Sul, sem a indispensável inspeção

física realizada em todos os postes onde a requerente realiza suas

atividades.

Acrescenta que essa decisão da autoridade fiscal-administrativa

constitui abuso, por isso contraria a Portaria 40, de novembro de

2011, reiterada pela Portaria 1.719, de 5/11/2014, ambas do

Ministério do Trabalho e Emprego segundo as quais a interdição

apenas alcança a área efetivamente vistoriada pelo Auditor-Fiscal

do Trabalho, não podendo ser imposta de forma genérica.

Postula a suspensão do ato de interdição total, com o fim de

determinar a observância do l imite f ixado nas normas

administrativas, qual seja: no caso, a interdição somente deve

alcançar os postes vistoriados nos quais o Auditor-Fiscal do

Trabalho, constatou condição perigosas para os operários,

conforme consignadonorelatório de fiscalização.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos dos arts. 709, inc. II, da CLT e 13 do Regimento Interno

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a Correição Parcial é

cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem

processual e que importem em atentado a fórmulas legais de

processo, quando para o caso não haja recurso ou outro meio

processual específico.

Além disso, o parágrafo único do artigo 13 do RICGJT legitima o

Corregedor-Geral a adotar, em situação extrema ou excepcional, as

medidas necessárias para impedir lesão de difícil reparação, com

vistas a assegurar eventual resultado útil doprocesso, até que

ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente.

Essa hipótese se ajusta ao caso em exame.

Pois bem, a requerente é empresa prestadora de serviçosde

manutenção, consertoe instalação de redes telefônicas

aéreas.Essasredes telefônicas aéreas (condutores) são instaladas

em postes da rede elétrica, utilizados pela requerente e pelas

demais empresas prestadoras de serviços assemelhados,

regularmente compartilhados com a companhia estadual de energia

elétrica. Os autos informam que alguns desses postes foram alvo de

verificação física no local, mas que a interdição se deu em todos os

postes utilizados pela requerente, em manifesta suposição de que
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todos eles oferecemrisco de acidentes para os operários.

O Mandado de Segurança, ao qual a requerente pretende

emprestar efeito suspensivo, tem por objetoasuspensão do ato

de interdição total, com o fim delimitar a interdiçãoaos locais

(postes) onde foi realizada a verificação física e nos quais o Auditor-

Fiscal do Trabalho, constatou haver risco de acidentes para os

operários, devidamente anotado no respectivo relatório de

fiscalização epermitir a continuidade dos serviços de instalação,

conserto e manutenção em postes que não foram objeto de

investigação do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos do

artigo 4º, § 3º, da Portaria 1.719,de 05/11/2014, que dispõem:

“Art. 4º. Os Auditores Fiscais do Trabalho - AFT estão autorizados,

em todo o território nacional, a ordenar a adoção de medidas de

interdições e embargos, e o consequente levantamento posterior

dos mesmos, quando se depararem com uma condição ou situação

de perigo iminente à vida, à saúde ou à segurança dos

trabalhadores.

(...)

§ 3° A interdição ou o embargo somente é aplicável à condição ou

situação constatada pelo AFT em verificação física no local de

trabalho, com alcance limitado ao local inspecionado”.

É incontroverso o fato de o Auto de Interdição haver impedido a

prestação dos serviços de instalação e manutenção de linhas

telefônicas aéreas em todo o território do Estado do Rio Grande do

Sul, em manifesta extrapolação dos limites das unidades (postes)

inspecionadas.

Essa circunstânciacaracteriza situação extrema e excepcional a

atrair a atuação acautelatória da Corregedoria-Geral, a fim de

impedir lesão de difícil reparação, com vistas a assegurar eventual

resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo

órgão jurisdicional competente.

Com efeito, a interdição de todos os postes nos quais há linhas

telefônicas aéreas no Estado do Rio Grande do Sul (onde a

requerente realiza os serviços de manutenção, instalação etc em

cumprimento do contrato celebrado com a empresa concessionária)

sem a demonstração de que foram efetivamente inspecionados e de

q u e h á  r i s c o  d e  a c i d e n t e s  p a r a  o s  o p e r á r i o s ,

consignadonorelatório de fiscalização, implica impor uma

penalidade administrativa fora dos limites da inspeção.

Além disso, o ato de interdição, para além dos locais (postes)

inspecionados, impõe prejuízos irreparáveis à comunidade dos

consumidores e usuários/assinantes, inviabiliza a atividade

econômica da empresa e prejudica acontinuidade do Serviço

Público, uma garantia prevista no art. 6º, da Lei 8.987/1995 (Lei

Geral das Concessões).

Por conseguinte, apresentam-se manifestos ofumus boni iurise o

fundado receio de dano de difícil reparação -periculum in mora-,

pressupostos aptos à concessão da liminar acautelatória.

Tenho, pois, justificada a pretensão de suspenderos efeitos

doAuto de Interdição nº 30215/000312014,no que alcança os

postesnão inspecionados e assim permitir à requerente a

realização de suas atividades regulares nos locais onde não foi

realizada inspeção física e, portanto, não relacionados no auto de

infração.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 709, inc. II, da CLT e 13,

parágra fo  ún ico ,  do  RICGJT,DEFIROa l iminar ,  para

emprestarefeito suspensivo ao Mandado de Segurança 21784-

12.2014.5.04.0000, consequentemente,suspenderos efeitos

doAuto de Interdição nº 30215/000312014,no que alcança os

postesnão inspecionados, e permitir à requerente a realização de

suas atividades regulares nos locais e postes onde não foi realizada

inspeção física e, portanto, não relacionados no auto de infração

e/ou seus anexos. Os efeitos desta liminar persistirãoaté a data da

publicação da decisão a ser proferida no aludido Mandado de

Segurança.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão liminar, por ofício e com

urgência, na forma do art. 21, parágrafo único, do RICGJT, à

empresa Requerente, à nobreDesembargadoraTânia Regina

Silva Reckziegeldo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,

relatora do Mandado de Segurança e ao MM. Juízo da 16ª Vara do

Trabalho de Porto Alegre.

Encareço à nobre Desembargadora Relatora examinar a

possibilidade de conferir agilidade no processamento e no

julgamento do aludido domandmus.

Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEM

Ministro Presidente do TST

(na forma do art.35, inc. XXX, do RI-TST)

DESPACHO

Requerente:BANCO SAFRA S A

Advogado : Dr. Robinson Neves Filho

Requerido :MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO MELO -

DESEMBARGADORA DO TRT DA 2ª REGIÃO.

Terceiro :  PATRÍCIA MENDES MIRANDA

D E S P A C H O

Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, proposta por

BANCO SAFRAS.A.contra ato supostamente tumultuário da boa

ordem processual praticado pela nobre Desembargadora Maria das
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Graças Monteiro Melo, do TRT da 2ª Região, nos autos do

Mandado de Segurança 1001825-92.2014.5.02.0000, ao indeferir o

pedido de liminar de suspensão da reintegração da terceira

interessada determinada em antecipação de tutela nos autos da

Reclamação Trabalhista 0002118-44.2014.5.02.0044.

O requerente noticia que se encontra pendente de julgamento o

Agravo Regimental interposto contra o ato ora impugnado e que não

há outra medida a ser intentada com o fim de suspender os efeitos

da tutela antecipada.

Sustenta que a dispensa sem justa causa da terceira interessada

constitui ato jurídico perfeito, uma vez que foi precedida de atestado

médico ocupacional, não tendo havido a constatação de qualquer

irregularidade ou condição médica que impedisse a dispensa.

Aduz que foi deferida a antecipação de tutela mesmo sem haver

laudo pericial atestando a doença, revelando-se ausente a

verossimilhança exigida no art. 273 do CPC.

Argumenta que a reintegração causa ao requerente lesão de difícil

reparação, estando presentes ofumus boni iurise opericulum in

mora.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão que determinou a

reintegração da reclamante até o trânsito em julgado da decisão a

se r  p ro fe r i da  na  Rec lamação  T raba lh i s ta  0002118-

44.2014.5.02.0044, ou, sucessivamente, pela suspensão dos efeitos

da tutela antecipada até o julgamento definitivo do Agravo

Regimental, conferindo efeito suspensivo a esse.

Relatado, decido.

Nos termos dos arts. 709, inc. II, da CLT e 13 do Regimento Interno

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a Correição Parcial é

cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem

processual e que importem em atentado a fórmulas legais de

processo, quando para o caso não haja recurso ou outro meio

processual específico e quando o ato impugnado haja sido

praticado pelos Tribunais Regionais do Trabalho, seus órgãos,

Presidentes, membros titulares e convocados.

Conquanto a decisão em pedido liminar se situe no poder geral de

cautela do juiz, o indeferimento do pedido neste caso importou em

tumulto processual com a manutenção de decisão de natureza

satisfativa do mérito antes do trânsito em julgado da decisão de

mérito na Reclamação Trabalhista. Hipótese de incidência do art. 13

do RICGJT.

Além disso, o parágrafo único do artigo 13 do RICGJT legitima o

Corregedor-Geral a adotar, em situação extrema ou excepcional, as

medidas necessárias para impedir lesão de difícil reparação, com

vistas a assegurar eventual resultado útil do processo, até que

ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente.

Essa hipótese também se ajusta ao caso em exame.

A antecipação de tutela (fls. 1.052/1.053) teve como fundamento a

concessão de auxílio doença deferido pelo INSS no período de

28/12/2012 a 16/01/2013, conquanto a dispensa tenha ocorrido em

25/3/2014 e tenha sido precedida de atestado médico ocupacional

de aptidão para o trabalho (fls. 1.062).

A demora no julgamento do Agravo Regimental importa na

execução da tutela antecipada impugnada, circunstância que, em

face da sua natureza satisfativa, resulta em dano de difícil ou

impossível reparação, porquanto impõe ao requerente a obrigação

de reintegraçãoda reclamante independentemente do trânsito em

julgado da decisão proferida na reclamação trabalhista.

Por conseguinte, apresentam-se manifestos ofumus boni iurise o

fundado receio de dano de difícil reparação -periculum in mora-,

pressupostos aptos à concessão da liminar acautelatória.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 13 e parágrafo único, e

20, item II, do RICGJT,DEFIROaliminarpara suspender os

efeitos da decisão concessiva da antecipação de tutela deferida na

Reclamação Trabalhista0002118-44.2014.5.02.0044, até a

publicação da decisão a ser proferida no julgamento do Mandado de

Segurança1001825-92.2014.5.02.0000, pelo Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região.

Dê-se ciência do inteiro teor da liminar ora deferida, por ofício e com

urgência, na forma do art. 21, parágrafo único, do RICGJT, ao

requerente, à nobre Desembargadora Maria das Graças Monteiro

Melo, do TRT da 2ª Região, ao juízo da 44ª Vara do Trabalho de

São Paulo-SP e à terceira interessada.

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEM

Ministro Presidente do TST

(na forma do art.35, inc. XXX, do RI-TST)

Secretaria-Geral Judiciária

Ato

ATO 696/2014

ATO Nº 696/SEGJUD.GP, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

Divulga os órgãos fracionários do Tribunal Superior do Trabalho que

serão integrados pela Excelentíssima Senhora Ministra Maria

Helena Mallmann, bem assim o total de processos que serão

atribuídos a Sua Excelência na 5ª Turma e na Subseção II

Especializada em Dissídios Individuais.
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no

uso das atribuições legais e regimentais, ad referendum do Órgão

Especial,

considerando as vagas existentes na 5ª Turma e na Subseção II

Especializada em Dissídios Individuais,

considerando o disposto nas Resoluções nºs 139 e 150 do

Conselho Nacional de Justiça,

considerando o disposto no art. 92-A do Regimento Interno do

Tribunal Superior do Trabalho,

RESOLVE

Art. 1º A Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Mallmann

integrará a 5ª Turma e a Subseção II Especializada em Dissídios

Individuais.

Art. 2º Na 5ª Turma serão distribuídos à Excelentíssima Senhora

Ministra Maria Helena Mallmann, por compensação, 8.967

processos, sendo 3.587 Recursos de Revista e 5.380 Agravos de

Instrumento em Recurso de Revista, conforme critério preconizado

no art. 92-A do RITST, montante que se somará ao acervo

vinculado à cadeira ocupada (6.723 processos), perfazendo o total

de 15.690 processos.

Art. 3º A Secretaria-Geral Judiciária observará os seguintes

acréscimos percentuais à distr ibuição normal diár ia da

Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Mallmann, até que

se esgote a compensação:

a) 15% para a classe processual Recurso de Revista, e

b) 10% para a classe processual Agravo de Instrumento em

Recurso de Revista.

Art. 4º Na Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, a

Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Mallmann receberá,

mediante compensação, o montante de processos redistribuídos por

ocasião da remoção do Excelentíssimo Senhor Ministro Guilherme

Augusto Caputo Bastos para a Subseção I Especializada em

Dissídios Individuais (Resolução Administrativa nº 1650/2014), na

forma do § 2º do art. 93 do RITST.

Publique-se.

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Despacho

Processo Nº CauInom-0029858-66.2014.5.00.0000
Complemento Processo Eletrônico

Autor(a) BEL CHAVES LTDA - ME

Advogado Dr. Teófilo Paes da Costa(OAB:
13393PA)

Réu IDENILSON MARCIEL DE BARROS

Bel Chaves Ltda. - ME propõe ação cautelar inominada incidental,

com pedido de liminar inaudita altera parte, em face de Idenilson

Marciel de Barros, na qual alega que, apesar de não ter interposto

recurso contra sentença que a condenara em indenização por

danos materiais e morais, o Banco Bradesco que figurara no pólo

passivo e também fora condenado nesses mesmos títulos

interpusera recurso de revista.

Na sequência, assevera que a Ministra Kátia Magalhães Arruda,

relatora do processo principal, houve por bem deferir a liminar

pedida pelo Banco Bradesco, em sede de cautelar inominada, para

atribuir efeito suspensivo ao recurso de revista nº TST-RR-1611-

28.2001.5.08.0010.

Relata ainda ter sido deflagrada a execução contra si no valor de R$

6.056.963,52, tendo sido apreendidos em sua conta bancária o

correspondente a R$ 22.911,94, importância que inclusive já foi

levantada pelo réu, acenando com o perigo da demora, por se tratar

de micro empresa em que o capital social não ultrapassa a R$

50.000,00.

Adverte para a aparência do bom direito em razão de o co-

reclamado Banco Bradesco ter obtido liminar inaudita altera parte,

para imprimir efeito suspensivo ao recurso de revista que

interpusera, liminar que postula lhe seja estendida, dado que a sua

condenação o fora subsidiariamente.

Pois bem, não é veraz a afirmação da requerente de que figurara na

ação trabalhista como responsável subsidiária, uma vez da

sentença da 10ª Vara do Trabalho de Belém e do acórdão que

apreciara o recurso ordinário consta expressamente que ela figurara

no pólo passivo como ré principal e a entidade bancária como

responsável subsidiária.

É certo, de outro lado, que a requerente não recorreu do acórdão do

TRT da 8ª Região, que majorara para R$ 1.200.000,00 tanto o valor

da indenização por danos materiais quanto a indenização por danos

morais, pelo que, a princípio, não haveria lugar para exame da

cautelar inonimada.

Isso por conta do trânsito em julgado da decisão que a condenara

naquelas sanções jurídicas, não lhe sendo lícito valer-se do recurso

de revista interposto pelo Banco Bradesco, nos autos do processo

TST-RR-1611-28.2001.5.08.0010, para o eleger como pressuposto

da cautelar inonimada previsto no artigo 796, do CPC.

Não obstante o processo pendente em grau de recurso deve-se ao

recurso de revista do Banco Bradesco, extrai-se da ratio legis do

artigo 798, do CPC, ter sido conferido ao magistrado, mesmo em

sede recursal, o poder geral de cautela.

Com base nele, poderá o Juiz determinar as medida provisórias que

julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte,

antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave

ou de difícil reparação.

Como na reclamação trabalhista configurara-se o litisconsórcio

facultativo unitário, já que a decisão que for proferida contra a

requerente e o Banco Bradesco há de ser uniforme, agiganta-se a

constatação de a Ministra Kátia Magalhães Arruda, relatora do

processo TST-RR-1611-28.2001.5.08.0010, ter deferido liminar para

conceder efeito suspensivo ao recurso de revista da entidade

bancária.

Em outras palavras, com o efeito suspensivo assegurado pela

ilustre Ministra na cautelar ajuizada pelo Banco Bradesco, impõe-se,

a cavaleiro do poder geral de cautela, reconhecer a aparência do

bom direito e o perigo da demora, com o prosseguimento da

execução unicamente contra a autora, notoriamente carente de

recursos financeiros para arcar com a condenação que lhe fora

impingida.

Aqui, vem a calhar o alerta de Sua Excelência na decisão exarada
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em 14/11/2014, na qual deixara assentada "a presença do

periculum in mora', decorrente da já iniciada execução provisória,

em valor superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), com

penhora on-line nas contas da primeira reclamada, em percentual

inferior ao valor constante no acórdão, o que implica o início da

execução também em relação ao segundo reclamado, por ser este

último o mais forte economicamente do que a devedora principal".

Esse tópico da decisão concessiva do efeito suspensivo do recurso

de revista do Banco Bradesco se identifica por sua absoluta

consistência jurídica a desautorizar a equivocada tese do Juízo da

10ª Vara do Trabalho de Belém, corporificada no seguinte tópico da

sentença prolatada em 17/10/2012, in verbis:

Registre-se, nesse particular, uma vez declarada a condenação

subsidiária do litisconsorte na espécie, que, por falta de amparo

legal, não deve prosperar qualquer requerimento no sentido de

serem, após excutidos os bens da empresa BEL CHAVES,

executados primeiramente os bens dos sócios da ré BEL CHAVES

para depois de ser intentada a execução contra o 	BRADESCO, eis

que a responsabilidade subsidiária deste litisconsorte, à luz do item

IV da Súmula n. 331 do C. TST, dever ser imediata, sem qualquer

ressalva ou benefício de ordem, devendo os atos executórios contra

o responsável subsidiário serem promovidos de plano tão logo seja

constatada a mera inadimplência da primeira ré quanto à quitação

das suas obrigações.

 Impõe-se, desse modo, a título preventivo do potencial

encerramento das atividades da requerente, o deferimento de

liminar inaudita altera parte para suspender o curso da execução do

processo nº 1611-28.2001.5.08.0010, até o julgamento do recurso

de revista do Banco Bradesco, mantida a l iberação das

importâncias já ultimada por ordem do Juízo da 10ª Vara do

Trabalho de Belém - PA.

Ressalte-se não haver ineditismo nesta decisão, posto que, última

instância, visa assegurar ao requerido condições de receber a

totalidade da condenação, no caso de não lograr êxito o referido

recurso, não sendo demais alertar para a circunstância de ser dado

à digna Ministra Kátia Magalhães Arruda modificar ou revogar essa

liminar, nos termos do artigo 807, do CPC.

Do exposto, com base no poder geral de cautela conferido ao

magistrado pelo artigo 798, do CPC, defiro a liminar inaudita altera

parte, para suspender a execução contra a requerente que tramita

perante a 10ª Vara do Trabalho de Belém - PA, relativa ao processo

nº 1611-28.2001.5.08.0010, consolidadas as liberações efetuadas

pelo Juízo titular daquela unidade judicial no importe de R$

22.911,94.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Excelentíssimo Juízo

da 10ª Vara do Trabalho de Belém - PA, à requerente e ao

requerido, determinando que os autos sejam apensados ao

processo TST-RR-1611-28.2001.5.08.0010, para que a digna

relatora, Ministra Kátia Magalhães Arruda, adote as providências

que entender cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2014.

Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006)

 MINISTRO BARROS LEVENHAGEN

Presidente do TST

Processo Nº CauInom-0030059-58.2014.5.00.0000
Complemento Processo Eletrônico

Autor(a) SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS

Advogado Dr. Orlando Silveira Martins
Júnior(OAB: 47037SP)

Réu ANGELINA DE FÁTIMA MARTINS
FRANCISCO

Réu JEFERSON MARTINS FRANCISCO

Réu JANAINA MARTINS FRANCISCO

Réu JADSON MARTINS FRANCISCO

Spaipa S/A Indústria Brasileira de Bebidas ajuíza ação cautelar

inominada incidental, com pedido de liminar, a fim de imprimir efeito

suspensivo ao agravo interposto em face de decisão denegatória de

recurso extraordinário, o qual fora aviado contra acórdão da 8ª

Turma do TST, que negara provimento ao agravo de instrumento

em recurso de revista manejado pela reclamada.

Para tanto, sustenta a presença do requisito da fumaça do bom

direito, consubstanciada na existência de repercussão geral da

questão constitucional relativa ao "prazo prescricional para a

pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes

acidente do trabalho".

Defende, em seguida, a adoção do prazo prescricional do artigo 7º,

inciso XXIX, da Constituição Federal e a inaplicabilidade da multa

do artigo 475-J do CPC nas lides processadas na Justiça do

Trabalho.

De outro lado, alerta para o perigo da demora, à medida que "[...]

está sendo compelida a pagar/depositar quase meio milhão de reais

no exíguo prazo de 15 dias, sob pena de multa", tudo de modo a

comprometer o adimplemento de seus compromissos financeiros,

inclusive a folha de pagamento dos empregados.

Conclui por requerer a suspensão da execução em curso na

Reclamação Trabalhista nº 73100-23.2007.5.15.0091, em trâmite no

âmbito do TRT da 15ª Região, na 4ª Vara do Trabalho de Bauru.

Pois bem, não é demasiado assentar que o STF tem admitido

imprimir efeito suspensivo a recurso extraordinário, sobretudo a

agravo do artigo 544, do CPC, em casos especialíssimos, quando

claramente demonstrada a plausibilidade jurídica da questão

discutida no recurso e o perigo de prejuízo irreparável ou de difícil

reparação, decorrentes da execução da decisão impugnada.

Nesse sentido, reportando ao acórdão contra o qual a parte interpôs

recurso extraordinário, observa-se ter a 8ª Turma do TST negado

provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista,

deixando consignado, in verbis:

 O Regional denegou seguimento ao Recurso de Revista patronal

com fulcro no art. 896, § 4º, da CLT e na Súmula 333 do TST.

A Reclamada alega, em síntese, que a prescrição aplicável ao

presente caso é a trabalhista, prevista no art. 7º, XXIX, da

Constituição Federal e não a da lei civil. Argumenta que o Recurso

de Revista merece ser admitido por divergência jurisprudencial, bem

como por violação ao citado dispositivo constitucional e ao artigo 11

da CLT.

O Regional, em relação ao tema, assim entendeu:

"É cediço que o dano moral, advindo de qualquer ato ou fato

ocorrido no ambiente de trabalho, está afeito a esta Justiça, porém

a legislação civil é que será chamada a intervir, dado, inclusive, a

origem da figura material em comento (a ocorrência ou não do

dano).

E assim o é, mormente com relação à aplicação da prescrição. O

empregado que detinha prazo prescricional vintenário, garantido

pelo Código Civil de 1916, por exemplo, dada a modificação da

competência material, não pode ser prejudicado a ponto de vir bater

às portas deste Judiciário e deparar-se com a decretação da

prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX da Carta Maior, uma

vez que se endereça tal preceito unicamente às verbas advindas da

relação empregatícia, aos créditos que porventura tenham sido

frustrados ao trabalhador. A indenização aqui buscada detém outro

cerne, o de proteção à vida, matéria de cunho eminentemente
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personalíssimo.

Pensar (ou agir) em sentido contrário seria ir de encontro a um dos

principais pilares do Direito Obreiro, o da proteção, por ser operário

o elo fraco da corrente, principalmente se se considerar que o

direito à vida (e aí, em sentido latu, não o viver simplesmente, mas

viver com saúde e dignidade) é bem protegido constitucionalmente.

Releva salientar também que até janeiro/2003, quando entrou em

vigor o novo Código Civil, não havia dúvidas de que o trabalhador

contava com o prazo de 20 anos para o ajuizamento da ação

reparatória. Assim, tem-se que a mudança da competência operada

pela EC 45/2004, não pode prejudicar o trabalhador a ponto de vir

bater às portas deste Judiciário e se deparar com a decretação da

prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Carta Maior, uma vez

que, como já dito, se endereça tal preceito unicamente às verbas

advindas da relação empregatícia.

(...)

No caso dos autos, tendo-se que a ação foi proposta em 01/06/2007

(fl. 02), na vigência do atual Diploma Civil, levando-se em conta que

o fato que impulsionou a indenização por danos morais ocorreu em

24/03/1988 (fl. 47) e a entrada em vigor do novo Código

(10/01/2003) já havia transcorrido mais da metade do prazo

estabelecido pelo que foi revogado (14 anos, in casu, dos 20 anos

previstos no Código), aplica-se, então, o prazo vintenário, tal como

previsto na regra de transição contida no art. 2.028, do Codex.

Assim, não há prescrição a ser decretada." (fls. 1529/1530)

A SBDI-1 do TST já pacificou sua jurisprudência no sentido de ser

aplicável o prazo prescricional previsto no Código Civil às

pretensões de indenização por dano moral ou material decorrente

de acidente do trabalho se a lesão for anterior à vigência da

Emenda Constitucional nº 45, publicada em 08/12/2004, tal como

ocorre no caso em exame, considerando que o acidente ocorreu em

24/03/88.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes da SBDI-1 do

TST:

"DANO MORAL E MATERIAL. DOENÇA PROFISSIONAL.

PRESCRIÇÃO. LESÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A C. SBDI-1 pacificou o

entendimento de ser aplicável o prazo prescricional previsto no

Código Civil às pretensões de indenização por dano moral e/ou

material decorrente de acidente do trabalho/doença profissional se a

lesão for anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004.

Precedente: TST-E-RR- 99.517/2006-659-09-00.5. Embargos

c o n h e c i d o s  e  d e s p r o v i d o s "  ( T S T - E - E D - R R - 1 4 2 2 0 0 -

73.2006.5.18.0008, Relª. Minª. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,

DEJT de 1º/4/2011).

"RECURSO DE EMBARGOS.  DECISÃO EMBARGADA

PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. ACÓRDÃO

TURMÁRIO COMPLEMENTAR PUBLICADO EM 13.2.2009.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. FATO

OCORRIDO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL

N.º 45/2004. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CÍVEL. 1. Discute-se

nos autos acerca de o prazo prescricional a ser aplicado na

hipótese em que se postula indenização por dano moral decorrente

da relação de trabalho, quando o fato gerador do direito à reparação

se deu em momento anterior à publ icação da Emenda

Constitucional nº 45/2004. 2. O recente entendimento desta SBDI-1

é no sentido de que tendo sido ajuizada a ação de indenização de

dano moral decorrente da relação de trabalho na Justiça Comum

antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, o

prazo prescricional a ser observado é o previsto no Código Civil e

não o do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal. 3. Desse modo,

se o evento danoso decorrente da relação empregatícia ocorreu em

1/8/1987, e a ação foi ajuizada em 29/03/2004, antes, portanto, de

definida a competência da Justiça do Trabalho para dirimir

controvérsias referentes ao pedido de indenização por dano moral

decorrente da relação de trabalho, e dentro do prazo previsto no

antigo Código Civil, conforme estabelece o artigo 2.028 do Novo

Código Civil, não há falar na incidência da prescrição total da

pretensão deduzida em Juízo prevista para os créditos trabalhistas,

conforme entendeu o Regional. Precedentes da SBDI-1. 4. Recurso

de embargos conhecido e provido" (TST-E-ED-RR-524600-

67.2004.5.09.0016, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos,

DEJT de 18/3/2011).

" INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE

TRABALHO. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. Tratando-se

de pretensão de indenização por dano moral e material decorrente

acidente de trabalho, tendo o evento danoso ocorrido em 9/4/1987 e

a ação ajuizada em 3/6/2004, perante a Justiça Comum, dezessete

anos depois, portanto, e considerando-se que na data da entrada

em vigor do atual Código Civil já havia transcorrido mais da metade

do prazo prescricional de 20 anos (CCB/1916, art. 177 c/c

CCB/2002, art. 2.028), incide a prescrição vintenária, prevista no art.

177 do Código Civil de 1916. A prescrição prevista no art. 7º, inc.

XXIX, da Constituição da República incidirá somente nos casos em

que a lesão se deu em data posterior à vigência da Emenda

Constitucional 45/2004. Recurso de Embargos de que se conhece e

a  que  se  nega  p rov imen to . "  (TST-E -ED-RR-88200 -

25.2005.5.18.0052, Rel. Min. João Batista Brito Pereira, DEJT de

24/9/2010).

Assim, ao entender aplicável a prescrição vintenária, prevista no

Código Civil de 1916, o acórdão recorrido demonstra consonância

com a referida jurisprudência, tornando superado o debate relativo à

alegação de violação dos artigos 7º, XXIX, da Constituição Federal

e 11 da CLT, nos termos da Súmula 333 do TST, bem como a

suscitada divergência jurisprudencial, ante a previsão do art. 896, §

4º, da CLT.

Extrai-se dessa fundamentação que a matéria debatida no apelo

extremo guarda identidade com aquela em que o STF concluíra

pela inexistência de repercussão geral da questão constitucional,

concernente ao ARE nº 650932, da relatoria do Ministro Ricardo

Lewandowski, cujo acórdão, publicado no DJe de 05/04/2013,

mereceu a seguinte ementa:

DIREITO DO TRABALHO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE

REPARAÇÃO DE DANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA

INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA

DE REPERCUSSÃO GERAL.

Como assinalado na decisão denegatória do recurso extraordinário,

frente aos artigos 543-A, § 5º, do CPC e 326 do RISTF, a decisão

do Supremo Tribunal Federal que nega a existência de repercussão

geral é irrecorrível e estende-se a todos os recursos que tratam de

questão idêntica.

Sublinhe-se mais que a competência dos tribunais de origem para

análise da admissibilidade do recurso extraordinário, com vistas ao

seu enquadramento em precedente em que não se reconheceu a

repercussão geral, no âmbito do STF, remete às normas dos artigos

541, caput, 542, § 1º, e 543-B, caput e parágrafos, do CPC.

A partir desse expressivo conjunto normativo, avulta a convicção

sobre a ausência do requisito da fumaça do bom direito, indutora do

indeferimento da liminar pleiteada, não aproveitando à requerente o

potencial perigo de demora, considerando que a cautelar inominada

ou a liminar inaudita altera parte reclamam, necessariamente, o

concurso simultâneo dos aludidos pressupostos.

Ressalte-se, de resto, não ter a requerente veiculado no seu

recurso extraordinário a tese que inova na cautelar inominada
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acerca da inaplicabilidade, no processo do trabalho, do artigo 475-J,

do CPC, constituindo-se, por isso mesmo, inadmissível inovação

temática, refratária à cognição perfunctória inerente aos pedidos de

efeito suspensivo do agravo do artigo 544, do CPC, inviabilizando,

por consequência, a suspensão da execução.

Do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Cite-se os requeridos para,

querendo, contestarem a ação, no prazo de cinco dias, observada a

cominação prevista no artigo 803 do CPC.

Dê-se ciência ao MM. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Bauru e,

após, remeta-se a cautelar inominada ora proposta à consideração

da Vice-Presidência do TST.

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2014.

Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006)

 MINISTRO BARROS LEVENHAGEN

Presidente do TST
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