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Apresentação 

 

Estimado amigo Des. João Carlos Ribeiro de Souza, e. Diretor da Escola 

Judicial do Eg. TRT da 23ª Região, 

Quantas boas lembranças me trouxeram à mente quando vi a mensagem 

do jovem Colega Dr. André Molina convidando-me, em seu nome, para apresentar 

esta magnífica obra do “meu Tribunal” no mesmo dia em que recebia a notícia de 

minha cura de uma doença que se arrastava já há muitos meses. Foi uma coincidência 

muito feliz porque ambas me deixaram com a alegria contagiante das crianças e dos 

loucos! 

Imediatamente minha memória me levou ao ano de 1992, oportunidade em 

que atuava como Juiz Presidente da 2ª JCJ de Dourados, cidade encantadora que 

acolheu à mim, à Cláudia e ao Zuzinha como verdadeiros filhos legítimos daquela 

terra promissora de gente de bem, quando foi editada a Lei nº 8.430 criando o Eg. 

TRT da 23ª Região com jurisdição no Estado de Mato Grosso e sede em Cuiabá. 

Recebi, à época, por convite honroso do Colendo TST, e por indicação 

informal da Amatra X, a incumbência de acompanhar a instalação do Eg. novel TRT 

mato-grossense, oportunidade em que pude já conhecer pessoas maravilhosas, 

dedicadíssimas e muito competentes, exemplo que foram os Drs. José Antônio Alves 

de Abreu, assessor da Presidência, mais os servidores que lhe acompanhavam na 

delegação brasiliense, Luis, engenheiro chefe. 

Não fazia ideia que nascia ali um amor eterno que nem nos contos de fada, 

um amor puro e verdadeiro e, também, correspondido. Cuiabá, desde o primeiro 

momento em que aportava em seu domínio, sorriu para mim e firmamos um pacto de 

uma convivência fraterna e duradoura, e assim foi que a vida, por suas linhas tortas, 

me tirou de um lugar que eu amava tanto que era Dourados para um lugar que eu iria 

amar muito mais!  

Parece que a história da minha vida já conspirava pela minha permanência 

definitiva na capital de todos os mato-grossenses porque poucos meses após estar 

acompanhando o ingente trabalho de instalação daquele novo TRT fui nomeado 

orgulhosamente “Juiz do TRT da 23ª Região”, e tive o privilégio de poucos de compor 

o sodalício com os Colegas de Toga Geraldo de Oliveira, Guilhermina de Freitas e 
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Diogo José da Silva. Imediatamente se juntaram a nós os estimadíssimos Colegas 

José Simione, indicado pela OAB, Leila Calvo, indicada pelo MPT e, na representação 

classista, os não menos queridos Alexandre Herculano Furlan, pelos empregadores, 

com seu suplente Pedro Nadaf, e José Antônio Piovesan Zanini, pelos trabalhadores, 

com seu suplente Saulo Silva.  

Quando da instalação do Eg. TRT da 23ª Região, vi pessoas incansáveis 

na busca de uma estruturação a mais próxima da perfeição, com reuniões 

intermináveis de trabalho, e nesse seleto rol estava a minha Cláudia, com a 

experiência de ex-Secretária Judiciária do TST, juntamente com servidores que nunca 

tinham atuado no serviço público, e que deu a mescla necessária para o primor da 

obra, sempre sob a batuta inteligente do Presidente Geraldo de Oliveira! 

O cenário político à época nos era muito favorável, tanto que o diligente e 

competente Presidente Geraldo de Oliveira iniciou a construção da sede própria do 

TRT em área cedida pelo então Governador Jayme Campos, que hoje brilha no 

Congresso Nacional como Senador da República. A obra foi fruto de concurso aberto 

ao público, e que teve como ganhador o trabalho de arquiteto natalense por sua 

expertise no tema. A obra, diga-se de passagem, que durou algum tempo por força 

das circunstâncias, questões orçamentárias principalmente, foi objeto de inúmeros 

elogios pela lisura e pela transparência. 

Funcionando a todo vapor, o Eg. TRT da 23ª Região mudava a cara do 

Poder Judiciário Mato-grossense. Passamos a dividir com nosso co-irmão Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso a hegemonia da prestação jurisdicional no Estado, e 

fazíamos, pela regência do maestro Geraldo de Oliveira, com uma rapidez incrível, 

somando às JCJ já instaladas, caso de Rondonópolis, Alta Floresta, Barra do Garças 

e Colíder, exemplificadamente, as novas JCJ’s que comporiam o arcabouço para uma 

atuação impecável da Justiça do Trabalho como o é até os presentes dias. 

Acompanhando as instalações físicas das novas JCJ’s, vinham os 

concursos públicos para preenchimento dos cargos de Juiz Presidente de JCJ e Juiz 

Substituto, e tivemos oportunidade em que chegamos a realizar mais de um concurso 

público por ano. Era uma equipe extraordinária a de servidores do TRT da 23ª Região, 

inigualável, eu diria, não só pela dedicação e qualidade na prestação dos serviços, 

mas muito mais pela forma simpática com que o faziam. Era algo bastante 

diferenciado, e tinha o conhecimento necessário para tal avaliação até porque desde 
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os meus 18 anos frequentava como servidor concursado ambientes do serviço público 

e já contava com a maturidade dos passados 35 anos de idade.   

Seguiram-se a criação da Associação dos magistrados da XXIII região – 

Amatra XXIII, que tinha como sede provisória o meu gabinete, isso em fevereiro de 

1993, e hoje já conta com uma estrutura física e educacional invejável pra os padrões 

brasileiros; depois foi criada a Escola Judicial já em meados de 1994, e pude concorrer 

em ambas com uma modesta colaboração do meu tempo e esforço.  

Em seguida veio, já em fevereiro de 1997, a Secretaria Integrada de 

Execuções, criada sob similar forma e conteúdo da congênere paranaense, que veio 

a dar, indubitavelmente, um impulso extraordinário na eficiência das execuções das 

nossas decisões e, sobretudo, ordenar e organizar os serviços de nossos operosos 

Oficiais de Justiça e também do serviço de cálculo, que se tornaram exemplares, 

atendendo a tempo e modo as demandas que se apresentavam. 

Sobreveio, ainda, nos idos de maio de 1997, as Varas Itinerantes, 

imaginadas na feliz iniciativa dos Colegas Paulo Brescovici e Vladimi Baptista, em 

funcionamento inédito no país, isso se considerarmos a diferenciação para as 

paraenses, que funcionavam também de forma inédita através de barcos para chegar 

à rincões inatingíveis por terra.  

A primeira, se a memória não me trai, foi em Sorriso logo na primeira 

semana do mês de maio, e lembro-me como se fosse hoje os Drs. Airton Cella e Luís 

Alcântara, que depois honrou o TRT com sua sabedoria e dinamismo na condição de 

Desembargador por indicação do Quinto Constitucional da OAB, trazendo o pleito 

daquele progressista e pujante Município mato-grossense. Acompanhou esse 

primevo trabalho meu Assessor Sebastião Pinheiro Neto. 

Depois se seguiram Juína, Primavera do Leste, Peixoto de Azevedo e Nova 

Xavantina e, se me permitem, dois dedos de prosa quanto à Juína e Nova Xavantina. 

A primeira só se chegava com segurança e maior rapidez de avião, e a 

aeronave que levou a primeira equipe do TRT para a implantação da Vara Itinerante, 

sob a condução do e. Des. José Simione, acompanhado do Dr. Paulo Brescovici e do 

servidor Gilvan, estava com o tanque de combustível vazando e acabou estourando 

um dos pneus num pouso forçado. Tinha que ter coragem também nesse aspecto! 
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Nova Xavantina não era jurisdicionada pela Justiça do Trabalho, e o que 

me ocorreu fazer com o Tribunal de Justiça foi: suspender a competência da Justiça 

Comum nos dias em que estivesse realizando atos na cidade, como audiências, oitiva 

de testemunhas, notificando partes, dentre outros, e na saída da Justiça do Trabalho 

voltava, como por milagre, a jurisdição da Justiça Comum. Foi a forma criativa que 

encontramos para poder dar vazão a um enorme número de processos represados 

na linda e esotérica região do sul do Estado de Mato Grosso. 

Esse foi um projeto que coloquei todo o meu esforço intelectual e físico, 

pois era um compromisso que tinha comigo mesmo de levar o braço da Justiça do 

Trabalho a todo o Estado, e o fizemos, modestamente, com muita competência, 

exatamente porque pude contar com abnegados Juízes, exemplo o Dr. Paulo 

Brescovici, assim como de servidores também, e é exemplo o Gilvan, além dos 

Oficiais de Justiça, e assim chegávamos aos lugares nunca antes imaginados com 

nossa equipe para atender aos esquecidos cidadãos mato-grossenses que eram 

jurisdicionados pelo Eg. TRT da 23ª Região. 

As comendas, honraria que não raro fazia os homenageados chorarem de 

emoção pela indicação, guardado o dia santo em homenagem à São José Operário, 

dia 19 de março, foi uma das melhores razões da nossa boa relação com a sociedade 

empresarial e trabalhadora de Mato Grosso. 

E os eventos, ora, os nossos eventos... eram esperados pelo país todo tal 

a qualidade dos expositores e a escolha minuciosa dos temas a serem enfrentados, 

além da novidade de trazermos para o rol científico das exposições diversos juristas 

estrangeiros dos mais diversos países do mundo. 

Lembro-me como se fosse hoje a estupefação do e. Ministro Presidente do 

STJ, Romildo Bueno de Souza, quando entrou no auditório do Hotel Fazenda Mato 

Grosso e esperavam-no 1500 ouvintes para sua fala inaugural. Era um espetáculo sui 

generis para o Estado, e isso propiciava também a Justiça do Trabalho. 

Quantos professores brasileiros e estrangeiros e quantas autoridades 

públicas brasileiras trouxemos a Cuiabá! Até o Presidente da República em exercício, 

Senador Marco Maciel, veio encerrar um de nossos eventos no auditório da 

Fecomércio e tudo isso era prestígio da nossa gloriosa região trabalhista... Que 

saudade! 
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Nossas iniciativas na área tecnológica eram rapidamente copiadas por 

Tribunais do país e logo incorporadas às práticas permanentes na Justiça do Trabalho 

como um todo, e isso nos dava seguramente um tremendo orgulho. Imaginamos o 

pagamento de honorários periciais pelo orçamento da União em casos específicos e 

tal ideia também serviu de parâmetro para toda a Justiça do Trabalho no país, e com 

isso íamos dando demonstração da competência do nosso corpo de magistrados e 

servidores.  

Quanto orgulho! O Eg. TRT da 23ª Região ia tomando corpo de uma 

Instituição que prestava e prestaria relevantíssimos serviços não só aos mato-

grossenses mas ao país, e pude ter o privilégio de estar na composição do sodalício 

neste momento. Reitero, que orgulho! 

Bom, em algum momento tenho que retornar ao foco principal do convite a 

que fui honrado pelo e. Des. João Carlos, sem antes entretanto dizer que Cuiabá ainda 

daria a mim e a Cláudia em 1998 uma lembrança inesquecível das terras de Pascoal 

Moreira Cabral, o nascimento do Guilherminho, cuiabano de Chapa e Cruz... 

Agora, depois de ler o trabalho a ser publicado, devo confessar desde logo 

que meu apreço e consideração pelo Dr. André Molina avançaram exponencialmente 

em razão da coragem e inteligência jurídica demonstradas na exposição doutrinária 

que redundará em mais um exemplar dessa prestigiosa revista. 

Inicia o caro Juiz do Trabalho com uma exposição esplêndida, fundada em 

doutrina nacional e estrangeira, quando defende o fato de que, mesmo na crise, sair 

do direito posto nunca será a melhor opção; critica, de forma dura, mas respeitosa e 

fundamentada, a posição do e. Corregedor Geral da Justiça do Trabalho que, para 

resolver um problema judicial, lança mão de expediente administrativo, inapropriado, 

pois, para o episódio, com a ressalva de que se tratava de situação excepcional  e 

que as regras estreitas sobre as atribuições do órgão interno do TST e a via 

especialíssima da correição parcial precisavam ser contextualizadas com o momento 

atual da pandemia. 

Merece destaque o trecho em que S. Exa. diz que “As soluções para o 

Direito e o Processo do Trabalho, para o enfretamento da crise sanitária e econômica 

causada pela pandemia do coronavírus, devem estar, necessariamente, previstas no 

Direito, legitimamente decididas pelos Poderes Legislativo e Executivo, o último em 
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sua atividade legislativa excepcional de urgência, incumbindo ao Poder Judiciário 

transitar dentro dos limites semânticos dos textos legislativos, respeitando os seus 

próprios precedentes judiciais, que anteriormente já interpretaram e adscreveram 

sentido aos dispositivos que cuidam dos instrumentos excepcionais – como a teoria 

da imprevisão, a onerosidade excessiva, a força maior e o fato do príncipe – em salutar 

atividade interpretativa, porém sem extravasar as fronteiras do sistema jurídico, ainda 

que imbuídos das melhores razões, quando, nesse caso de transgressão, as decisões 

judiciais apenas contribuirão para a instauração, aqui entre nós, de um estado de 

exceção, em pleno ano de 2020”. 

Segue S. Exa. com exuberante desenvoltura ao estudo da força maior nos 

casos de extinção de contratos de trabalho ante a pandemia, examinando a questão 

sob o ângulo dos artigos 501 e seguintes da CLT, ancorado ainda em doutrina 

nacional, para concluir pela redução da indenização dos depósitos contidos na conta 

do FGTS para 20% e exclusão do aviso prévio indenizado, ressaltando, contudo, a 

fraude na comprovação do estado de força maior, quando o índice voltará ao 

percentual original e se fará obrigatório o pagamento do aviso prévio indenizado. 

Em sequência, em feliz síntese, S. Exa. trata do conceito de fato do 

príncipe, para, “Aplicando os conceitos gerais em torno da interpretação do art. 486 

da CLT ao fato concreto da pandemia do coronavírus, nossa conclusão é na linha de 

que será preciso investigar se há ato administrativo (Decreto Executivo estadual, 

distrital ou municipal) que determine a suspensão de algumas atividades, depois 

conferir se a atividade desenvolvida pela empregadora está inserida no rol das 

proibições, para, apenas nesse último caso, admitir que a extinção dos contratos de 

trabalho é decorrência direta da intervenção estatal (nexo causal)”. 

É um posicionamento corajoso quando nos escritos atuais verifica-se uma 

tendência majoritária pelo afastamento da possibilidade da ocorrência do fato do 

príncipe, até porque a própria MP tal faz menção a que se refere, a pandemia, à uma 

situação de força maior. 

S. Exa., não desconhecendo tal fato, reforça que o fato do príncipe é uma 

variação conceitual da força maior, e a lei não distingue uma da outra, ou melhor, não 

revela com segurança o traço da discricionariedade, cantado em prosa e verso por 

muitos como o diferenciador da força maior e do fato do príncipe pois, fundado em 

doutrina de escol, afirma que que apenas exige que o ato administrativo ou legislativo 
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provoque paralisação temporária ou definitiva da atividade, redundando, pela 

gravidade dos seus efeitos inevitáveis ou imprevisíveis, na ruptura de contratos de 

emprego. 

Trata com sabedoria a questão dos acordos trabalhistas e sua natureza 

jurídica, finalizando com sua opinião abalizada sobre as consequências jurídicas dos 

referidos acordos e conciliações para concluir “que os acordos e as conciliações 

referidos ao longo da CLT, trata-se de transações, com natureza jurídica de contrato, 

podendo ser da espécie extrajudicial (caso dos acordos em comissão de conciliação 

prévia) ou da espécie judicial (caso dos acordos extrajudiciais levados à homologação, 

quando passarão a ostentar essa qualidade, os acordos celebrados no bojo de uma 

ação trabalhista contenciosa e os acordos celebrados no âmbito do coletivo do 

trabalho). Decorre da conclusão, quanto à sua natureza jurídica de transação, que, 

em nível de direito material, os populares acordos trabalhistas, submetem-se à teoria 

geral dos contratos, às disposições que regulam a novação (art. 360 e seg. do CC) e 

as normas que regem as transações (art. 840 e seg. do CC). Isto é, ainda que sejam 

objeto de discussão na Justiça do Trabalho (competência), que versem sobre direitos 

trabalhistas (conteúdo), a sua regulamentação de direito material (requisitos gerais, 

especiais e efeitos) está no Código Civil, com as complementações previstas na CLT, 

que são objeto de destaque neste trabalho”. 

Segue analisando com peculiar destreza e com fundamento forte na 

doutrina nacional e estrangeira e em jurisprudência do STJ que não é possível alterar 

as bases da transação havida, mesmo que em aparente conformidade com os artigos 

317, 478 e seguintes do CC, pelo fato de que um dos requisitos, qual seja, o da 

alteração da base objetiva dos contratos, não foi alcançado pela calamidade que, ao 

interferir na situação econômica das partes, imiscuiu-se na base subjetiva dos 

contratantes, o que não autoriza a sua revisão, suspensão e resolução judicial, em 

conformidade com o sistema jurídico em voga.  

Trata com muita sobriedade a questão do inadimplemento das obrigações 

em razão do caso fortuito ou de força maior, da purgação da mora ou do pagamento 

em dinheiro e suas consequências, com exemplos curiosos e farta doutrina 

especializada, nacional e estrangeira, e ainda da redução equitativa da cláusula penal 

e dos instrumentos processuais. 
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Perpassa por uma análise percuciente da prescrição, e, em determinada 

passagem, até mencionando doutrina de Juízes do Trabalho de outras Regiões, 

analisa o alcance de expressão “somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação 

trabalhista”, trazida pela Lei nº 13.467/17, e chega à conclusão jurídica de que referido 

termo deve ser compreendido como “apenas”, e esta análise deve ser feita sobre o 

ângulo até de eventual inconstitucionalidade, vez que não se poderia tratar o 

trabalhador diferentemente de outros cidadãos brasileiros que teriam, por exemplo, o 

artigo 202 do CC como outras formas de impor a interrupção da prescrição. 

Garante, assim, que as hipóteses de suspensão ou interrupção dos 

contratos de trabalho são as constantes da CLT mais as contidas nos artigos 197 a 

204 do CC. 

Fiquei, e assim concluo, empolgado com a leitura do texto a ser publicado, 

enchendo-me de orgulho da magistratura trabalhista mato-grossense, revolvendo-me 

aos primeiros Juízes do Trabalho do Eg. TRT da 23ª Região, afora os que já estavam 

na jurisdição, como é exemplo o e. Des. Roberto Benatar, os Drs. Osmair Couto, 

Edson Bueno, Carla Leal, Tarcisio Valente dentre tantos outros que se somaram a 

eles, e que foram uma equipe exemplar em todos os sentidos do que se deve esperar 

de uma boa prestação jurisdicional, equitativa, imparcial, rápida e equilibrada.  

Muito obrigado, Des. João Carlos Ribeiro de Souza, senti-me 

extremamente honrado com o convite e espero ter alcançado minha missão que 

executei com esperado carinho e felicidade. 

 

Guilherme Augusto Caputo Bastos 

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 

Ex-Presidente do TRT da 23ª Região e da AMATRA XXIII 
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DIREITO DO TRABALHO NA PANDEMIA 

 

André Araújo Molina 

 

Resumo: O artigo analisa os principais temas de Direito do Trabalho colocados em 

evidência em razão da crise sanitária e econômica causada pela pandemia do 

coronavírus, passando pelos questionamentos introdutórios, em nível de teoria e 

filosofia do Direito, sobre a aplicabilidade do ordenamento jurídico atual para os 

momentos de calamidade, bem como enfrentando cada uma das questões mais 

urgentes, como as hipóteses de rescisão contratual por força maior, nela incluída o 

fato do príncipe, a suspensão e a revisão dos acordos trabalhistas celebrados antes 

da situação emergencial, a incidência e a redução das penas da mora e a cláusula 

penal, concluindo com a avaliação sobre a suspensão e a interrupção dos prazos de 

prescrição, na medida em que, em termos fáticos, o acesso adequado ao Poder 

Judiciário estaria dificultado atualmente. 

Palavras-chave: Pandemia – Direito do Trabalho – Institutos 

 

Abstract: The paper analyzes the main themes of Labor Law highlighted by the health 

and economic crisis caused by the coronavirus pandemic, going through introductory 

questions, at the level of theory and philosophy of Law, about the applicability of the 

current legal system for the times calamity, as well as facing each of the most urgent 

issues, such as the hypothesis of contractual termination by force majeure, including 

the fact of the prince, the suspension and review of labor agreements entered into 

before the emergency situation, the incidence and reduction of late payment penalties 

and the penal clause, concluding with the assessment on the suspension and 
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interruption of the limitation periods, as, in fact, adequate access to the Judiciary would 

be currently hampered. 

Keywords: Pandemic – Labor Law - Institutes 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Ordenamento jurídico, estado de emergência e crise. 3. 

Extinção contratual por força maior. 3.1. Fato do príncipe. 4. Acordos trabalhistas e 

sua natureza jurídica. 4.1. Coisa julgada formal e material. 4.2. Revisão e suspensão 

judicial dos acordos. 4.3. Inadimplemento das obrigações em razão de caso fortuito e 

força maior. 4.4. Redução equitativa da cláusula penal. 4.5. Instrumentos processuais. 

5. Prescrição durante a crise da pandemia. 6. Conclusões. 

 

1. Introdução 

 

O estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus1 

impactou, praticamente, todos os espaços da vida em sociedade, desde as relações 

familiares, econômicas, sociais, políticas, até alcançar as relações de trabalho, cujos 

reflexos, jamais vistos em nossa história, estão a reclamar tratamento jurídico 

imediato, para resolver as controvérsias que lhes são decorrentes. 

Especialmente em relação ao Direito do Trabalho, alguns problemas 

emergenciais foram colocados em evidência, partindo-se de um questionamento 

originário se o ordenamento jurídico posto é adequado e suficiente para resolver esses 

novos problemas, quando algumas vozes passaram a defender soluções 

emergenciais, a partir de interpretações mais criativas e flexíveis, chegando ao ponto 

de surgir alguma defesa de soluções a margem do sistema jurídico, na medida em 

que para os novos problemas, as antigas soluções não seriam satisfatórias. 

A partir dessa definição originária, sobre a manutenção ou não do 

ordenamento jurídico brasileiro enquanto baliza para a atuação judicial em tempos de 

                                                           
1 Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde – 

OMS, de 30 de janeiro de 2020; Declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela OMS, de 

11 de março de 2020; Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada 

pela Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020; Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo Coronavírus; Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta serviços públicos e atividades 

essenciais; Aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensagem Presidencial nº 93/2020, que reconheceu o estado 

de calamidade pública no Brasil. 
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calamidade pública, avançaremos para enfrentar os problemas mais urgentes 

colocados para apreciação judicial. 

Os atos emanados pelo Poder Executivo, determinando a restrição de 

circulação das pessoas, a interrupção das atividades não-essenciais, havendo até 

regiões em que se chegou à situação limite de emissão de decretos de isolamento 

mais rigorosos (lockdown), as empresas foram diretamente afetadas, tanto em seu 

funcionamento, quanto em sua rentabilidade, de modo que foi posto o problema da 

manutenção dos empregos, trazendo à tona a aplicabilidade das consequências 

jurídicas do art. 502 da CLT (extinção por força maior) e do art. 486 da CLT (fato do 

príncipe), cuja incidência tem sido insuflada pela fala de pessoas públicas em diversos 

meios de comunicação, desafiado os juristas na definição dos seus requisitos e limites. 

Outro problema emergente é a definição da eficácia dos acordos 

trabalhistas que foram celebrados entre trabalhadores e empregadores, já 

homologados judicialmente, mas que foram atingidos pela crise financeira, 

despertando o debate sobre a possível suspensão dos seus efeitos, a revisão dos 

valores e prazos combinados e, no limite, a resolução dos negócios pela ocorrência 

de força maior, já havendo decisões judiciais, atuais e conflitantes, proferidas nos 

diversos tribunais trabalhistas do país em diversos sentidos. 

Ainda em relação ao tema da suspensão e revisão dos acordos, também 

há dúvida sobre os instrumentos processuais adequados para buscar esses objetivos, 

havendo decisões que, além de admitir a flexibilização, estão fazendo por petição 

incidental nos próprios autos, enquanto outras apenas admitem os pleitos por 

intermédio de ação própria, restando ainda a dúvida se a ação própria seria a ordinária 

no primeiro grau de jurisdição ou a ação rescisória de competência funcional dos 

tribunais. 

Há, também, muita discussão a respeito do início e do prosseguimento dos 

prazos de prescrição, na medida em que os tribunais estão com os seus protocolos 

abertos, recebendo novas ações, principalmente pela distribuição eletrônica pelo 

sistema do PJE, porém, de outro lado, devido às restrições de circulação das pessoas 

e o fechamento da maioria das empresas, argumentos poderosos da impossibilidade 

de entrevista com os trabalhadores pelos advogados, a dificuldade de acesso aos 

documentos, têm sustentado a suspensão dos prazos prescricionais, inclusive em 

favor do trabalhador que utiliza-se do jus postulandi. 
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Dentro desse contexto, são objetivos do estudo investigar esses problemas 

jurídicos advindos da crise sanitária e econômica causada pela pandemia do 

coronavírus, para dar-lhes respostas objetivas e fundamentadas, de modo a 

contribuirmos tanto com a reflexão científica, quanto para auxiliar na resolução das 

questões práticas, já colocadas para a apreciação dos tribunais trabalhistas, 

reclamando deles respostas urgentes, adequadas e, mais ainda, uniformes, induzindo 

um clima de segurança jurídica e previsibilidade, enquanto a grande contribuição do 

Poder Judiciário para a superação desse momento dramático da nossa história. 

 

2. Ordenamento jurídico, estado de emergência e crise 

 

Remonta à antiguidade clássica as discussões em torno do conceito de 

justo, tendo os Sofistas (Século V, a. C.), representados na figura de Protágoras, 

desenvolvido a ideia de que não há uma verdade absoluta das coisas – a depender 

do ponto de vista de cada um – e, como consequência, que também não existe um 

conceito de justo absoluto e imutável, por isso a legislação escrita não se identificava 

com o justo por natureza, mas expressava o arbítrio e a força, a vontade dos 

detentores do poder. Afirmaram, deduzindo dessa premissa, que não havia identidade 

entre o que era justo por natureza e aquilo que era justo por lei (pelo direito positivo), 

pois se assim fosse todas as leis seriam iguais e imutáveis, em qualquer tempo e 

espaço.2 

Essas reflexões originárias permitiram o início do desenvolvimento de uma 

crença na existência de direitos naturais, antecedentes e pressupostos, que fossem 

justos por natureza, autorizando aos julgadores – já no Direito Romano – invocar os 

direitos naturais contra o direito positivo, nos casos de violação daquele, aplicando-se 

a equidade como critério de julgamento, a justificar a substituição, no caso concreto, 

do direito posto pelo direito natural (justo). 

Carlos Santiago Nino resume o mecanismo do jusnaturalismo pela adoção 

de duas premissas conjuntas e inafastáveis: a) existem princípios morais e de justiça 

universalmente válidos e acessíveis à razão humana; e b) um sistema normativo ou 

                                                           
2 Para maiores aprofundamentos, consultar: MOLINA, André Araújo. Teoria dos princípios trabalhistas. A 

aplicação do modelo metodológico pós-positivista ao Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. 
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uma norma não podem ser qualificados de “jurídicos” se contradizem aqueles 

princípios morais e de justiça. E conclui que “Se alguém rechaça algumas dessas 

teses, ainda quando aceite a outra (supondo que isso seja possível), não será 

considerado um jusnaturalista.”3 

Miguel Reale anotou que “a compreensão jusnaturalista depende do 

entendimento que cada autor elabora a respeito do ser humano e seus fins, o que 

torna o Direito Natural por sua natureza fluído e problemático”4, de modo que, da 

invocação das suas premissas, que são múltiplas e conflitantes em relação ao seu 

significado e os seus objetivos, acabou essa corrente de pensamento “servindo às 

finalidades mais contrastantes, ora a serviço da Revolução, ora a serviço do 

conservadorismo mais radical.”5 

Dentro dessa mesma perspectiva de raciocínio, já no Século XX, tornou-se 

célebre a frase do jurista francês Georges Ripert, no sentido de que quando o Direito 

ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o Direito, como que a autorizar 

uma correção moral do Direito, a partir dos fatos e de soluções pressupostas, 

estimulando decisões judiciais consequencialistas, a margem do ordenamento, 

subvertendo-o e, muitas vezes, ignorando-o, sempre a pretexto de realização da 

verdadeira justiça do caso concreto.6 

O desenvolvimento da teoria e da filosofia do Direito, principalmente a partir 

das trágicas experiências históricas, quando os ordenamentos jurídicos foram 

sequestrados pela moral, pela política e no limite, pela vontade do governante ou do 

                                                           
3 Nino, Introducción al análisis del Derecho, p. 28. Tradução livre do original em espanhol. 

4 Reale, Direito Natural/Direito Positivo, p. 3/4. 

5 Ibidem, p. 4. 

6 “O Código Civil optou por tratar as uniões fora do casamento com muito rigor, qualificando-as como mero 

concubinato (art. 1.727). Para minorar esse rigor, o § 1º do art. 1.723 admitiu a possibilidade de configurar-se a 

união estável desde que haja separação de fato. Portanto, na previsão legal, a separação de fato se apresenta como 

conditio sine qua non para o reconhecimento de união estável de pessoa casada. Entretanto, a força dos fatos surge 

como situações novas que reclamam acolhida jurídica para não ficarem no limbo da exclusão. Dentre esses casos, 

estão as famílias paralelas que vicejam ao lado das famílias matrimonializadas. A família tem passado por um 

período de acentuada evolução, com diversos modos de constituir-se, longe dos paradigmas antigos marcados pelo 

patriarcalismo e pela exclusividade do casamento como forma de sua constituição. Dentre as novas formas de 

famílias hoje existentes, despontam-se as famílias paralelas: aquelas que se formam concomitantemente ao 

casamento ou à união estável. Se a lei lhe nega proteção, a justiça não pode ficar alheia a esses clamores. As leis, 

diz Jacques Derrida, em sua obra "Força de lei", não são justas como leis. Quer dizer, o enunciado normativo não 

encerra, em si, a justiça que se busca. Só a equidade pode adaptar a letra da lei ao caso concreto. Não se pode 

deixar ao desamparo uma família que se forma ao longo de muitos anos, principalmente quando há filhos do casal.” 

(TJMA - 3ª C. Cível – Processo n. 728-90.2007.8.10.0115 - Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa – DJ 

17.07.2014). 
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julgador, mostrou-nos que a solução para os nossos problemas deveria estar no 

respeito aos limites do Direito. 

Decorre dessa premissa que, inclusive nos momentos de emergência e 

crise, as soluções são aquelas previstas no ordenamento, por isso quase todos os 

países democráticos introduziram em suas constituições e nas leis mecanismos de 

reação às situações de calamidade, no exemplo brasileiro, com a permissão 

excepcional da atividade legislativa urgente pelo Poder Executivo (edição de medidas 

provisórias), a abreviação do procedimento legislativo ordinário, o reconhecimento do 

estado de emergência e, no limite, o estado de defesa e o de sítio, quando atendidos 

os requisitos e os procedimentos dos artigos 136 a 141 da Constituição, sem falar nas 

previsões excepcionais da legislação ordinária, como a teoria da imprevisão no Direito 

Civil e o fato do príncipe e a força maior no Direito do Trabalho. 

Já é clássico o estudo de Giorgio Agamben sobre o estado de exceção, 

que, segundo o autor, situa-se em uma franja entre o direito e o fato político, entre a 

ordem jurídica e a vida. Aponta como origem da ideia de estado de exceção o adágio 

latino muito repetido, necessitas legem non habet, isto é, a necessidade não tem lei, 

o que pode ser entendido em dois sentidos: a necessidade não reconhece nenhuma 

lei e a necessidade cria sua própria lei. A teoria da necessidade não seria outra coisa 

que uma teoria da exceção em virtude da qual um problema particular escaparia à 

obrigação da observância da lei.7 

O estado de exceção é verificado sempre que ocorra uma abolição 

provisória da distinção das tarefas entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

mediante a tomada de decisões excepcionais, que geram um círculo vicioso, segundo 

o qual essas medidas pouco ortodoxas, que se justificariam como sendo para a defesa 

da constituição e da democracia, são aquelas que levam, justamente, à sua ruína.8 

Henrique Simon tem observado um fortalecimento do poder de coerção do 

Estado, sob os argumentos de garantia da ordem e a proteção contra as ameaças, 

internas e externas, tendo dois mecanismos sido utilizados para atingir esses 

objetivos: a tipificação legislativa penal de novas condutas e, principalmente, o 

estabelecimento de situações de urgência e emergência, em que o ordenamento 

                                                           
7 Ibidem, p. 41. 

8 Agamben, Estado de exceção, p. 19-20. 
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jurídico ficaria, ao menos em parte, suspenso, justificando-se soluções à margem da 

ordem jurídica9, secundadas por decisões judiciais. O grande problema dessa 

compreensão é que “a normalidade do direito só funciona na normalidade do estado, 

sendo que ele é quem decide quando a normalidade é quebrada.”10 

Na atual perspectiva da pandemia, o TRT de Minas Gerais concedeu 

liminar em mandado de segurança11 para determinar que a Uber do Brasil forneça 

álcool em gel 70% aos trabalhadores cadastrados na plataforma, de acordo com os 

argumentos jurídicos expostos na decisão. Da cientificação da ré, foi apresentado o 

competente agravo regimental para apreciação da turma de julgamento, na forma da 

legislação processual aplicável, tendo a empresa pleiteado a cassação da liminar 

concedida, pelos argumentos que apresentou. 

Contudo, simultaneamente, a afetada acessou a Corregedoria-Geral da 

Justiça do Trabalho, que possui apenas atribuições administrativas e disciplinares, por 

intermédio de uma correição parcial12, pedindo, igualmente, a suspensão dos efeitos 

da liminar concedida na via jurisdicional. A decisão do Ministro-Corregedor inicia 

reconhecendo que os limites próprios de atuação da Corregedoria são estreitos, na 

medida em que a correição parcial trata-se de um veículo excepcional, somente sendo 

cabível quando, para o ato impugnado, não haja recurso próprio ou outro meio 

processual cabível (Regimento Interno da Corregedoria-Geral13). 

Deveras, conforme afirmado em suas premissas, a decisão liminar 

proferida pelo Tribunal mineiro já tinha sido objeto de recurso, inclusive estando à 

disposição dos litigantes as respectivas tutelas de urgência, para evitar perecimento 

                                                           
9 O autor citado exemplifica com os atentados de Nice, ocorridos em julho de 2016, quando foi declarado o estado 

de urgência na França (figura próxima ao nosso estado de defesa), uma semana depois o parlamento francês 

aprovou, por lei, seu prolongamento até janeiro de 2017; parte dos deputados franceses chegaram a demandar a 

aplicação do estado de urgência às manifestações contra a lei de reforma trabalhista que, à época, ainda estava em 

discussão. (Simon, A tensão entre constitucionalismo e exceção, p. 44). 

10 Ibidem, p. 45. 

11 TRT da 3ª Região – MS n. 0010765-26.2020.5.03.0000 – Relª. Desª. Paula Oliveira Cantelli – DEJT 11.05.2020. 

12 TST – CorPar n. 1000504-66.2020.5.00-0000 – decisão liminar de 15.05.2020. 

13 “Art. 6 São atribuições do Corregedor-Geral: (...) II - decidir Correições Parciais contra atos atentatórios à boa 

ordem processual, praticados pelos Tribunais Regionais, seus Presidentes e Juízes, quando inexistir recurso 

processual específico; (...) Art. 13 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. Parágrafo único. Em situação extrema ou excepcional, poderá o Corregedor-

Geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação, assegurando, dessa forma, eventual 

resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente.” 
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do direito (art. 300 do CPC), o que, segundo a regra regimental, afastava, 

liminarmente, o cabimento da correição. 

Entretanto, a decisão administrativa do Ministro-Corregedor avança sobre 

o mérito da decisão judicial, iniciando com as justificativas de que as regras estreitas 

sobre as atribuições da Corregedoria e a via especialíssima da correição parcial 

precisavam ser contextualizadas com o momento atual da pandemia. Em palavras 

suas: 

As considerações acima se fazem necessárias, a fim de que possam ser 
contextualizadas com o panorama atual de pandemia do COVID-19, a qual, 
por si só, enseja uma situação excepcional e sem precedentes a ser seguida. 
E é exatamente sob tal ótica, e no citado limite nas normas existentes acerca 
da situação excepcional presente, que reside o âmbito de atuação da 
Corregedoria Geral no presente contexto excepcional. Com efeito, em um 
panorama de decisões diversas, com soluções díspares em cada um dos 
Regionais e para cada uma das atividades envolvidas, cabe à atividade 
correicional garantir que haverá um mínimo de critério uniforme, 
fundamentado nos normativos vigentes expedidos pelas autoridades 
competentes como regramentos aplicáveis à situação pandêmica atual. O 
objetivo, como atividade de natureza administrativa que é, se revela na 
garantia de que as fórmulas legais do processo serão observadas, com 
segurança jurídica e previsibilidade pelos jurisdicionados, sob pena de elevar 
a já crescente insegurança e o temor advindo da falta de isonomia 
generalizada. 

Ao final da decisão, uma vez mais ressaltando a “situação extrema e 

excepcional”, o Ministro-Corregedor concede ordem liminar, em decisão 

administrativa, para conceder efeito suspensivo ao agravo regimental interposto à 

decisão proferida no mandado de segurança, até que ocorra o exame da matéria pelo 

órgão jurisdicional competente. 

É da nossa compreensão que, em um país democrático, as soluções, 

inclusive para os momentos excepcionais e de crise, sanitária e econômica, devem 

estar previstas dentro do ordenamento jurídico. Não há justificativa de fato que 

autorize decisões consequencialistas, casuístas, fora do sistema, sob pena de 

subversão da separação dos Poderes e ataque ao Estado Democrático de Direito, 

convertendo o atual estado de emergência – com requisitos e limites, 

antecipadamente, previstos no sistema jurídico – em estado de exceção, que é um 

estado de não-Direito, onde impera a força e a mera vontade, do governante ou do 

julgador. 

É por isso que não nos comovem os argumentos de que estamos 

atravessando um momento de grave crise, jamais visto pela atual geração, de modo 
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que as soluções previstas no sistema foram pensadas e seriam adequadas para 

momentos de normalidade, do que decorreria que, em vista do momento fático 

excepcional, deveriam os juízes buscar soluções criativas, se dentro do direito positivo 

não as houvessem, para realizar a justiça do caso concreto, amainando ou 

flexibilizando o rigor do ordenamento jurídico, no limite, desconsiderando-o, por 

exceção. 

Eros Roberto Grau, em estudo recente, assume que muito refletiu e evoluiu 

depois que deixou o Supremo Tribunal Federal, tendo noticiado que, em julgamentos 

limítrofes, valeu-se do argumento da exceção, para resolver casos concretos a 

margem do direito posto14, mas agora entende que “as coisas resultam terrivelmente 

perigosas quando juristas, juízes e tribunais à nossa volta danam-se a decidir a partir 

de valores, afastando-se do direito positivo.”15 Diz-se, atualmente, convencido que o 

modo de ser dos tribunais – endeusando “princípios”, a ponto de justificar, em nome 

da Justiça, uma quase discricionariedade judicial –, compõe-se entre os mais bem 

acabados exemplos de comprometimento da calculabilidade, previsibilidade e, no 

limite, causador da desordem no país. Seria por isso que, o autor, hoje, teria medo 

dos juízes. 

Já tivemos ocasião de advertir, nessa perspectiva, que o método pós-

positivista, que reconhece a força normativa dos princípios e a aplicação dos 

postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, não se confunde e não autoriza 

o voluntarismo judicial e a desconsideração da ordem jurídica, a pretexto da invocação 

genérica dos princípios que o julgador escolheria, a partir das suas próprias 

percepções de justiça, de modo solipsista, para dar a decisão excepcional para o caso 

concreto, alegando boas razões para tanto.1617 

                                                           
14 Por todos: STF – Plenário – ADI n. 2.240 – Rel. Min. Eros Grau – DJ 03.08.2007 e STF – Plenário – Rcl n. 

3.034 – Min. Sepúlveda Pertence – DJ 27.10.2006. 

15 Grau, Por que tenho medo dos juízes, p. 138. 

16 Molina, Teoria dos princípios trabalhistas, passim. 

17 Nesse mesmo sentido, a seguinte advertência de Daniel Sarmento: “(...) muitos juízes, deslumbrados diante dos 

princípios e da possibilidade de, através deles, buscarem a justiça – ou o que entendem por justiça –, passaram a 

negligenciar do seu dever de fundamentar racionalmente os seus julgamentos. Esta ‘euforia’ com os princípios 

abriu um espaço muito maior para o decisionismo judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do 

politicamente correto, orgulhoso com os seus jargões grandiloqüentes e com a sua retórica inflamada, mas sempre 

um decisionismo. Os princípios constitucionais, neste quadro, converteram- se em verdadeiras ‘varinhas de 

condão’: com eles, o julgador de plantão consegue fazer quase tudo o que quiser.” (Livres e Iguais: Estudos de 

Direito Constitucional, p. 200). 
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As soluções para o Direito e o Processo do Trabalho18, para o enfretamento 

da crise sanitária e econômica causada pela pandemia do coronavírus, devem estar, 

necessariamente, previstas no Direito, legitimamente decididas pelos Poderes 

Legislativo e Executivo, o último em sua atividade legislativa excepcional de urgência, 

incumbindo ao Poder Judiciário transitar dentro dos limites semânticos dos textos 

legislativos19, respeitando os seus próprios precedentes judiciais, que anteriormente 

já interpretaram e adscreveram sentido aos dispositivos que cuidam dos instrumentos 

excepcionais – como a teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva, a força maior 

e o fato do príncipe – em salutar atividade interpretativa20, porém sem extravasar as 

fronteiras do sistema jurídico, ainda que imbuídos das melhores razões, quando, 

nesse caso de transgressão, as decisões judiciais apenas contribuirão para a 

instauração, aqui entre nós, de um estado de exceção, em pleno ano de 2020. 

 

3. Extinção contratual por força maior 

 

A Consolidação possui um capítulo específico para regular os efeitos da 

força maior sobre os contratos de trabalho. O art. 501 conceitua a força maior como 

“todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para 

realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.” 

Significa que, em regra, o empregador é o único responsável pelos riscos 

do seu empreendimento (art. 2º da CLT), de modo que o insucesso empresarial, 

representado pela baixa rentabilidade, as oscilações da política cambial, a crise 

econômica, bem como todos os demais fatores que impactam na pujança da atividade, 

                                                           
18 Consultar o nosso: MOLINA, André Araújo. Os direitos fundamentais na pós-modernidade. O futuro do Direito 

e do Processo do Trabalho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

19 Mesmo para Hans Kelsen, que advogava um maior rigor na atividade interpretativa, a partir da sua premissa de 

pureza metodológica, de separação do direito da moral, da política e outras ciências que lhes são próximas, por 

outro lado, reconhecia que “O Direito a aplicar forma, em todas essas hipóteses, uma moldura dentro da qual 

existem várias possibilidade de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro desse 

quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. (...) Sendo assim, a interpretação de 

uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente 

a várias soluções (...) Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei, não significa, na verdade, senão que ela se 

contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa – não significa que ela é a norma individual, mas apenas 

que é uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura da norma geral.” (Teoria Pura do 

Direito, p. 390-391). 

20 Por todos: STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma exploração hermenêutica da 

construção do Direito. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
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correm por sua conta e risco, razão pela qual, havendo encerramento da atividade, os 

empregados preservam todos os seus direitos, inclusive os de natureza jurídica 

rescisória.21 

Apenas na hipótese especialíssima de um evento de força maior, assim 

considerado aquele inevitável, fora do alcance do empregador, com o qual ele não 

tenha contribuído, de forma direta ou indireta, e desde que afete substancialmente a 

sua situação econômica, com a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos, 

diz o art. 502 da CLT, poderão as verbas rescisórias ser reduzidas, conforme as 

modalidades contratuais. 

Decisivo recordar que o art. 502 da CLT foi construído para tratar, 

principalmente, dos contratos de trabalho dos antigos empregados estáveis, que 

adquiriam referido direito após o transcurso do prazo de dez anos de contrato, de 

modo que, embora não pudessem ser mais dispensados sem justa causa, havendo 

uma razão externa e imprevisível, como a força maior, os contratos teriam o caminho 

da rescisão involuntária, daí porque o dispositivo legal procurou regular os direitos que 

desse evento fatídico adviriam para os antigos empregados estáveis. 

Mauricio Godinho Delgado, interpretando a situação especial, esclarece: 

A CLT estipula que o fator de força maior que determine a extinção da 
empresa ou do estabelecimento, provocando a terminação do contrato, reduz 
pela metade as indenizações rescisórias nela previstas (art. 502). Trata-se do 
estável decenal, cujas indenizações se calculam conforme arts. 477, caput, e 
478, da CLT (figura hoje rara no Brasil, em face da não-recepção da 
estabilidade celetista, desde 5.10.1988, pela Constituição); do empregado 
não estável, mas sob o antigo regime de proteção ao tempo de serviço do 
caput do art. 477 da Consolidação Trabalhista (dispositivo também não 
recepcionado pela Constituição); por fim, trata-se do empregado submetido a 
contrato e termo, cuja indenização do art. 479 da CLT fica também reduzida 
à metade. O fator de força maior também provoca a redução pela metade do 
percentual rescisório pago sobre os depósitos contratuais de FGTS: de 40%, 
tal acréscimo decai para somente 20% (art. 18, §2º, Lei n. 8.036, de 1990). 
Não há previsão legal para a redução de outras verbas rescisórias, no 
presente caso – nesta linha, a Súmula 44 do TST.22 

                                                           
21 “FALÊNCIA - MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS. Revela-se juridicamente razoável a 

conclusão de que a falência, quando causa extintiva do contrato de trabalho, não se identifica como força maior 

capaz de eximir o empregador do pagamento da multa de 40% do FGTS. A falência constitui risco do empresário, 

porque se insere na possibilidade de mal administrar seu empreendimento econômico. Portanto, é previsível, de 

forma que a pretensão da reclamada de se ver desonerada do pagamento da parcela, a pretexto de que a decisão 

violou os artigos 18 da Lei nº 8.036/90 e 501 e 502, II, ambos da CLT, não merece acolhida. Agravo de instrumento 

não provido” (TST – 4ª Turma - AIRR n. 793684-17.2001.5.03.5555 – Rel. Min. Milton de Moura França – DJ 

14.11.2002). 

22 Delgado, Curso de Direito do Trabalho, p. 1357. 
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Como apontado pelo autor, os incisos I e II do citado artigo tratam da 

situação dos empregados que ostentavam a antiga estabilidade, que foi suprimida 

pela Constituição de 1988, ao substituí-la pelo regime do FGTS, sendo de raríssima 

identificação na prática hoje em dia, já que pressupõe um atual trabalhador, em 2020, 

que tenha iniciado o vínculo de emprego antes da nova Carta Política e, com a sua 

vigência, não tenha optado pelo regime do FGTS. 

A hipótese do inciso III, do art. 502 da CLT, de mais fácil ocorrência da 

prática, determina que para os empregados contratados sob prazo determinado, em 

caso de extinção da empresa ou do estabelecimento no qual trabalha, em face da 

força maior, as verbas rescisórias devidas serão aquelas do art. 479 da CLT, porém 

reduzidas pela metade, do que teria direito se o contrato por prazo determinado fosse 

extinto, no interesse empresarial, antes do seu termo. 

Já para a imensa maioria dos casos, em que os contratos são na 

modalidade por prazo indeterminado, o motivo de força maior terá, em termos práticos, 

o único efeito de reduzir a indenização do FGTS pela metade, ou seja, para 20% (art. 

18, § 2º, da Lei n. 8.036/1990), restando preservado o direito às demais verbas 

rescisórias, como dispensa sem justa causa. 

Há uma séria divergência a respeito da incidência do aviso prévio nos casos 

em que o contrato é extinto por força maior, sendo que uma parte defende a extinção 

do direito; outros, que o aviso não fora afetado e, tantos outros, defendendo que, 

também quanto ao aviso prévio, deverá incidir a redução pela metade. A nossa 

posição é na linha da primeira corrente, pois o art. 487 da CLT diz que o aviso prévio 

é incidente nos casos em que a parte, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato de 

trabalho. Nos casos de força maior, entendemos que há motivo justificado (afastando 

a hipótese fática da dispensa imotivada) e a rescisão não se trata de um ato 

espontâneo, opcional, do empregador (não há a intenção patronal em colocar fim ao 

pacto), mas tal lhe foi imposto pelo evento externo e imprevisível, daí porque, em 

nosso parecer, além de redução da indenização do FGTS para 20%, o aviso prévio 

indenizado será indevido.23 

                                                           
23 No mesmo sentido é a conclusão de Leandro Fernandez Teixeira: “Indevido, portanto, o aviso prévio no término 

do vínculo empregatício por motivo de força maior (CLT, art. 502).” (Força maior e fato do príncipe no Direito 

do Trabalho, p. 74). 
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Muito embora uma leitura apressada da Súmula n. 44 do TST24 possa 

indicar a conclusão em sentido contrário, porém, ao investigarmos os precedentes 

subjacentes que deram origem ao verbete sumular, identificamos que a extinção do 

contrato em razão da força maior é um motivo de distinção (distinguishing) na sua 

aplicação aos casos concretos.2526 

No caso específico da pandemia do coronavírus, entendemos que estão 

preenchidos todos os requisitos para enquadrá-lo como força maior, inclusive houve 

o reconhecimento pelo art. 1º, parágrafo único, da MP n. 927/2020, dessa especial 

condição de fato. Porém, o art. 501 da CLT exige, para além da força maior, que tal 

motivo externo e imprevisível tenha o condão de afetar a “situação econômica e 

financeira da empresa” e que tal crise em sua condição leve a extinção da empresa 

ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, para que se justifique 

que a sua rescisão seja enquadrada como decorrente de força maior, trazendo como 

corolário a redução da indenização do FGTS para 20% e a exclusão do aviso prévio 

indenizado. 

Por isso que, embora a pandemia seja considerada como um motivo de 

força maior, deverá ser analisado, no caso concreto, se o evento fatídico da crise 

sanitária, em relação àquela empresa em si considerada, foi a causadora direta (nexo 

causal) da crise financeira, que levou ao fim da atividade empresarial ou do 

estabelecimento. Um boa prova a ser investigada é o histórico do faturamento nos 

meses anteriores à pandemia, cotejando-os com os atuais índices, de modo a evitar 

que empresas que já estavam em situação econômica crítica – e que, a rigor, não 

tiveram sai situação econômica afetada diretamente pelo coronavírus – possam valer-

se da hipótese excepcional da força maior para livrarem-se de parte dos encargos 

trabalhistas que seriam regularmente devidos aos seus empregados. 

                                                           
24 “A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, não exclui, por 

si só, o direito do empregado ao aviso prévio.” 

25 “O aviso prévio será sempre devido se a rescisão do contrato de trabalho resultar de ato volitivo de uma das 

partes. Por isto, se ambas as partes preveem a extinção da relação de emprego (contrato a prazo) ou ajustam sua 

dissolução (distrato), o preaviso não será devido. Por igual, se os dois contratantes não desejam pôr fim à relação 

e emprego, mas ela cessou em razão de fato ou ato que não lhes é imputável (extinção da empresa, do 

estabelecimento ou do setor por motivo de força maior ou factum principis), o aviso prévio também será indevido.” 

(TST – 3ª Turma – RR n. 4354/1970 – Rel. Min. Arnaldo Lopes Süssekind – DJ 14.06.1073). 

26 Para maiores aprofundamentos, consultar: MOLINA, André Araújo. Compreensão e aplicação dos precedentes 

na Justiça do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, ano 84, n. 2, p. 165-180, fevereiro 2020. 
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O art. 503 da CLT diz que, em caso de força maior, será lícita a redução 

geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente, até o patamar de 

25% (vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo, apenas 

enquanto durar os efeitos decorrentes do motivo de força maior, quando deverá 

ocorrer o restabelecimentos dos salários. 

Contudo, com a promulgação da Constituição de 1988, em cujo art. 7º, VI, 

exige a interveniência sindical obrigatória para que os salários possam ser reduzidos, 

a dispositivo em destaque não fora recepcionado, estando proscrita a antiga 

possibilidade de redução unilateral dos salários, mesmo nos casos reais de força 

maior.27 

Sublinhamos que, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

que as reduções salariais mediante acordo individual escrito, previstas na MP n. 936 

de 2020, editada para fazer frente à pandemia do coronavírus, são consideradas 

constitucionais, na medida em que o requisito do art. 7º, VI, da Constituição, restaria 

atendido, com a imediata comunicação do acordo individual ao sindicato da categoria 

profissional, para iniciar as tratativas de acordo coletivo, que alcançaria as situações 

individuais, convalidando-os28. 

Por fim, no capítulo celetista, ainda há a previsão do art. 504 da CLT, 

dizendo que a falsa alegação de motivo de força maior, com a redução da indenização 

pela metade, será objeto de complementação pelo empregador, isto é, na prática, se 

houver afastamento judicial do motivo especial para a rescisão, no caso concreto, o 

empregador deverá ser condenado na complementação da indenização do FGTS, em 

mais 20%, considerando que os primeiros 20% já foram pagos, de modo a atingir os 

40% devidos nas dispensas sem justa causa, além do pagamento do aviso prévio 

indenizado, que seria indevido se a força maior fosse validada. 

 

3.1. Fato do príncipe 

                                                           
27 Gustavo Felipe Barbosa Garcia defende a posição que “a previsão do art. 503 da CLT não mais se encontra em 

vigor, por não ter sido recepcionada pela nova ordem constitucional, quando facultava ao empregador reduzir, 

independentemente de negociação coletiva, os salários de seus empregados.” (Curso de Direito do Trabalho, p. 

679). 

28 STF – Plenário – ADI n. 6.363 – j. 17.03.2020. 
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O art. 486 da CLT adverte que no caso de paralisação temporária ou 

definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, 

ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, 

prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. 

A hipótese especial do fato do príncipe é uma das modalidades de força 

maior, de modo que, para a sua incidência, exigem-se os mesmo requisitos desta, ou 

seja, que o evento seja inevitável e imprevisível para o empregador, que ele não tenha 

concorrido para que se realize e que, especificamente, que o evento estatal 

impossibilite a continuidade da atividade empresarial, em seu todo ou de forma parcial. 

A doutrina clássica de Délio Maranhão, a respeito desse dispositivo, é no 

sentido de que o fato do príncipe é um empecilho resultante de uma ordem ou de uma 

proibição que foi emanada de autoridade pública e que torne absolutamente 

impossível a continuação do contrato. O autor, por exemplo, acrescenta que a medida 

governamental que, apenas, tornar mais onerosa ou mais difícil a execução do 

contrato, mas não havendo a impossibilidade absoluta de sua execução, não ensejaria 

a incidência do fato do príncipe, a transferir parte das obrigações com a rescisão dos 

trabalhadores para o Poder Público que editou o ato interventivo.29 

Mauricio Godinho Delgado, em interpretação contemporânea sobre a 

hipótese, diz que “a prática jurisprudencial raramente tem acolhido essa modalidade 

de ruptura do contrato, uma vez que considera as modificações e medidas legais 

administrativas do Estado, que possam afetar a empresa, mesmo gravemente, como 

parte inerente do risco empresarial.”30 

A interpretação atual do Tribunal Superior do Trabalho é nesse mesmo 

sentido, em linha que “o factum principis, ou fato do príncipe, é uma variação da força 

maior, designando uma ordem ou proibição de autoridade pública, com natureza de 

ato estatal de império, que frustra a execução do contrato de trabalho.”31 

                                                           
29 Süssekind, Maranhão, Vianna e Teixeira, Instituições de Direito do Trabalho, p. 620-621. 

30 Delgado, Curso de Direito do Trabalho, p. 1358. 

31 TST – 2ª Turma - RR n. 40800-27.2009.5.15.0159 – Relª. Minª. Maria Helena Mallmann - DEJT 23.09.2016. 
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Para os raros casos em que atos estatais sejam, para o Direito do Trabalho, 

tidos como fato do príncipe, o efeito único será o de transferir para a pessoa jurídica 

de direito público responsável pelo ato a responsabilidade pela quitação da 

indenização de 40% dos depósitos do FGTS, nos contratos por prazo indeterminado. 

Já nos contratos por prazo determinado, haverá a transferência para o ente público 

do valor da indenização prevista no art. 479 da CLT. 

Ressalva-se que, ocorrendo o factum principis, o empregado continua 

tendo direito aos seus haveres rescisórios, devendo o empregador responsabilizar-se 

pela quitação de todas as parcelas, eximindo-se, apenas, da indenização fundiária e 

da indenização do art. 479 da CLT, respectivamente, nas modalidades de contratos 

por prazo indeterminado e determinado. 

Pelas mesmas razões que expusemos em relação aos casos de força 

maior, e em se considerando o fato do príncipe como uma das suas espécies, também 

compreendemos que o aviso prévio indenizado será indevido nessa modalidade 

especial de extinção contratual, diante da absoluta falta do elemento subjetivo 

(vontade) do empregador em colocar fim ao contrato, como exige o art. 487 da CLT. 

Sérgio Pinto Martins cita como exemplo clássico de fato do príncipe a 

decisão do Estado de fechar várias ruas do centro de São Paulo para a construção 

das linhas e estações do metrô, como a colocação de barreiras impedindo a circulação 

de veículos e dificultando o acesso dos pedestres, de modo que o comércio local, 

praticamente, foi inutilizado por longos meses, tendo muitas das empresas fechado, 

situação que, segundo o autor, ensejaria a hipótese do art. 486 da CLT, com a 

transferência da obrigação de pagamento da indenização de 40% do FGTS para o 

Estado de São Paulo.32 

Advertimos que há algum dissenso doutrinário em torno do fato de o ato 

praticado pelo Poder Público ser tido como vinculado ou discricionário, dando o 

enquadramento como fato do príncipe, para fins trabalhistas, apenas aos da segunda 

categoria. Dizem alguns autores, que quando o administrador público atuar de forma 

vinculada, obrigatória, ainda que intervenha nas atividades econômicas e preencha 

                                                           
32 Martins, Comentários à CLT, p. 546-547. 
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os requisitos do art. 486 da CLT, não haveria o corolário de transferência de parte das 

obrigações rescisórias. 

Em nossa compreensão, tal diferenciação é irrelevante, por várias razões: 

primeiro, que não há distinção no texto legislativo; segundo que, nas hipóteses 

concretas, não há como definir, com precisão, se se trata de um ato vinculado 

(impositivo) ou discricionário (faculdade), mormente no caso da pandemia do 

coronavírus, em que há entes federativos que não impuseram restrição às atividades 

econômicas, já outros impuseram, alguns de forma mais leve, chegando ao ponto 

daqueles, mais radicais, que determinaram o chamado lockdown. 

Nesse mesmo sentido compreende Leandro Fernandez Teixeira, que 

defendeu em publicação recente que é irrelevante tratar-se de ato administrativo ou 

legislativo vinculado ou discricionário, já que “para fins de configuração da teoria do 

fato do príncipe, que apenas exige que o ato administrativo ou legislativo provoque 

paralisação temporária ou definitiva da atividade, redundando, pela gravidade dos 

seus efeitos inevitáveis ou imprevisíveis, na ruptura de contratos de emprego.”33 

Aplicando os conceitos gerais em torno da interpretação do art. 486 da CLT 

ao fato concreto da pandemia do coronavírus, nossa conclusão é na linha de que será 

preciso investigar se há ato administrativo (Decreto Executivo estadual, distrital ou 

municipal) que determine a suspensão de algumas atividades, depois conferir se a 

atividade desenvolvida pela empregadora está inserida no rol das proibições, para, 

apenas nesse último caso, admitir que a extinção dos contratos de trabalho é 

decorrência direta da intervenção estatal (nexo causal). 

Um fato decisivo nos casos concretos, para verificação se o fechamento 

temporário das atividades, por ato do ente público, foi a causa direta da extinção 

contratual, é a observação se as extinções ocorreram imediatamente após a 

intervenção, quando poderá revelar que, por exemplo, a empregadora aproveitou-se 

do momento para buscar a redução das parcelas devidas, sem que a medida 

interventiva tenha afetado, ainda, o seu empreendimento. Um bom indício de que o 

fato do príncipe foi, efetivamente, o causador das rescisões contratuais, é quando os 

empregadores já buscaram as soluções intermediárias das Medidas Provisórias n. 

927 e 936, de 2020, e com a permanência da proibição estatal de funcionamento, não 

                                                           
33 Teixeira, Força maior e fato do príncipe no Direito do Trabalho, p. 84. 

https://jus.com.br/artigos/80979/forca-maior-e-fato-do-principe-no-direito-do-trabalho
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restou outra saída que não a rescisão dos contratos de trabalho, de uma parte ou do 

total dos seus empregados. 

Para as demais atividades empresariais, que não foram diretamente 

impedidas, mas que, diante da menor circulação de pessoas nas ruas, tiveram baixa 

movimentação, com perda do faturamento médio, p. ex., postos de combustível, não 

serão suscetíveis de enquadramento na hipótese de fato do príncipe (ausência de 

nexo causal direto entre o ato estatal e o fim dos contratos de trabalho), para isentar-

se de parte das obrigações rescisórias, sendo que, nesse caso, a perda de 

rentabilidade insere-se, regra geral, nos limites do risco do negócio empresarial. 

Diante dessa leitura, já afastaríamos a alegação de fato do príncipe 

naqueles casos em que a atividade não foi, integralmente, paralisada por ato de 

autoridade pública, como, por exemplo, na hipótese dos restaurantes, que estavam 

autorizados, em regra, a prosseguir com as suas atividades no sistema de retirada 

(take-away) e entregas (delivery), estando proibidos de receber clientes em seus 

salões internos. Muito embora, no caso dos restaurantes, seja provável que ocorra 

uma redução em seu faturamento, com a consequente necessidade de redução do 

quadro de empregados, com a dispensa, por exemplo, dos garçons e atendentes de 

salão, fato é que, na perspectiva do art. 486 da CLT, não será possível transferir parte 

da rescisão para o Poder Público que determinou o ato que embaraçou a realização 

da atividade econômica.34 

Buscando o trabalhador o Poder Judiciário trabalhista, para receber a 

indenização inadimplida dos 40% do FGTS e o aviso prévio indenizado, o 

empregador, réu da ação, poderá alegar a especial excludente em sua defesa, 

indicando, desde já, a pessoa jurídica de direito público responsável pelo ato 

interventivo, para integrar a lide, em modalidade de intervenção de terceiros, quando 

                                                           
34 Exemplo típico dessa situação, segundo noticiou a imprensa fluminense e nacional, ocorreu com a rede de 

churrascarias Fogo de Chão, que continua atendendo no sistema de entregas, porém dispensou a maior parte do 

seu quadro de empregados e não teria pago as verbas rescisórias, argumentando que tal obrigação seria do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro. “Alegando ser forçado pelas consequências da pandemia do novo coronavírus, o 

famoso restaurante de carnes demitiu nada menos que 690 funcionários no mês de abril. Só no ponto de Botafogo, 

de frente para a baía de Guanabara, dos 82 funcionários, 73 foram demitidos. Situação semelhante ocorreu na filial 

da Barra da Tijuca. A empresa continua funcionando, trabalhando apenas com ‘delivery’. Além do drama natural 

causado por demissões, o problema maior é que a empresa se recusa a pagar todas as verbas rescisórias dos 

empregados, alegando que esta seria uma obrigação do Governo Estadual.” (Disponível em 

<https://diariodorio.com/fogo-de-chao-demite-690-e-manda-a-conta-para-governadores-pagarem/>. Acesso em 

23.05.2020). 

https://diariodorio.com/fogo-de-chao-demite-690-e-manda-a-conta-para-governadores-pagarem/
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o juiz do trabalho, decidindo pela ocorrência da hipótese do art. 486 da CLT irá atribuir, 

a um ou outro, a obrigação quanto ao pagamento da indenização fundiária. 

As disposições do art. 486, §§ 2º e 3º, da CLT, que falam sobre a indicação 

do juiz competente e de remessa dos autos para julgamento em outra esfera do Poder 

Judiciário, não se amoldam aos atuais limites da competência material da Justiça do 

Trabalho (art. 114, I, da Constituição), de modo que não há mais falar em 

deslocamento de competência em decorrência do fato da pessoa jurídica de direito 

público integrar a lide, remanescendo a competência da Justiça Especializada para 

julgar o mérito sobre a aplicação do art. 486 da Consolidação.35 

Ressalvamos que, embora para o Direito do Trabalho, a hipótese de fato 

do príncipe seja excepcional e, mesmo quando verificada, gere apenas uma parcial 

isenção (transferência) das obrigações com os empregados da empresa para o 

Estado, tal conclusão não impede que, no foro próprio e debaixo dos requisitos 

específicos, possam os empregadores, prejudicados com a interveniência unilateral 

administrativa extraordinária, buscar as devidas reparações de natureza jurídica civil 

e administrativo, pelos prejuízo, diretos, que sofreu. 

 

4. Acordos trabalhistas e sua natureza jurídica 

 

A CLT não prezou pelo refinamento jurídico-conceitual quando tratou dos 

acordos trabalhistas em seus diversos dispositivos, preferindo utilizar o conceito 

sociológico ao prever o método autocompositivo para resolução dos conflitos 

trabalhistas, ora falando em acordos, judiciais e extrajudiciais, ora em conciliação. 

                                                           
35 “RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR 

FACTUM PRINCIPIS. O artigo 486, § 3º, da CLT foi introduzido no ordenamento jurídico nacional no contexto 

da Carta Magna de 1934, quando ainda não era reconhecida, constitucionalmente, a competência desta Justiça 

Especializada para examinar causas em que figurassem como partes os entes da Administração Pública. Todavia, 

a análise da evolução constitucional das atribuições da Justiça do Trabalho conduz ao entendimento de que a CF/88 

retirou os fundamentos de validade daquele dispositivo celetário, na medida em que lhe foi atribuída, pelo artigo 

114, a competência para dirimir controvérsias decorrentes da relação de trabalho entre Entidade de Direito Público 

e trabalhadores. Restando configurado que o fundamento do pedido está assente na relação de emprego - já que o 

ente público, na ocorrência do factum principis, se estabelece na relação processual como litisconsorte necessário, 

participando efetivamente da relação processual - e diante da natureza trabalhista da indenização perseguida, é de 

se concluir que compete à Justiça Obreira apreciar tanto a questão relativa à caracterização do factum principis, 

como ao pleito de indenização, a cargo do governo responsável pelo ato que originou a rescisão contratual. 

Violação do artigo 114 da Constituição Federal de 1988. Recurso de revista conhecido e provido” (TST – 2ª Turma 

- RR n. 596021-47.1999.5.06.5555 – Red. Desig. Min. Renato de Lacerda Paiva - DJ 16.04.2004). 
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A autocomposição, como método para a solução das controvérsias, sempre 

esteve presente nos ordenamentos jurídicos, desde o Direito Romano, passando 

pelas Ordenações portuguesas, que influenciaram o nosso Direito e que aqui tiveram 

eficácia por longas décadas, até chegar ao Código Civil de 1916, que no livro do direito 

das obrigações, disse que “É licito aos interessados prevenirem, ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas.” (art. 1.025), introduzindo o instituto da transação 

em nosso sistema jurídico brasileiro. 

Embora, no paradigma da codificação revogada, houvesse divergência em 

torno da natureza jurídica da transação, se era um meio de extinção das obrigações 

ou se era uma espécie de contrato36, a maioria dos autores inclinou-se pela segunda 

posição, como Miguel Maria de Serpa Lopes, que lecionou que “a transação é um 

contrato sujeito a forma especial”37, admitindo-a como contrato especial, bilateral e 

consensual. 

Na visão de Álvaro Villaça Azevedo também “a transação é um meio 

contratual extintivo de obrigação, pelo qual as partes resolvem, por acordo, fazendo 

mútuas concessões, relação jurídica entre elas duvidosa, prevenindo ou terminando 

litígio.”38 

Foi, então, inserido nessa realidade da teoria geral do Direito Civil, que o 

legislador celetista de 1943, elegeu o acordo e a conciliação como meios de solução 

autocompositiva das disputas trabalhistas, referindo-os em vários dispositivos, a 

exemplo dos artigos 764, 831, 846 e 876, da sua redação originária. Porém, o 

legislador não fez referência expressa ao conceito jurídico de transação, mas apenas 

os conceitos sociológicos de acordo e conciliação. 

Nada obstante a omissão legislativa em relação ao termo transação, não 

há dúvida sobre a incorporação do instituto pela CLT, enquanto espécie de contrato 

especial, bilateral e consensual, que extingue a obrigação originária, mediante termo 

nos autos, que seria objeto de homologação pelo magistrado, na forma do art. 1.028 

do CC/1916 e art. 831 da CLT; destaque-se que, em sua redação originária, a 

                                                           
36 Carlos Roberto Gonçalves admitia o dissenso: “Divergem os autores sobre a natureza jurídica da transação. 

Entendem uns ter natureza contratual; outros, porém, consideram-na meio de extinção de obrigações, não podendo 

ser equiparada a um contrato, que tem por fim gerar obrigações.” (Direitos das Obrigações, p. 158). 

37 Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, p. 297. 

38 Azevedo, Curso de Direito Civil, p. 192. 
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Consolidação não admitia a possibilidade de prevenir os conflitos trabalhistas 

individuais por intermédio da transação extrajudicial.39 

Foi apenas com a Lei n. 9.958/2000, que foram acrescentados os artigos 

625-A a 625-H na CLT, para autorizar a criação das comissões de conciliação prévia, 

com representação paritária, que teriam a função de mediar, previamente ao 

ajuizamento das ações trabalhistas, os conflitos de trabalho, cujo resultado positivo 

nas negociações daria ensejo à lavratura de termo de conciliação, com natureza 

jurídica de transação e força de título executivo extrajudicial (art. 625-E), que, caso 

descumprido, permitiria o ajuizamento de ação executiva (art. 876), embora, 

recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido que a passagem pela 

comissão de conciliação prévia é apenas facultativa40 e que a eficácia liberatória geral 

prevista no art. 625-E, parágrafo único, da CLT, deve ser interpretada de forma 

restritiva41. 

Com o Código Civil de 2002 foi sacramentada a natureza jurídica contratual 

da transação42, em linha com diversos países, como os Códigos Civis da Espanha, 

Itália e França, quando o legislador brasileiro deslocou a transação do título do direito 

das obrigações, para a parte especial, posicionando-a entre as diversas modalidades 

de contrato, por isso sujeitando-se aos requisitos gerais da sua teoria geral e aos 

especiais dos artigos 840 a 850 do Código Civil. 

O último passo do legislador celetista, dado com a Lei n. 13.467/2017, 

conhecida como reforma trabalhista, foi a incorporação na CLT da competência das 

Varas do Trabalho decidir sobre os pedidos de homologação de acordo extrajudicial 

(art. 652, “f”), cujos requisitos e procedimento estão previstos nos artigos 855-B a 855-

                                                           
39 Ressalve-se a nossa posição pessoal, contrária à doutrina clássica e a jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho daquela época, no sentido de que, debaixo de algumas circunstancias, a renúncia e a transação de direitos 

trabalhistas eram admitidas, inclusive em sede de transação extrajudicial (MOLINA, André Araújo. Teoria dos 

princípios trabalhistas. São Paulo: Atlas, 2013 e MOLINA, André Araújo; GUERRA FILHO, Willis Santiago. 

Renúncia e transação no direito do trabalho: Uma nova visão constitucional à luz da teoria dos princípios. Revista 

LTr, São Paulo, ano 74, n. 02, p. 190-203, fevereiro de 2010), posição que veio a consolidar-se, mais recentemente, 

no Supremo Tribunal Federal (RE n. 590.415 – DJ 29.05.2015 – Repercussão Geral) e, em grade medida, na CLT, 

pela lei da reforma trabalhista (Lei n. 13.467/2017). 

40 STF – Tribunal Pleno – ADI n. 2.139-MC – Rel. p/ ac. Min. Marco Aurélio – DJE 23.10.2009. 

41 STF – Tribunal Pleno – ADI n. 2.139, 2.160 e 2.237 – Relª. Minª. Cármen Lúcia – DJE 19.02.2019. 

42 Carlos Alberto Dabus Maluf anota: “A transação, no novo Código Civil, acertadamente, é considerada um 

contrato (bilateral ou sinalagmático, com concessões mútuas), e não um modo de extinção de obrigação. Aliás, fê-

lo acompanhando os melhores Códigos, como o francês, o italiano e o espanhol.” (Da transação, p. 770). 
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E da CLT, quando, a partir da homologação pelo magistrado, os acordos completam 

os pressupostos para ostentar a natureza jurídica de transação, com força de título 

executivo judicial. 

Júlio César Bebber, lecionando sobre esses acordos extrajudiciais, 

compreende que eles referem-se à transação, possuindo natureza jurídica de 

contrato, bilateral e sinalagmático, fundado na autonomia da vontade, diante da 

existência ou da possível ocorrência de um conflito de interesses gerado pela dúvida 

acerca da natureza da relação jurídica ou de um direito, ocasião em que as partes 

ajustam as suas diferenças e repartem os riscos por intermédio de concessões 

recíprocas, prevenindo uma demanda judicial.43 

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não diverge do 

enquadramento e da natureza jurídica dos acordos, existindo diversos julgados em 

que afirmado expressamente que “na Justiça do Trabalho, os acordos ou conciliações 

judiciais têm natureza jurídica de transação, constituindo-se em ato jurídico perfeito 

pelo qual os pactuantes, mediante concessões recíprocas, extinguem obrigações 

litigiosas ou duvidosas (res dubia).”44 

Importante ressalvar que, na maioria dos casos, as partes têm legítimas 

dúvidas sobre a existência das obrigações e da sua extensão (p. ex., se há horas 

extras e em que quantidade), quando resolvem fazer concessões mútuas para 

prevenir ou encerrar um litígio judicial, casos em que há legítimas transações (art. 840 

do CC). Contudo, em algumas situações de acordos trabalhistas, celebrados em 

audiência, em que não há controvérsia jurídica em relação à existência e extensão 

das obrigações (p. ex., as verbas rescisórias devidas), quando o acordo objetiva 

apenas ajustar o parcelamento do valor, diante da situação financeira crítica do 

empregador, caso em que não há, a rigor, concessões recíprocas, mas apenas 

renúncia – em relação ao prazo – pelo trabalhador, não podendo ser, por isso, 

enquadrado como uma transação, mas apenas como uma novação (art. 360, I, do 

CC). 

                                                           
43 Bebber, Reforma trabalhista: homologação de acordo extrajudicial, p. 76. 

44 TST – 8ª Turma – RR n. 347-28.2016.5.22.0101 – Relª. Minª. Dora Maria da Costa – DEJT 27.09.2019. No 

mesmo sentido: TST – 4ª Turma – RR n. 2452-38.2014.5.02.0025 – Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos – DEJT 

30.08.2019 e TST – 3ª Turma – RR n. 2535-45.2014.5.02.0028 – Rel. Min. Maurício Godinho Delgado – DEJT 

06.09.2018. 
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A rigor, mesmo nas legítimas transações, há, concomitantemente, uma 

novação, a substituição de uma obrigação originária por uma nova (art. 360, I, do CC), 

cujo instrumento de realização do negócio jurídico é uma transação (art. 840 do CC). 

Em outras palavras, quando os trabalhadores e os empregadores celebram acordos 

ou conciliações trabalhistas, ajustando as suas pretensões, mediante concessões 

recíprocas, estarão novando a obrigação original (direito material), por meio de um 

contrato especial e bilateral (instrumento), que é a transação, judicial ou extrajudicial. 

Logo, concluímos esse tópico com a certeza de que os acordos e as 

conciliações referidos ao longo da CLT, trata-se de transações, com natureza jurídica 

de contrato, podendo ser da espécie extrajudicial (caso dos acordos em comissão de 

conciliação prévia) ou da espécie judicial (caso dos acordos extrajudiciais levados à 

homologação, quando passarão a ostentar essa qualidade, os acordos celebrados no 

bojo de uma ação trabalhista contenciosa e os acordos celebrados no âmbito do 

coletivo do trabalho). 

Decorre da conclusão, quanto à sua natureza jurídica de transação, que, 

em nível de direito material, os populares acordos trabalhistas, submetem-se à teoria 

geral dos contratos, às disposições que regulam a novação (art. 360 e seg. do CC) e 

as normas que regem as transações (art. 840 e seg. do CC). Isto é, ainda que sejam 

objeto de discussão na Justiça do Trabalho (competência), que versem sobre direitos 

trabalhistas (conteúdo), a sua regulamentação de direito material (requisitos gerais, 

especiais e efeitos) está no Código Civil, com as complementações previstas na CLT, 

que são objeto de destaque neste trabalho. 

 

4.1. Coisa julgada formal e material 

 

O art. 840 do CC reconhece que é lícito aos interessados tanto prevenirem, 

quanto terminarem um litígio judicial, por meio de concessões mútuas, de cuja 

diferenciação decorre que, na perspectiva preventiva, a transação será sempre 

extrajudicial45, ocasião em que a sua celebração, de acordo com os requisitos gerais 

previstos na teoria geral dos contratos e os específicos exigidos pelo art. 842 e 

                                                           
45 Art. 842 do Código Civil c/c art. 784, IV, do CPC. 
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seguintes do CC, já lhe outorga todos os elementos de existência, validade e eficácia, 

dispensando qualquer interferência judicial, para representar a novação da obrigação 

originária, ostentar a natureza jurídica contratual e a qualidade de ato jurídico perfeito, 

sendo o caso, na jurisdição trabalhista, das transações celebradas perante as 

comissões de conciliação prévia. 

No caso específico do acordo celebrado nas comissões de conciliação 

prévia, a legislação trabalhista não exige a interveniência dos advogados, que cogita 

o art. 784, IV, do CPC, já que a presença dos representantes dos trabalhadores, na 

composição paritária dessas entidades, já supriria, em tese, a proteção do 

hipossuficiente, razão pela qual a Consolidação já outorga a força de título executivo 

extrajudicial a esses termos de conciliação (art. 876). 

As transações extrajudiciais, por não se submeterem à homologação 

judicial, não possuem a proteção da coisa julgada, formal e material. Contudo, a 

doutrina e a jurisprudência consideram que a transação – e a novação que ocorre 

simultaneamente – tem o efeito direto de extinguir (por substituição) as obrigações 

jurídicas anteriores (art. 360, I, c/c art. 844, ambos do CC), cujos efeitos são 

assemelhados à coisa julgada material, na medida em que não se admite a discussão 

judicial posterior sobre as obrigações originárias em si, exigindo dos magistrados a 

extinção dos processos sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC), caso uma ação 

judicial seja proposta com o objetivo de discutir o direito material já objeto de 

transação46. 

De outro lado, caso já tramite uma ação trabalhista quanto ao objeto 

controvertido, poderão os litigantes, igualmente, celebrar uma transação para colocar 

fim ao litígio, porém, nesse caso, será ela da espécie judicial47, hipótese em que a 

interveniência do juiz, mediante a homologação, será indispensável para a substância 

do ato, tanto para dar eficácia ao negócio jurídico (direito material), quanto para 

                                                           
46 “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 

EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TERMO DE ACORDO. O entendimento desta Corte Superior tem sido o de que 

o termo de quitação firmado na Comissão de Conciliação Prévia possui eficácia liberatória geral quando não há 

ressalva de parcelas, nos termos do art. 625-E da CLT. Na hipótese, concluiu aquela Corte que a eficácia liberatória 

restringia-se às parcelas especificadas no referido termo de conciliação, ocasião em que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito (art. 267, V, do CPC/73, atual 485, V, no NCPC) somente quanto a tais verbas, justamente 

em relação às quais se insurgiu o reclamante.” (TST – 8ª Turma – AIRR n. 1001125-16.2013.5.02.0465 – Relª. 

Minª. Dora Maria da Costa – DEJT 26.05.2017). 

47 Art. 842, segunda parte, do Código Civil c/c art. 876 da CLT c/c art. 515, II e III, do CPC. 
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resolver a relação jurídica processual, com a sua extinção com resolução de mérito 

(art. 487, III, “b”, do CPC), hipótese típica dos acordos trabalhistas celebrados nas 

reclamações contenciosas (arts. 764, 831, 846 e 850, todos da CLT). 

Com a introdução na CLT, pela Lei n. 13.467/2017, dos arts. 855-B a 855-

E, no Direito do Trabalho também há a existência de uma modalidade de transação 

que inicia com natureza privada, extrajudicial, mas que, na sua conclusão, exige a 

interveniência judicial, na medida em que o juiz deverá proferir sentença de 

homologação (art. 855-D da CLT), em sede de procedimento de jurisdição voluntária. 

Caso a transação seja homologada, estarão completos todos os seus requisitos de 

existência, validade e eficácia, representando a novação da obrigação originária. 

Porém, caso assim não proceda o juiz, recusando-se à homologação, em 

decisão fundamentada, porque verificado algum vício, formal ou material, no 

instrumento da transação extrajudicial, o prazo prescricional volta a fluir, para que as 

partes possam vir ao Judiciário trazendo as suas pretensões em relação às obrigações 

de direito material, significando que, na falta de homologação, o termo privado não 

tem validade (art. 855-E, parágrafo único, da CLT) e não representa uma transação 

extrajudicial eficaz, com força de título extrajudicial, nos limites do Direito do Trabalho. 

Decorre desse raciocínio que, por opção legislativa expressa, com ressalva 

da nossa posição pessoal, parece-nos fora de dúvida que as transações extrajudiciais, 

com interveniência dos advogados das partes, mas que não foram trazidas à 

homologação judicial trabalhista, não terão força de título executivo extrajudicial, como 

é para o processo civil (art. 784, IV, do CPC), já que, na jurisdição especializada, 

exige-se a homologação judicial para que o contrato privado de transação tenha seus 

pressupostos atendidos (art. 855-D da CLT), tanto é que o único título executivo 

extrajudicial, sobre direitos individuais trabalhistas admitido na Justiça do Trabalho, 

segue sendo o termo de conciliação das comissões de conciliação prévia (art. 876 da 

CLT). 

Os contratos privados de transação, não homologados, celebrados entre 

trabalhador e empregador, com interveniência dos seus advogados, seguem 

irradiando os efeitos próprios do direito material, exigindo o cumprimento das 

prestações assumidas pelos contratantes, sendo passível de anulação judicial etc., 

mas não são executáveis, caso descumpridos, enquanto título executivo extrajudicial, 

na Justiça do Trabalho, por opção legislativa recente. 
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A decisão judicial que homologa a transação extrajudicial (art. 855-D da 

CLT), bem como a que homologa a transação judicial (art. 846, § 1º, da CLT), têm 

natureza jurídica de sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 

487, III, “b”, do CPC), sendo considerada irrecorrível pelas partes (art. 831, parágrafo 

único, da CLT), passando a ostentar, imediatamente, a eficácia, também, de coisa 

julgada formal e material (art. 502 e seg. do CPC). 

Em conclusão, as conciliações celebradas perante as comissões de 

conciliação prévia, por possuírem natureza jurídica de transação e de título executivo 

extrajudicial, são atos jurídicos perfeitos, recobertos por essa camada protetora em 

relação à sua existência, validade e eficácia, tendo, inclusive, efeitos assemelhados 

ao da coisa julgada material, evitando o ajuizamento de ação de conhecimento para 

discutir o direito material que já foi novado. 

Já os acordos celebrados perante o Judiciário trabalhista, seja pelo 

procedimento de homologação de transação extrajudicial, introduzido na CLT pela 

reforma trabalhista, seja pelo procedimento clássico nas ações contenciosas, têm a 

natureza jurídica de transação judicial, com toda a proteção do ato jurídico perfeito, 

além de, passando pelo crivo do Judiciário, revelar uma segunda camada protetora, 

desta feita própria da coisa julgada formal e material, cujas qualidades devem ser 

observadas para fins de verificação da possibilidade e dos instrumentos processuais 

para a sua, eventual, revisão ou suspensão dos seus efeitos jurídicos. 

 

4.2. Revisão e suspensão judicial dos acordos 

 

A grande questão colocada pela crise sanitária e econômica causada pela 

pandemia do coronavírus, é saber se tal evento fatídico autoriza a revisão, para 

alteração do valor das parcelas, prazo etc., ou a suspensão dos acordos, dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A primeira e mais recomendada solução é que as próprias partes, 

orientadas pelos seus advogados e com a interveniência do juiz natural do processo 

em que foram celebradas originalmente as transações, pelos meios tecnológicos de 

reunião on-line disponíveis, tentem uma renegociação, tanto dos acordos que estão 

sendo cumpridos com extrema dificuldade, quanto daqueles que já foram objeto de 
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inadimplemento, para que, reajustando novamente as suas expectativas, diante do 

fato novo da pandemia, possam celebrar uma segunda transação, com a substituição 

do negócio jurídico original por outro, novando a obrigação, estando todas as partes 

em conformidade quanto aos novos termos do negócio jurídico. 

Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho acredita que os influxos da pandemia 

no Brasil, pode abrir possibilidades de mudança marcante em nossa história, na 

medida em que, geralmente, na escassez, no sofrimento, o ser humano se reinventa, 

despertando sentimentos de solidariedade, altruísmo e compaixão. No campo jurídico, 

diz o autor, toma-se “a alteridade como chave da desejada integração de seus 

protagonistas, a bem da resolução dos problemas conforme a boa-fé objetiva, 

expressão da solidariedade constitucional, e preferencialmente por meio de soluções 

construídas entre as próprias partes, em processo de autocomposição.”48 

No entanto, sendo inviável a renegociação entre as partes, não resta outra 

alternativa que não a investigação dos caminhos previstos pelo ordenamento, com 

vistas a uma possível suspensão temporária das obrigações ou mesmo uma revisão 

judicial da transação. 

Os contratos em geral, e as transações em particular, podem ser objeto de 

extinção desde pelo seu regular cumprimento, bem como pelo distrato ou resilição 

bilateral, pela rescisão e, por último, pela resolução, sendo que em cada caso o 

Código Civil impõe requisitos e consequências distintas. Na última modalidade, que é 

a resolução dos contratos, ela poderá ocorrer em face de três circunstâncias distintas: 

a) a impossibilidade da prestação, b) a extinção dos interesses objetivos do credor e 

c) a inexigibilidade da prestação decorrente de alteração superveniente das 

circunstâncias, enquanto consequência de um fato posterior à sua celebração, com 

efeito extintivo sobre a relação originária, tendo como fundamento a necessidade de 

reequilíbrio das prestações, no contexto contratual, de modo que, rompido o justo 

sinalagma inicial, caberá às partes pleitearem em juízo a suspensão, a revisão ou o 

desfazimento contratual. 

Essa última modalidade é a candidata natural a justificar a suspensão dos 

efeitos ou a revisão das transações trabalhistas, com fundamento na pandemia do 

                                                           
48 Monteiro Filho, Coronavírus e forma maior, p. 34. 
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coronavírus, que seria o fato posterior à celebração dos acordos que teria rompido o 

equilíbrio contratual e autorizaria a intervenção judicial revisional, em tese. 

A regra geral é a de que as “dívidas em dinheiro deverão ser pagas no 

vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos 

subsequentes.” (art. 315 do CC), cláusula que é inspirada da diretriz do pacta sunt 

servanda. 

O art. 317 do Código Civil incorporou a matriz solidarista constitucional (art. 

3º, I, in fine) e os deveres de boa-fé objetiva, para flexibilizar, em boa medida, a regra 

do pacta sunt servanda, tão arraiga no Código de 1916, para prever que “quando por 

motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação 

devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, 

de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” 

O citado dispositivo é complementado com a previsão do art. 478 do CC, a 

respeito da extinção contratual por onerosidade excessiva, quando ocorrer alteração 

posterior da base objetiva dos contratos por acontecimentos extraordinários49, 

admitindo-se, também, o seu reajuste ao invés da resolução (art. 479 do CC). No caso 

dos acordos trabalhistas, em regra, apenas o devedor (empregador) estará incumbido 

da realização da prestação (pagar o valor das parcelas ajustadas), de modo que terá 

espaço para incidência do art. 480 do CC, possibilitando a apenas uma das partes 

requerer “que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim 

de evitar a onerosidade excessiva.” 

As disposições revelam a incorporação da cláusula geral rebus sic 

stantibus, legada pelo Direito Medieval, formando o microssistema legislativo civil de 

resolução e revisão dos contratos. O art. 317 teve inspiração na Lei Faillot francesa, 

de 21 de janeiro de 1918, que criou regime excepcional para incidir nos contratos de 

prestação continuada, atingidos pelos abalos econômicos decorrentes da 1ª Guerra 

Mundial, autorizando a sua resolução por desequilíbrio, que foi o antecedente 

legislativo remoto da teoria da imprevisão. 

                                                           
49 “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente 

onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá 

o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação.” 
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Já os arts. 478 a 480 do Código de 2002 têm inspiração na teoria da 

onerosidade excessiva da prestação, presente no art. 1.467 do Código Civil italiano 

de 194250, que autoriza que os contratos de execução periódica ou de trato diferido 

sejam alterados na hipótese de uma superveniente e excessiva onerosidade da 

prestação, causada por acontecimentos externos, fora da álea normal do contrato.51 

Roberto Senise Lisboa diferencia as duas figuras que são muito próximas 

– teoria da imprevisão do art. 317 do CC e a onerosidade excessiva do art. 478 e seg. 

do CC – e que são invocadas simultaneamente, no mais das vezes, como 

fundamentos para a revisão dos contratos: 

Na teoria da imprevisão, torna-se necessária a existência de um fator externo 
ou exógeno que modifique a relação comutativa originária do contrato, o que 
não pode ter sido objeto de previsão das partes, por ocasião da conclusão do 
ajuste. Tais pressupostos são irrelevantes para a aplicação da teoria da 
onerosidade excessiva, que é objetiva e incide independentemente da prova 
da existência de um fator externo e da imprevisibilidade, pelas partes, dos 
acontecimentos modificativos do equilíbrio contratual. Na onerosidade 
excessiva, destarte, basta o desequilíbrio da comutatividade contratual 
superveniente, a autorizar a revisão contratual.52 

Para ambos os institutos é mister que a alteração superveniente esteja 

relacionada ao equilíbrio objetivo da relação jurídica contratual, independentemente 

da situação subjetiva das partes contratantes, ou seja, somente a alteração posterior, 

por fato externo, que atinja a base objetiva dos contratos, é que autoriza a sua 

resolução ou revisão judicial, seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da 

onerosidade excessiva. 

A teoria da base objetiva do negócio jurídico teve origem em contenda 

doutrinária entre autores alemães, para resolver a questão da relevância jurídica das 

ulteriores modificações das circunstâncias dos contratos. Karl Larenz explica que a 

teoria da base subjetiva do negócio está atrelada à representação mental dos 

contratantes que guiaram as suas intenções para fixar o conteúdo dos negócios, cujo 

                                                           
50 “Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a 

esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di 

avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del 

contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168). La risoluzione non può essere domandata se la 

sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione 

può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).” 

51 Nos limites do direito do consumidor, também há previsão do direito de revisão posterior das cláusulas 

contratuais, em favor da parte hipossuficiente, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas. (art. 6º, V, do CDC). 

52 Lisboa, Dos contratos em geral, p. 484-485. 
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acolhimento levaria a um estado de insegurança, preferindo adotar a teoria da base 

objetiva, que preocupa-se com as “circunstâncias e o estado geral das coisas cuja 

existência e subsistência é objetivamente necessária para que o contrato subsista.”53 

Falando sobre a teoria da base objetiva, acolhida pela nossa codificação 

de 2002, Laura Coradini Frantz explica que a base do negócio são as representações 

dos interessados, existentes no momento da conclusão do contrato, sobre a existência 

de certas circunstâncias essenciais para a decisão de contratar, que representam a 

justiça comutativa inerente ao negócio, a permanência das condições econômicas, 

sem as quais o contrato se descaracterizaria. Essas circunstâncias são erigidas por 

ambas as partes à base do contrato, por exemplo, a igualdade entre as prestações 

nos contratos bilaterais, a permanência aproximada do preço, a possibilidade de repor 

a provisão de mercadorias, cujas modificações, por exemplo, das prestações em 

razão de inesperada inflação, a intervenção do Estado para o tabelamento de preços 

etc., alterariam a base do negócio jurídico, autorizando a sua revisão ou resolução.54 

Ruy Rosado de Aguiar Júnior aprofunda essa necessária explicação: 

A desproporção manifesta pode ser tanto pela desvalorização do bem a ser 
prestado (desvalorização da moeda pela inflação, p. ex.), como pela 
superveniente valorização excessiva da prestação, quebrando a 
proporcionalidade entre o que fora convencionado e o que agora deve ser 
cumprido, em prejuízo do devedor. No primeiro caso, a onerosidade 
excessiva seria sofrida pelo credor, se obrigado a manter o contrato assim 
como previsto, apesar de reduzido o valor da prestação a receber; no 
segundo, o sacrifício exagerado seria imposto ao devedor, forçado a pagar 
mais, pela escassez do bem ou elevação do custo de sua produção.55 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald apresentam como exemplo 

de fato superveniente que altera a base objetiva do contrato a celebração de uma 

prestação de transporte que, ao tempo de sua execução, as partes são surpreendidas 

com o bloqueio da estrada por um deslizamento de terras. A prestação somente 

poderá ser cumprida com o uso de uma estrada secundária, implicando altos 

acréscimos de custos ao devedor da obrigação. Nesse caso, há uma alteração 

anormal da base do negócio, base que é comum, atingindo ambos os contratantes, 

situação que autoriza a revisão judicial do contrato, preferencialmente com o reajuste 

                                                           
53 Larenz, Base do negócio jurídico y cumplimiento do contrato, p. 170. Tradução livre do original em espanhol. 

54 Frantz, Bases dogmáticas para interpretação dos arts. 317 e 478 do novo Código Civil brasileiro, p. 174-175. 

55 Aguiar Júnior, Extinção dos contratos por incumprimento do devedor, p. 152-153. 
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do prazo e dos valores (art. 479 do CC), ficando a sua resolução (art. 478 do CC) 

como uma providência subsidiária.56 

Por se referir a aspectos subjetivos, que não guardam relação com a base 

objetiva do negócio jurídico, Fabrício Zamprogna Matiello observa, em relação ao art. 

317, que “o empobrecimento ou o enriquecimento da parte, como resultado de 

circunstâncias estranhas à relação obrigacional, não interfere no cumprimento do 

dever jurídico posto, eis que trata-se de fator pessoal”57. Em complemento, 

comentando o art. 478, acrescenta algumas palavras no sentido da necessidade de 

diferenciação das condições objetivas da base do contrato e das subjetivas 

relacionadas às partes, autorizando a revisão apenas na primeira situação: 

Fatores pertinentes à situação pessoal das partes, não ensejam a resolução 
por onerosidade excessiva (...) Por isso, aspectos como a repentina perda da 
capacidade econômica, dificuldade na obtenção de um crédito dado como 
certo ou outros acontecimentos relacionados à condição financeira específica 
dos contratantes não autoriza a resolução da avença, pois se assim não fosse 
haveria sérios riscos para a preservação das relações contratuais como um 
todo, haja vista a facilidade com que todos aqueles a quem não mais 
interessasse determinada contratação poderiam livrar-se mediante singela 
alegação de hipossuficiência pecuniária.58 

O Superior Tribunal de Justiça tem sido confrontado com as teorias da 

imprevisão e da resolução por onerosidade excessiva em diversos momentos 

históricos, como a flutuação do câmbio em relação aos contratos indexados em dólar, 

a crise do mercado financeiro do ano 2008, bem como em situações recentes, em que 

tem sido invocada a possibilidade revisional dos contratos, com fundamento nos arts. 

317, 478 e seg. do CC. 

A sua linha interpretativa segue segura no sentido de que a revisão e a 

resolução dos contratos por interveniência judicial é hipótese específica, excepcional, 

que exige da parte que a requer a demonstração objetiva e cabal das mudanças 

supervenientes nas circunstâncias iniciais e na base objetiva vigente na data da 

celebração do contrato59, razão pela qual, nos casos anteriores, rejeitou, como regra, 

                                                           
56 Farias e Rosenvald, Curso de Direito Civil, p. 616. 

57 Matiello, Código Civil Comentado, p. 232. 

58 Ibidem, p. 316. 

59 “Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da 

teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas 

circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da 

imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).” (STJ – 4ª Turma – 

REsp n. 1.316.595 – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 20.03.2017). 
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os pedidos de revisão dos contratos indexados em dólar60, já que a sua flutuação 

estava inserida na álea normal dessa modalidade de contratação. 

Significa, também, para o Superior Tribunal de Justiça, que a simples 

alteração das condições subjetivas dos contratantes, a modificação da situação 

econômico-financeira delas, ainda que resultante de fatores externos e imprevisíveis, 

não autorizam a revisão contratual. Em palavras outras, a crise econômica, que tenha 

gerado para um dos contratantes a situação de desemprego, perda da renda, não 

autoriza que os contratos por ele celebrados sejam revisados, assim como, da parte 

dos outros contratantes, pessoas jurídicas, a crise econômica, a falta de capital de 

giro e até mesmo a suspensão das suas atividades produtivas, também, não 

autorizam a revisão ou resolução contratual. O caminho indicado pelo nosso sistema 

jurídico, por opção político-legislativa expressa, é a recuperação judicial61 e a falência, 

caso não possam honrar os compromissos assumidos e não tenham obtido com o 

credor a novação da obrigação originária. 

Em acórdão recente extrai-se a posição do Superior Tribunal de Justiça na 

linha de que “para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou 

extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando 

como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante”62, para em outro 

acórdão complementar a sua doutrina sobre a revisão contratual por imprevisão e 

onerosidade excessiva: “Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva 

quanto a teoria da imprevisão demandam fato novo superveniente que seja 

extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato.”63 

Somente “o rompimento posterior da base objetiva do negócio por força de 

fatos extraordinários supervenientes, especialmente nos contratos de longa duração, 

                                                           
60 “O histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário experimentados pelo país desde 

longa data até julho de 1994, quando sobreveio o Plano Real, seguido de período de relativa estabilidade até a 

maxidesvalorização do real em face do dólar americano, ocorrida a partir de janeiro de 1999, não autorizam 

concluir pela imprevisibilidade desse fato nos contratos firmados com base na cotação da moeda norte-americana, 

em se tratando de relação contratual paritária.” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.321.614 – Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino – Rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJe 03.03.2015). 

61 Lei n. 11.101/2005, art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. 

62 STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp n. 1340589/SE – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 27.05.2019. 

63 STJ – 4ª Turma - AgInt no REsp n. 1.514.093/CE – Rel. Min. Marco Buzzi – DJe 07.11.2016. 



Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Cuiabá, Jun. 2020  44 

permite a revisão do pacto”64, reafirmou em outra decisão, para sedimentar a sua 

posição em torno do fato de que a ruína da parte, as oscilações econômicas e a crise 

financeira, não autorizam, por si só, a revisão contratual, já que situam-se nos limites 

dos aspectos subjetivos dos contratantes, sendo relevantes, juridicamente, apenas as 

alterações na base objetiva dos contratos. 

Há situações em que as oscilações abruptas da economia podem incidir na 

base objetiva do contrato, como, no exemplo de Álvaro Villaça Azevedo, quando um 

engenheiro se obrigue, fornecendo material e mão-de-obra, a construir para alguém 

uma casa, reservando do valor do contrato uma parte como seus honorários. Por 

imprevisível e brusca alteração nas condições do mercado, aumenta-se o preço do 

material de construção, eleva-se o salários base dos operários, a ponto de 

impossibilitar o devedor do cumprimento de sua obrigação, caso em que haveria 

espaço para o pedido revisional65, já que as alterações posteriores radicam na base 

objetiva do negócio, solução que seria diferente caso o mesmo engenheiro, alegando 

sua ruína financeira com outros empreendimentos, solicita a alteração contratual 

atual, mas sem nenhuma mudança objetiva nos valores de mercado dos materiais e 

do custo da mão-de-obra. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cautelosa em relação às 

hipóteses que os contratos podem ser judicialmente revistos, foi, por meio da recente 

Lei n. 13.874/2019, incorporada ao Código Civil: “Nas relações contratuais privadas, 

prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão 

contratual.” (art. 421, parágrafo único). 

Álvaro Villaça Azevedo, nesse mesmo sentido da necessidade de cautela, 

anota que “ninguém pode sofrer intervenção revisional em seu contrato contra sua 

vontade. Isso implicaria alteração nas cláusulas contratuais, por obra do Poder 

Judiciário (terceiro), não contratante, que estaria, assim, a criar obrigações não 

pactuadas. (...) não pode o juiz atuar como contratante, sem a anuência dos próprios 

contratantes.”66 

                                                           
64 STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.321.614 – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva – DJe 03.03.2015. 

65 Azevedo, O novo Código Civil brasileiro, 18. 

66 Ibidem, p. 27 e 29. 
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De outro lado, alguns autores defendem que, nas hipóteses em que estão 

atendidos os requisitos para a resolução e a revisão contratuais, seria possível o 

magistrado, de acordo com a situação concreta, também, atender o pedido de 

suspensão temporária das obrigações enquanto perdurar a situação excepcional de 

pandemia, externa e imprevisível. 

Sílvio de Salvo Venosa e Roberta Densa, reconhecendo que a questão é 

delicada e que não há parâmetros definitivos no direito positivo, defendem, em razão 

da pandemia, que “nas obrigações de trato sucessivo, a suspensão do pagamento em 

razão da não configuração da mora pode observar o tempo que durar o Decreto que 

reconhece a existência do estado de calamidade em território brasileiro (Decreto 

Legislativo nº 6/2020).”67 

A rigor, a determinação de suspensão temporária das obrigações 

contratuais, se analisadas mais de perto, revela uma modalidade de revisão 

contratual, já que o juiz estaria alterando o prazo de pagamento, postergando-o, por 

isso, os requisitos gerais dos arts. 317, 478 e seg. do CC, precisam estar presentes, 

como o evento superveniente que seja extraordinário e imprevisível, e a alteração da 

base objetiva do negócio jurídico. 

De tudo quanto exposto, podemos concluir que tanto a doutrina 

contemporânea, quanto a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, estão 

em linha com a posição de que a intervenção judicial nas relações contratuais é 

excepcional e, nos casos em que admitida, com amparo nos arts. 317, 478 e seg. do 

CC, é indispensável que a mudança posterior causada por fato imprevisível e 

extraordinário deva radicar na base objetiva do contrato. 

Transportando essa compreensão para os acordos trabalhistas e a 

situação atual de crise econômica, podemos afirmar, com segurança, que a pandemia 

causada pelo coronavírus, já reconhecida como configuradora do estado de 

calamidade pública (Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 c/c art. 65 da 

Lei Complementar n. 101/2000), revela-se como um fato superveniente, extraordinário 

e imprevisível. Contudo, o segundo requisito, que é a alteração da base objetiva dos 

contratos (no caso, transação), não foi preenchido em razão da calamidade, na 

medida em que tal fato sanitário, muito provavelmente, alterou a situação econômica 

                                                           
67 Venosa e Densa, Mora em tempos de pandemia, p. 45. 
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das partes, com a perda de receita pelas empresas, radicando na faceta subjetiva dos 

contratantes, o que não autoriza a sua revisão, suspensão e resolução judicial, de 

acordo com o nosso sistema. 

A mudança das condições econômicas das partes – no caso, a perda de 

rendimentos pelos empregadores que celebraram os acordos trabalhistas –, embora 

reconheçamos que a situação é inesperada e dramática, podendo, no limite, colapsar 

toda a economia nacional, de lege lata, não autoriza a revisão e suspensão das 

transações, na medida em que a base objetiva originária do negócio jurídico não foi 

atingida e mantem-se incólume. 

Bem por isso, entendemos como precipitadas as primeiras decisões 

trabalhistas que, a pretexto da crise econômica atual, estão suspendendo e alterando 

unilateralmente os termos dos acordos trabalhistas (rectius: contratos de transação), 

quando os empregadores invocam, por mera petição incidental nos processos, a sua 

dificuldade financeira68, em linha com algumas manifestações em veículos jurídicos 

eletrônicos69. 

Muitas vezes, imbuídos de boas razões, os magistrados que veem 

decidindo, até por meio de simples petição incidental nos próprios autos do processo 

principal, pela revisão ou suspensão dos acordos trabalhistas, com fundamento na 

crise econômica ou outros argumentos metajurídicos, esquecem que podem estar 

armando uma “bomba-relógio” para as partes e até para a economia do país, na 

medida em que a suspensão ou revisão da transação importará na perda de renda 

                                                           
68 No TRT da 18ª Região, com jurisdição no Estado de Goiás, já há divulgação de decisões judiciais que alteraram 

a data de vencimento das parcelas do acordo, postergando-as, ao fundamento de crise econômica e do porte 

pequeno da empresa requerente. O Juiz argumentou que “entendo que a situação vivenciadas por todos neste 

momento de crise, autoriza a revisão da data do pagamento das prestações do acordo” (Processo n. 0010043-

57.2020.5.18.0102 – 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde – decisão de 13.04.2020), bem como, no mesmo Tribunal 

e dois dias depois, outra magistrada admitiu a suspensão do prazo para pagamento do acordo, com base em pedido 

e declaração unilateral da empresa: “Verifica-se que a Reclamada é uma Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada, atuante da área de salão de beleza, a qual, de forma notória, foi economicamente atingida pelas medidas 

de contenção da pandemia deflagradas no Estado. Assim considerando a situação de emergência acima exposta, 

bem como a declaração de boa-fé da reclamada e o seu histórico de regular adimplemento do acordo, defere-se o 

pedido de suspensão do prazo para pagamento das parcelas que deveriam ser pagas em 06/05/2020 e 08/06/2020 

que deverão ser pagas nos meses subsequentes a última parcela do acordo.” (Processo n. 0010047-

64.2020.5.18.0015 – 15ª Vara do Trabalho de Goiânia – decisão de 15.04.2020). Nesse mesmo sentido decisões 

da 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no processo n. 0020159-63.2017.5.04.0023, de 31.03.2020 e da 87ª Vara 

do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1001003-60.2019.5.02.0087, de 17.04.2020. 

69 Por todos: MACEDO, Rafael Leme. É possível a alteração das cláusulas de acordos já homologados em juízo 

em virtude da posterior pandemia de covid-19? Disponível: <https://emporiododireito.com.br/leitura/e-possivel-

a-alteracao-das-clausulas-de-acordos-ja-homologados-em-juizo-em-virtude-da-posterior-pandemia-de-covid-

19>. Acesso em: 12.05.2020. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/5/4CA18764076890_Documento_f883e64.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/5/8F6018F65003EB_parcelastrabalhistas.pdf
https://emporiododireito.com.br/leitura/e-possivel-a-alteracao-das-clausulas-de-acordos-ja-homologados-em-juizo-em-virtude-da-posterior-pandemia-de-covid-19
https://emporiododireito.com.br/leitura/e-possivel-a-alteracao-das-clausulas-de-acordos-ja-homologados-em-juizo-em-virtude-da-posterior-pandemia-de-covid-19
https://emporiododireito.com.br/leitura/e-possivel-a-alteracao-das-clausulas-de-acordos-ja-homologados-em-juizo-em-virtude-da-posterior-pandemia-de-covid-19
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pelo trabalhador, por conseguinte, não poderá honrar com os seus compromissos 

pessoais – tais como alugueis, prestações, tributos, contratos civis etc. – e não obterá, 

em razão da redução dos seus rendimentos, a revisão das últimas obrigações, na 

Justiça Comum Estadual, segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 

A razões jurídicas que possibilitam a suspensão, revisão ou resolução dos 

contratos devem ser, necessariamente, trazidas ao Poder Judiciário, pelos veículos 

processuais próprios, enquanto as obrigações estejam sendo cumpridas pelo devedor 

que solicita a alteração. Anota Laura Coradini Frantz que “a conduta do devedor da 

prestação onerosa deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, que determina 

a lealdade e a cooperação no processo obrigacional, obrigando o devedor a manter 

adimplidas as suas prestações, para que possa ingressar em juízo, requerendo a 

revisão ou resolução do contrato, a fim de impedir abusos.”70 

Descumpridas as obrigações e constituído o devedor em mora, não haverá 

mais espaço para o pleito revisional e muito menos para a decisão de revisão do 

negócio jurídico, com fundamento nas teorias da imprevisão e da onerosidade 

excessiva, devendo o magistrado repelir, liminarmente, o pedido, se a obrigação 

originária já foi descumprida. 

No entanto, é importante sublinhar que nos casos em que as pretensões 

revisionais dos acordos trabalhistas sejam rejeitadas pelo Poder Judiciário, como 

deverá ocorrer na maioria das hipóteses, conforme alhures demonstrado, o simples 

fato de o pedido de revisão ter sido feito enquanto as parcelas estavam em dia, não 

exonera o devedor das penas da mora previstas para a hipótese de atraso e 

inadimplemento, caso tal ocorra durante o trâmite da medida, sem uma ordem judicial, 

liminar, autorizativa, devendo incidir normalmente a cláusula penal, o vencimento 

antecipado das parcelas e os juros de mora. Afinal “a simples propositura da ação de 

revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” (Súmula n. 380 do 

STJ). 

É por isso que os advogados deverão ter redobrado cuidado ao aconselhar 

os seus clientes em relação aos pleitos de suspensão, revisão ou resolução dos 

acordos trabalhistas, verificando se a hipótese atende os requisitos de direito material, 

                                                           
70 Ibidem, p. 198-199. 
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acima inventariados, e se o veículo processual eleito é o adequado, conforme abaixo 

apontaremos, sob pena de constituir o cliente em mora, além do risco de arcar com 

os ônus da sucumbência. 

Por fim, em hipóteses muito raras, quando os acordos trabalhistas 

celebrados não são compostos de obrigações de pagar valores mensais pelos 

empregadores (art. 315 do CC), mas, por exemplo, pela obrigação destes em praticar 

determinada conduta (obrigação de fazer), poderá ocorrer, com a pandemia, a 

alteração posterior, por evento extraordinário, na base objetiva da transação, 

impossibilitando o seu cumprimento, caso em que, como exceção à regra, ensejará a 

suspensão, revisão ou resolução do acordo, pelos meios próprios, por exemplo, na 

obrigação assumida pelo empregador em uma ação civil pública labor-ambiental, 

proposta pelo Ministério Público do Trabalho, quando fica ajustada a construção de 

uma instalação física em alvenaria para descanso e recreação dos trabalhadores 

durante os intervalos. 

 

4.3. Inadimplemento das obrigações em razão de caso fortuito e força maior 

 

Caso o acordo trabalhista já tenha sido descumprido, constituindo o 

devedor em mora, ou não atendidos os requisitos dos arts. 317, 478 e seg. do CC, 

para amparar o seu pedido de suspensão, revisão ou resolução da transação, resta 

ao devedor, como alternativa sucessiva, o debate sobre a isenção das penas da mora, 

diante da ocorrência de possível evento de força maior que o impediu de, 

voluntariamente, cumprir a obrigação. 

Muito embora a expectativa, decorrente dos deveres de boa-fé contratual 

objetiva, seja de que as obrigações devam ser adimplidas, há hipóteses em que tal 

não ocorre, incumbindo ao legislador regular as consequências jurídicas dessas 

situações, caso o inadimplemento seja voluntário ou involuntário, trazendo, em razão 

dessa distinção, diferenciadas consequências. 

A mora do devedor, consistente na omissão ou no retardamento do 

pagamento da obrigação ajustada, equipara-se ao inadimplemento, que pode decorrer 

de fato imputável ao devedor ou de um evento estranho à sua vontade, que o 
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impossibilitou de cumprir a obrigação, em cuja situação estão as hipóteses de caso 

fortuito e força maior. 

O art. 393 do CC regula o inadimplemento das obrigações nos casos dos 

eventos estranhos à vontade da parte, que o impossibilitou de cumprir a obrigação: 

“O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, 

se expressamente não se houver por eles responsabilizado.” 

Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho ensina que o texto legislativo em 

referência cuida de hipótese de exclusão de responsabilidade, que atua no âmbito do 

nexo causal, para provocar o rompimento da obrigação, por fato alheio à vontade do 

devedor, na cadeia normal dos acontecimentos, que o impediu de cumprir o contrato.  

O autor coloca vários exemplos em que o surto da Covid-19 atua 

impossibilitando que os devedores cumpram as obrigações, na forma e nos prazos 

ajustados, diante da ordem de distanciamento social e suspensão forçada de muitas 

atividades por ato de autoridade pública. Muito comum a impossibilidade de 

atendimento dos prazos no setor da construção civil e do segmento de serviços, casos 

em que os devedores não se isentam de finalizar as prestações, mas terão 

prorrogados os limites temporais de entrega para quando for possível a retomada dos 

trabalhos, casos em que a suspensão e a revisão contratuais são as soluções 

recomendadas. 

De outro lado, como no ramo de entretenimento, em que diversos eventos 

foram cancelados, sem que novas datas fossem marcadas e não há sequer previsão 

de retomada, “são os casos em que a pandemia da Covid-19 se mostra como caso 

fortuito ou força maior capazes de impossibilitar permanentemente a prestação e, 

portanto, exonerar o devedor”71 

No exemplo citado, há nexo causal direto entre a conduta estatal que 

impediu que o evento seja realizado e o incumprimento da obrigação, não havendo 

maiores dúvidas tratar-se de hipótese excludente por caso fortuito ou força maior, 

isentando o produtor do evento de qualquer penalidade pelo cancelamento da 

atividade, perante o público adquirente. 

                                                           
71 Ibidem, p. 23. 
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Nos limites do Direito do Trabalho, quando ocorrer uma intervenção estatal 

direta, com a determinação de suspensão total da atividade empresarial, 

inviabilizando a realização dos seus objetivos – fato do príncipe do art. 486 da CLT – 

considerar-se-á que os contratos de trabalho que foram, diretamente, atingidos, estão 

extintos por força maior, ocasião em que uma parte das verbas rescisórias serão 

transferidas ao ente público interventor. 

Contudo, a questão mais tormentosa que se coloca é definir quando a crise 

sanitária, as medidas estatais interventivas, geram, como consequência indireta, uma 

crise econômica, não impedindo, em si, objetivamente considerado, o cumprimento 

da obrigação de pagamento em dinheiro, mas retirando os meios financeiros para que 

tal se dê. 

O grande exemplo é a falta de dinheiro, causada pela crise econômica, pelo 

baixo movimento comercial, que foi experimentada em razão da crise sanitária e das 

medidas estatais interventivas. A prestação em si da obrigação contratual não foi 

atingida, não se encontra impedida de ser prestada, temporária ou definitivamente, 

cujo nexo causal com o fato externo e imprevisível é apenas indireto, pela falta de 

recursos financeiros para o seu adimplemento. 

A doutrina clássica de Enzo Roppo responde essa questão: 

O mesmo critério de responsabilidade objectiva vale quando a obrigação tem 
por objeto aquela particular coisa genérica que é o dinheiro (obrigações 
pecuniárias). Quem deve uma soma de dinheiro, a um certo prazo, e não 
paga tempestivamente, é responsável, mesmo se esteve privado do dinheiro 
necessário por causas não recondutíveis a culpa própria: por exemplo, 
porque gastou todos os seus recursos para curar-se de uma grave e custosa 
doença, ou porque perdeu todo o seu dinheiro na falência do banco onde 
tinha depositado. Mais em geral, quem deve executar uma prestação num 
pode justificar o próprio não cumprimento com a circunstância de ter ficado – 
mesmo sem culpa – desprovido dos meios monetários necessários para 
organizá-la e executá-la: a chama impotência financeira nunca exonera a 
responsabilidade.72 

A nossa doutrina clássica, representada por Caio Mário da Silva Pereira, 

segue na mesma direção e ensina que não se insere na justificativa de força maior “a 

simples dificuldade subjetiva e relativa, pois não merece proteção aquele que não 

sabe mediar as suas forças ou conservar os meios de cumprir o obrigado.”73 

                                                           
72 Roppo, O contrato, p. 286. 

73 Pereira, Instituições de Direito Civil, p. 310. 
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Nelson Rosenvald, em publicação recente, já no contexto da pandemia, 

primeiro explica os contornos jurídicos dos conceitos de caso fortuito e força maior do 

art. 393 do CC74, para depois fazer uma importante advertência em relação à alegação 

genérica de que o inadimplemento estaria ligado ao evento do coronavírus, com o fim 

de exonerar o devedor das penas da mora pelo inadimplemento das obrigações: 

Mesmo que o COVID-19 possa ser classificado como um evento de força 
maior, há uma questão de precisar por quanto tempo, afinal, contratantes 
‘oportunistas’ podem tentar usar a crise como uma chance de se exonerar de 
suas obrigações contratuais. Em cada circunstância, portanto, deve restar 
evidenciado se a força maior foi a causa exclusiva do descumprimento 
obrigacional, para que se defira eficácia à cláusula de força maior. 
Dificuldades financeiras e a opção do contratante por proteger sua força de 
trabalho, limitando ou restringindo viagens dificilmente serão boas escusas. 
(...) No tocante ao descumprimento por questões econômicas, as cortes não 
associam a força maior ao fato de haver um encarecimento no custo do 
contrato, sobretudo quando se verifique que outros fornecedores ainda 
viabilizam suas obrigações.75 

No mesmo sentido, também já na perspectiva da pandemia, Marcelo de 

Oliveira Milagres defende que não é a dificuldade no cumprimento da obrigação que 

exonera o seu devedor, mas a absoluta impossibilidade ou uma dificuldade fora do 

comum. Por isso, rejeita a violação do contrato por argumento genérico da 

impossibilidade do seu cumprimento. Não se pode, segundo o autor, de forma 

genérica e não contextualizada ao modelo negocial, defender a extinção negocial. É 

preciso muita cautela, sob pena de frustração generalizada dos contratos. E 

complementa, em relação à alegação da crise financeira e falta de recursos: 

Não há dúvida que vivenciamos transitório ambiente de elevada falta de 
receita, em que a maioria apresenta dificuldade em honrar seus 
compromissos. O grande ponto é se a ausência de liquidez justificaria a 
resolução não culposa dos contratos de trato sucessivo. Algumas premissas 
são necessárias: se o contratante já se encontrava em situação de 
inadimplemento anteriormente ao reconhecimento da pandemia, não se lhe 
socorre o argumento da forma maior; b) não basta o reconhecimento dessa 
crise sanitária, é necessária a prova da sua incidência concreta no programa 
contratual; c) incabível se afigura a resolução das obrigações pecuniárias ao 
argumento de superveniência de elemento externo.76 

                                                           
74 “No direito brasileiro, constatado o inadimplemento, o devedor será responsabilizado. No entanto, há situações 

em que a inexecução da prestação não decorre de culpa ou dolo do devedor, sendo afastada a responsabilidade 

deste. O fortuito significa todo evento externo à conduta do agente, de natureza inevitável, cuja superação é 

impraticável por parte do devedor. É qualquer acontecimento natural ou fato de terceiro que, necessariamente, 

impeça o cumprimento da obrigação e não seja conexo aos riscos inerentes àquela atividade. Nota-se que o Código 

Civil se contenta com a demonstração do fato ser estranho à vontade do devedor, mesmo que de natureza previsível 

(art. 393, CC).” (Rosenvald, O coronavírus e a responsabilidade nos contratos internacionais, p. 6). 

75 Ibidem, p. 7-8. 

76 Milagres, Os efeitos do coronavírus (covid-19) e a irreversibilidade não imputável do incumprimento contratual, 

p. 51-52. 
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De modo contundente, Camila Oliveira e Cecília Gondim dizem que é 

“equivocada, pois, a presunção de que as dificuldades financeiras decorrentes da 

pandemia de covid-19 ou quaisquer outros de seus efeitos, apesar da sua gravidade, 

caracterizarão as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e de força maior.”77 

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas decisões, já se posicionou no 

sentido de que as crises econômicas, o insucesso empresarial e a temporária falta de 

receitas não são hipóteses de caso fortuito ou força maior, na forma do art. 393 do 

CC, para o fim de exonerar o devedor das consequências pelo inadimplemento da 

obrigação.78 

Em decisão mais recente, a Corte analisou um contrato de representação 

comercial rompido, unilateralmente, por um dos contratantes, com fundamento na 

força maior. No caso, justificou a força maior com amparo em dificuldades de ordem 

econômica experimentadas pela sociedade empresarial, que a teria obrigado a 

suspender a sua produção, cujas vendas eram intermediadas pela representante. O 

acórdão deu ganho à representante, a partir do argumento decisivo de que o “eventual 

insucesso do empreendimento ou dificuldades financeiras estão, inexoravelmente, 

abrangidos pelo risco inerente a qualquer atividade empresarial, não podendo ser 

considerados fortuito externo (força maior).”79 

Logo, a nossa conclusão é na linha de que o inadimplemento do acordo 

celebrado entre as partes da relação de trabalho, que tem como objeto o pagamento 

em dinheiro, a vista ou parcelado, pelos empregadores (art. 315 do CC), não é 

suscetível de ser enquadrado como decorrente de caso fortuito ou força maior, do art. 

393 do CC, em razão da perda de receita e da dificuldade financeira causada pela 

pandemia, para justificar a resolução por ato involuntário do devedor e a sua isenção 

das penas da mora, na medida em que o coronavírus é apenas a causa remota, sem 

nexo causal direto e imediato, com a inexecução da obrigação contraída. 

                                                           
77 Oliveira e Gondim, Covid-19 e contratos: Uma retrospectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

em momentos de crise. 

78 “Alegação de força maior, decorrente de grave crise econômica, como causa para a quebra do contrato. (...) 

Crise econômica atravessada pela empresa representada não configura motivo de força maior, previsto no art. 27, 

"j" da Lei nº 4.886/65, a justificar a rescisão contratual sem imposição de indenização ao representante comercial. 

Precedente. O risco do negócio, inerente aos contratos de matiz mercantil, é da sociedade empresária. Recurso 

especial não conhecido.” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 779.798/DF – Relª. Minª. Nancy Andrighi – DJ 23.10.2006). 

79 STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.341.605/PR – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 06.11.2017. 
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Apenas em casos excepcionais, bastante minoritários da praxe forense, em 

que os acordos têm como objeto a realização de obrigações de fazer, não-fazer e 

entregar coisa, poderá, in concreto, verificar-se a real inexequibilidade no 

cumprimento das obrigações, tendo como causa efetiva (nexo causal direto e 

imediato) a pandemia, que atuou inviabilizando ou atrasando a adimplemento das 

obrigações assumidas no instrumento de transação. 

Segue que, em regra, a mora da parte que não honrar as parcelas do 

acordo nas datas previamente ajustadas, ainda que em razão da sua dificuldade 

financeira causada indiretamente pela crise do coronavírus, que diminuiu 

temporariamente o seu faturamento e fluxo de caixa, incidirá no inadimplemento do 

contrato (transação) na modalidade voluntária, dando ensejo à antecipação das 

parcelas vincendas, se assim foi contratado, à aplicação da cláusula penal (perdas e 

danos) e aos juros moratórios, eis que a crise do coronavírus, somente justificaria a 

isenção das penas se fosse o motivo direto (nexo causal), que impossibilita o 

cumprimento das obrigações assumidas, e não a razão indireta, em função da perda 

de receita e baixa do seu fluxo de caixa, já que as prestações em dinheiro jamais 

podem ser consideradas, juridicamente, como impossíveis de serem prestadas, pelo 

art. 393 do CC. 

E menos ainda tal argumento justificaria o atraso do pagamento das 

parcelas que têm natureza trabalhista, verba alimentar, que supera qualquer outra na 

ordem de preferência legal (art. 186 do CTN). Em caso de redução do volume de 

recursos financeiros das empresas, que impossibilite o cumprimento total das suas 

obrigações anteriormente assumidas, os créditos trabalhistas, atuais e passados, 

objeto de acordo, devem ser quitados com prioridade, preferindo os tributos, os 

fornecedores e as demais obrigações civis. Em relação às últimas é que devem-se 

voltar os esforços de renegociação, revisão, e não em relação ao primeiros. 

 

4.4. Redução equitativa da cláusula penal 

 

Reconhecido nos tópicos anteriores que a crise financeira das empresas, 

causada pela pandemia do coronavírus, não autoriza a suspensão, revisão ou 

resolução dos contratos, nem a simples isenção das penas da mora, por argumento 
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de caso fortuito ou força maior, resta analisar apenas a última possibilidade do direito 

material que é a redução equitativa da cláusula penal por intervenção judicial. 

O art. 847 do CC diz que é admissível, na transação, a pena convencional, 

de modo que é bastante comum, na celebração dos acordos trabalhistas, 

principalmente nos levados à homologação judicial e nos celebrados no bojo das 

ações contenciosas, que as partes fixem “multa em caso de atraso”, com base em 

percentual sobre o valor total, com a antecipação das parcelas vencidas. Tal ajuste 

tem natureza jurídica de pena convencional, também conhecida como cláusula penal, 

que visa prefixar as eventuais perdas e danos em caso de descumprimento, servindo, 

também, como estímulo ao seu adimplemento. 

De igual sorte, consigna o art. 846, § 2º, da CLT, que se houver acordo 

lavrar-se-á termo e, entre as condições da transação, “poderá ser estabelecida a de 

ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido 

ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo.” 

Contudo, apoiando-se na função social do contrato e nos ditames éticos, o 

art. 413 do CC determina que o juiz reduza a cláusula penal, nos casos de 

cumprimento parcial da obrigação ou se o seu valor for excessivo, porém, não chega 

ao ponto de permitir que o magistrado a desconsidere, isentando a parte da sua 

incidência. Nesse último caso, estaríamos diante das hipóteses excludentes de caso 

fortuito ou força maior, do art. 393 do CC, que têm requisitos estreitos para a sua 

configuração, como visto no tópico antecedente. 

Importante sublinhar que enquanto nos casos de suspensão, revisão ou 

resolução dos contratos, em razão de caso fortuito ou força maior, os aspectos 

subjetivos do devedor (situação financeira) são irrelevantes, aqui, na hipótese do art. 

413 do CC, essas facetas entram na avaliação judicial. Isso porque, por opção 

legislativa, entre as hipóteses de fato a autorizar a redução, equitativa, da cláusula 

penal, está a aferição pelo juiz se o montante da penalidade for “manifestamente 

excessivo”, que apenas poderá ser apurado, não em abstrato – já que as cláusulas 

penais foram estabelecidas dentro dos limites do art. 412 do CC – mas em concreto, 

considerando, também, a condição econômica atual do devedor da obrigação. 

Fabrício Zamprogna Matiello leciona que “a redução na expressão 

econômica da cláusula penal não pode ser tão profunda a ponto de tornar seu 
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conteúdo irrisório, pois isso suprimiria a finalidade da avença, que é prefixar perdas e 

danos e evitar prejuízos à parte inocente.”80, razão pela qual o melhor parâmetro será 

avaliar, nos casos de cumprimento parcial ou de mora do devedor por poucos dias, a 

redução proporcional, por aferição objetiva, no caso. 

O Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência tranquila em torno do 

fato de que a hipótese do art. 413 do CC tem espaço de aplicação em relação aos 

acordos trabalhistas. Superada alguma divergência entre as turmas de julgamento, 

parte apoiando-se na eficácia da coisa julgada para rejeitar a alteração81 e outras 

admitindo-a como exceção expressa prevista no sistema82, em decisão da SDI-2 

desse ano de 2020, foi afirmado que “esta Corte Superior, em diversos precedentes, 

tem decidido pela limitação da cláusula penal, nos termos do art. 413 do CCB, 

considerando os princípios constitucionais da equidade, da boa-fé objetiva e da 

proporcionalidade.”83 

Um exemplo de aplicação do instituto foi ilustrado em acórdão do Tribunal 

Superior do Trabalho que avaliou a situação de fato em que houve atraso, de um único 

dia, no pagamento da primeira parcela do acordo, tendo a Corte Superior chancelado 

a decisão local que fixou a incidência da cláusula penal de 30% apenas sobre a 

parcela inadimplida, e não sobre o saldo devedor total, como havia sido ajustado no 

acordo homologado, de modo a preservar a equidade e a boa-fé do devedor, já que 

evidenciado o animus solvendi.84 

Destarte, não há maiores dúvidas em torno do fato de que o art. 413 do CC 

é incidente nos contratos de transação que veiculam obrigações trabalhistas, tanto 

nos acordos extrajudiciais, quanto nos homologados judicialmente, autorizando que o 

magistrado, avaliando a situação concreta, o ânimo do devedor, possa reduzir ou 

limitar, equitativamente, a cláusula penal, desde que não chegue ao ponto de isentar 

completamente o devedor. 

                                                           
80 Ibidem, p. 278. 

81 Por todos: TST – 8ª Turma – RR n. 133400-33.2013.5.17.0010 – Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro – DEJT 

06.11.2015. 

82 Por todos: TST – 1ª Turma – AIRR n. 29900-44.2008.5.24.0005 – Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa – DEJT 

24.05.2013. 

83 TST – SDI-2 – AR n. 1000480-72.2019.5.00.0000 – Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte – DEJT 16.03.2020. 

84 TST – 7ª Turma – RR n. 209-04.2011.5.04.0662 – Rel. Min. Vieira de Mello Filho – DEJT 06.03.2015. 
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A crise econômica causada pela pandemia do coronavírus é solo fértil onde 

pode frutificar a apontada solução jurídica, atentando-se o juiz para as circunstâncias 

concretas, para a justificativa e a prova trazida pelo devedor, em torno dos fatos que 

alegou, de modo a permitir que reduza ou limite a incidência da cláusula penal; de 

outro lado, deve o magistrado repelir as alegações genéricas de dificuldade 

econômica, quando não secundadas por prova material, a qual pode até ser 

presumida, naquelas atividades interrompidas por ato interventivo estatal. 

 

4.5. Instrumentos processuais 

 

Esgotadas as possibilidades previstas no direito material para 

enfrentamento das consequências trazidas pela crise sanitária e econômica causada 

pela pandemia do coronavírus, é imprescindível que avancemos para indicar os 

adequados caminhos processuais por meio dos quais aquelas pretensões possam ser 

trazidas ao Poder Judiciário trabalhista. 

As transações extrajudiciais, representadas pelos acordos celebrados nas 

comissões de conciliação prévia, enquanto ato jurídico e título extrajudicial, são 

anuláveis ou passíveis de revisão por meio de ação ordinária própria, com pedido de 

tutela declaratória e desconstitutiva, que geralmente são nomeadas como ação 

anulatória ou revisional de ato jurídico (contrato), cuja competência material é da 

Justiça do Trabalho (art. 114 da CF), funcional do primeiro grau de jurisdição e 

territorial do local em que o trabalhador prestou serviços e a comissão paritária está 

instalada, justamente onde o acordo foi celebrado. 

Álvaro Villaça Azevedo observou que, no caso de desequilíbrio contratual, 

gerado por onerosidade excessiva, a revisão dos contratos é cabível. Para ele, “deve 

a parte prejudicada requerer judicialmente a revisão do contrato, podendo a outra 

parte opor-se a esse pedido, pleiteando a resolução contratual.”85 

Já em relação às transações judiciais, homologadas pela Justiça do 

Trabalho, uma primeira questão que se coloca é se os pedidos de suspensão dos 

acordos, revisão ou resolução dos contratos de transação, poderão ser feitos por meio 

                                                           
85 Azevedo, O novo Código Civil brasileiro, p. 27. 
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de simples petição incidental, juntada aos autos nos quais os acordos, repita-se, 

judiciais, foram homologados. 

Era pacífica no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho a posição de que, 

por se tratarem as sentenças homologatórias de decisões irrecorríveis para as partes 

(art. 831 da CLT), formando a coisa julgada, formal e material, a sua anulação ou 

revisão somente poderia se dar por meio de ação rescisória, de competência funcional 

dos Tribunais (Súmulas n. 100 e 259), rejeitando, prontamente, a tentativa de 

flexibilização do ato jurídico perfeito (primeira camada protetora do contrato de 

transação) e da coisa julgada (segunda camada protetora), por meio de simples 

petição incidental nos próprios autos em que homologada, já que a ação rescisória 

tem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento. 

Ocorre que, superando a divergência que também havia no processo civil, 

o Código de Processo Civil de 2015 adverte que "Os atos de disposição de direitos, 

praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo 

juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão 

sujeitos à anulação, nos termos da lei" (art. 966, § 4º), deixando claro, agora, que, 

nada obstante encobertos por sentença transitada em julgado, não é mais a ação 

rescisória o veículo processual próprio para revisão das transações homologadas 

judicialmente, remetendo à ação anulatória ordinária de ato jurídico. 

Acrescentamos que o art. 485, VIII, do CPC de 1973, prescrevia que a 

sentença de mérito, transitada em julgado, poderia ser rescindida, por intermédio de 

ação rescisória, quando houvesse fundamento para invalidar a confissão, a 

desistência ou a transação. Contudo, no seu dispositivo congênere no CPC de 2015, 

o art. 966, omitiu tal possibilidade de cabimento da ação rescisória para invalidar 

transação homologada judicialmente, remetendo, expressamente, à ação ordinária 

anulatória (§ 4º). 

Dentro desse contexto de atualização legislativa, somado à omissão da 

CLT quanto ao ponto, a autorizar a aplicação subsidiária e supletiva do CPC (art. 15 

do CPC c/c art. 769 da CLT), estamos firmes no convencimento de que o art. 966, § 

4º, do CPC, teve a consequência de impor a superação (overruling) do entendimento 

estampado nas Súmulas n. 100 e 259 do TST, indicando a via da ação ordinária 

anulatória, com natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, como o único 
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veículo processual admitido para anulação, revisão ou suspensão dos efeitos do 

contrato de transação homologado pelo juiz do trabalho.86 

Embora com alguma relutância de parcela da doutrina processual 

trabalhista87, já há decisões do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a 

“eventual impugnação ao acordo judicialmente homologado, por aludir à disposição 

de direitos praticado pelas partes e homologado em juízo, estaria sujeita à ação 

anulatória prevista no § 4º do art. 966 do CPC/15.”88 

Nas hipóteses de ajuizamento de ação ordinária, anulatória ou revisional, 

em face da transação judicial, homologada pelo juiz do trabalho, a competência 

funcional é do primeiro grau de jurisdição, distribuindo-se, por dependência, para a 

Vara do Trabalho que conheceu do processo originário, em que a transação foi 

homologada (art. 61 do CPC c/c OJ n. 129 da SDI-2 do TST), cabendo o manejo das 

tutelas provisórias (art. 294 e seg. do CPC), para pedir ao magistrado, diante da 

urgência, a ordem para suspender o pagamento das parcelas ou a revisão liminar dos 

valores e demais termos da transação, objeto de fundo da sua pretensão. 

Logo, firmamos a primeira conclusão de que tanto os acordos extrajudiciais, 

quanto os judiciais, objetos de homologação pelo juiz do trabalho, diante da nova 

diretriz do art. 966, § 4º, do CPC, não são suscetíveis de anulação ou revisão por meio 

de mera petição incidental, nem por ação rescisória, já que demandam ação ordinária 

própria, com cognição exauriente e contraditório substancial, cuja competência 

material é da Justiça do Trabalho, a funcional é do primeiro grau de jurisdição e, no 

caso dos acordos judiciais, a distribuição será vinculada ao mesmo juízo que a 

homologou na ação trabalhista originária. 

                                                           
86 Essa é a compreensão, também, na doutrina processual trabalhista, de Felipe Bernardes: “Assim, sentença 

homologatória de transação, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (que constituem as três espécies 

existentes de atos de disposição de direitos) não comporta impugnação pela via da ação rescisória. Caso haja algum 

vício nos atos de disposição, o interessado deve valer-se de ação anulatória, que tramitará no mesmo juízo de 

primeiro grau em que praticado o ato supostamente eivado de vício (OJ 129 da SDI-2 do TST).” (Manual de 

Processo do Trabalho, p. 853). 

87 Manoel Antonio Teixeira Filho, em artigo específico, embora reconheça que as alterações levadas a efeito pelo 

legislador do CPC de 2015, impôs “dificuldade, de ordem técnica” para continuar defendendo o cabimento da ação 

rescisória, para invalidar ou revisar acordo trabalhista homologado judicialmente, mesmo assim o autor insiste que 

“estamos serenamente convencidos de que, no sistema do processo do trabalho, deverá ser preservado o 

entendimento estampado na Súmula n.º 259, do TST.” (Sentença homologatória de transação: ato jurisdicional 

anulável ou rescindível?). 

88 TST – 3ª Turma – AIRR n. 992-64.2017.5.17.0131 – Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado – DEJT 18.10.2019. 
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Decorre dessa conclusão, que acreditamos ser inadequada a utilização do 

caminho processual da ação revisional específica do art. 505, I, do CPC, que regula 

as situações em que houve alteração no estado de fato ou de direito, nas relações 

jurídicas continuativas, a autorizar que a coisa julgada seja revista, o que não é a 

hipótese em discussão, na medida em que os acordos trabalhistas que veiculam 

obrigações de pagar dinheiro (art. 315 do CC), não tratam de relação jurídica 

continuativa e sim de obrigação jurídica única, já constituída, que teve apenas o seu 

valor diluído em parcelas, não havendo alteração de fato em sua base objetiva. 

O instrumento do art. 505, I, do CPC, presta-se para os estreitos casos em 

que haja condenação para o futuro, tendo em vista uma relação de fato, de modo que 

a relação poderá ser alterada após o trânsito em julgado da ação, reclamando 

alteração dos efeitos da decisão89. No caso das transações trabalhistas, que veiculam 

obrigação de pagar dinheiro, não há nenhuma condenação judicial para o futuro, 

condicionada que estaria à alteração de fato e sua revisão. 

Contudo, embora equivocado, caso os devedores proponham a ação 

revisional com fundamento no art. 505, I, do CPC, por se tratar de ação ordinária de 

cognição, com requisitos processuais gerais, nada impede que, por instrumentalidade, 

os juízes recebam e processem a nova ação, na medida em que a ação anulatória ou 

revisional, do art. 966, § 4º, do CPC, traz os mesmos requisitos processuais daquela, 

o juízo de primeiro grau é competente para ambas, sendo o mais importante que o 

Judiciário pronuncie-se, com presteza, sobre a questão de fundo da relação de direito 

material trazida para apreciação. 

De outro lado, em relação ao argumento do inadimplemento da transação 

em razão de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC) e da redução equitativa da 

cláusula penal (art. 413 do CC), por não alterarem o núcleo do ato jurídico perfeito, 

que é a transação, mas apenas incidir sobre as consequências decorrentes do seu 

inadimplemento, a jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do Trabalho 

compreende que poderá ser objeto de matéria de defesa, nos próprios autos 

                                                           
89 Um exemplo típico do cabimento da ação revisional do art. 505, I, do CPC, no processo do trabalho, é o caso da 

sentença que, constatando a condição insalubre do ambiente de trabalho, determina, além do pagamento dos 

valores vencidos, que seja incluída a parcela em folha de pagamento (OJ n. 172 da SDI-1 do TST), tendo transitado 

em julgado. Ocorre que, continuando a relação de trabalho e o ambiente tendo se tornado salubre (alteração 

superveniente da situação de fato), atestado por novo laudo técnico, será cabível a revisão da decisão, por meio da 

ação própria, de conhecimento, prevista no citado art. 505, I, do CPC, para que a empregadora esteja autorizada a 

suspender o pagamento e o consequente cumprimento da decisão judicial, transitada em julgado. 
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principais, a partir da denúncia de inadimplemento pelo credor, ocasião em que o 

devedor, invocando uma, outra ou ambas as exceções legais, fará instaurar o 

incidente, com contraditório, para que o juiz decida, por decisão interlocutória, se 

isenta o devedor das penas da mora ou se reduz, equitativamente, o valor da cláusula 

penal, de cuja decisão caberá recurso de agravo de petição ao Tribunal Regional do 

Trabalho (art. 897, “a”, da CLT), em regra. 

 

5. Prescrição durante a crise da pandemia 

 

Com o reconhecimento do estado de calamidade pública90, a restrição à 

circulação de pessoas e a consequente imposição de atendimento especial pelos 

órgãos do Judiciário91, uma primeira questão que é colocada é a respeito do início e 

do prosseguimento da contagem do prazo de prescrição trabalhista do art. 7º, XXIX, 

da Constituição de 1988 e art. 11 da CLT, eis que, em alguma medida, o acesso ao 

Poder Judiciário estaria atravancado, por motivos fáticos, com mais razão nos locais 

em que a restrição à circulação é mais severa (lockdown). 

Se de um lado, com a implantação integral do sistema eletrônico do PJE 

em toda a Justiça do Trabalho brasileira, permitindo a distribuição das novas ações 

sem a necessidade de deslocamentos físicos das partes e advogados, de outro lado 

há necessidade de realização das diligências prévias para a preparação da 

reclamação trabalhista, como a coleta de provas, busca de documentos, entrevista 

dos clientes com os advogados, cuidados prévios que foram, mais recentemente, 

potencializados pelos riscos da sucumbência (art. 791-A da CLT). 

O direito material impõe os prazos de prescrição para cada uma das 

modalidades de pretensão e fixa, quando necessário, expressamente, as hipóteses 

em que a contagem deve ser interrompida ou suspensa, induzindo a regra geral de 

que os prazos de prescrição devem se iniciar e correr até o seu final, salvo se 

expressamente verificar-se alguma das hipóteses de interrupção ou suspensão, 

previstas no ordenamento jurídico. 

                                                           
90 Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020. 

91 Resoluções n. 313, 314 e 318, todas de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 
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Especificamente em relação aos prazos de prescrição das pretensões de 

natureza trabalhista, do art. 7º, XXIX, da Constituição e art. 11 da CLT, nunca houve, 

nem da própria Carta Política, nem na CLT92, regras mais gerais sobre as hipóteses 

de suspensão e interrupção da sua contagem, motivo pelo qual sempre foi na 

legislação ordinária que esses fatos jurídicos foram encontrados, notadamente nos 

artigos 197 a 204 do Código Civil, que indicam em quais hipóteses ocorrerão a 

suspensão e a interrupção, que têm incidência subsidiária no Direito do Trabalho (art. 

8º da CLT). 

Era tranquila a compreensão do Tribunal Superior do Trabalho, por 

exemplo, de que a prescrição trabalhista poderia ser interrompida com o manejo do 

protesto judicial, que encontra previsão no art. 202 do Código Civil, conforme admitido 

pela OJ n. 392 da SDI-193. 

Ocorre que, após a edição da Lei n. 13.467/2017, intitulada de reforma 

trabalhista, houve alteração do art. 11 da CLT, nele incluindo um § 3º, para dizer que 

a “interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação 

trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem 

resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.”, 

incorporando o raciocínio da Súmula n. 268 do TST94. 

Uma leitura apressada do dispositivo, notadamente da locução “somente”, 

utilizada pelo legislador, pode levar à equivocada compreensão de que as 

modalidades de suspensão e interrupção dos prazos de prescrição, notadamente as 

mais simplificadas e a extrajudicial, foram rechaçadas pelo legislador especializado 

desde 2017. 

Porém, em nossa leitura, não é essa nem a intenção legislativa, nem a 

interpretação mais cuidadosa. O termo “somente” quer dizer que “apenas” o 

ajuizamento da ação, ainda que não tenha ocorrido a citação válida, já tem o condão 

                                                           
92 Ressalve-se que a CLT tratava em casos muitos pontuais (p. ex., arts. 440, 625-G e 855-E) dos fatos que 

importam em suspensão do prazo prescricional. 

93 “PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL. MARCO INICIAL. O 

protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 

2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do § 2º do 

art. 240 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT.” 

94 “PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA. A ação trabalhista, ainda que 

arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos.” 
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de interromper o prazo de prescrição, eis que no processo do trabalho a citação do 

réu não depende de providências da parte autora, em superação da antiga posição 

abraçada pelos processualistas civis, que interpretavam o antigo art. 219, §§ 1º e 4º, 

do CPC de 1973, para exigir que a prescrição somente seria considerada interrompida 

quando, após ajuizada a ação, o réu também tivesse sido citado e não “somente” com 

o mero ajuizamento. Note-se que o TST expressou esse raciocínio quando da edição 

da OJ n. 392 da SDI-1, com redação atualizada pela Resolução n. 209 de 2016. 

Assim, todas as demais modalidades legais de suspensão e interrupção 

dos prazos de prescrição, principalmente dos artigos 197 a 204 do Código Civil, 

continuam aplicadas de forma complementar ao Direito do Trabalho, por força do art. 

8º da CLT. 

No mesmo ponto, a respeito da exclusividade do ajuizamento da ação 

como única causa de interrupção da prescrição trabalhista, desde 2017, ensinam 

Antonio Umberto, Fabiano Coelho, Ney Maranhão e Platon Neto que essa leitura 

estreita do dispositivo celetista reformado levaria à uma situação de 

inconstitucionalidade, na medida em que violaria os princípios da liberdade e da 

isonomia (art. 5º, caput, da Constituição), ao tratar o trabalhador de forma mais 

gravosa que a reservada aos demais cidadãos brasileiros, que têm a seu favor as 

possibilidades informais e desburocratizantes do art. 202 do Código Civil, que lhes 

confere liberdade para, inclusive no palco extrajudicial, proceder à defesa de seus 

direitos, por intermédio da oportuna interrupção do prazo prescricional da forma que 

melhor convier.95 

Fixada a primeira premissa de que o trabalhador tem a seu favor todas as 

espécies de interrupção e suspensão do prazo prescricional, tanto dispostas na CLT, 

quando no Código Civil, precisamos investigar se o evento atual – pandemia do 

coronavírus – amolda-se a alguma dessas hipóteses, para justificar a interrupção ou 

suspensão do prazo durante a crise sanitária. 

Mauricio Godinho Delgado, investigando as causas suspensivas e 

interruptivas do prazo de prescrição em Direito do Trabalho, lembra que a sua 

incidência demanda a existência objetiva das hipóteses previstas no ordenamento, 

não se admitindo interpretação extensiva ou aplicação por analogia, pois “trata-se de 

                                                           
95 Souza Júnior, Souza, Maranhão e Azevedo Neto, Reforma Trabalhista, p. 33. 
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fatores – expressamente especificados pela legislação – que traduzem um efetiva e 

eficaz defesa do direito pelo respectivo titular e que, por isso, têm o condão de sustar 

o fluxo do prazo prescricional.”96 

O marco para o início da contagem do prazo de prescrição é a 

implementação das condições de exigibilidade da prestação que, na maioria das 

vezes, ocorre simultaneamente à violação do direito (art. 189 do Código Civil)97, de 

modo que, por exemplo, para os empregados dispensados em razão (e durante) a 

pandemia do coronavírus, já teve início a contagem do prazo bienal de prescrição, 

para o ajuizamento da ação trabalhista, bem como prossegue a contagem do prazo 

de prescrição quinquenal desde quando as pretensões tornaram-se exigíveis. 

Entre as diversas hipóteses que impedem, suspendem e interrompem a 

prescrição, previstas tanto no Código Civil, quanto na CLT, não se encontra em 

nenhuma delas a situação de calamidade pública que dificulta, por razões fáticas de 

locomoção, o exercício da pretensão de direito material, o que é reforçado pelo fato 

de que o acesso ao Poder Judiciário trabalhista está franqueado livremente, pelo 

sistema eletrônico do PJE, que não esteve inacessível em nenhum momento desde o 

início da crise sanitária, havendo até iniciativa inovadora para que os trabalhadores 

possam distribuir ações em jus postulandi remotamente e por telefone.98 

                                                           
96 Delgado, Curso de Direito do Trabalho, p. 298. 

97 Para maiores aprofundamentos, consultar: MOLINA, André Araújo. A prescrição trabalhista: pretensões 

condenatória, executiva e intercorrente. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, ano 44, n. 185, p. 21-55, janeiro 

2018. 

98 “O acesso à Justiça do Trabalho, no âmbito dos Estados de Rondônia e Acre ganha importante reforço com a 

criação do NAAV - Núcleo de Atendimentos e Atermação Virtual. Essa nova ferramenta, como previsto no art. 2º, 

§ 2º, do ATO TRT14.GP n. 005/2020, de 27-04-2020, foi instituída pela Presidência do Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região, ad referendum do Pleno, por meio do ATO TRT14.GP n. 007/2020 de 11-05-2020 que, 

estabelecendo canal direto de atendimento aos jurisdicionados, regulamenta a atividade de tomada de reclamatórias 

trabalhistas, de forma não presencial. A coordenação desses trabalhos será feita pela SACLE - Secretaria de Apoio 

ao Conhecimento, à Liquidação e à Execução, unidade composta por uma equipe de servidores que, quase na sua 

totalidade, atuam na modalidade virtual, sob direção da Servidora Maria José Corrêa e coordenação geral da Juíza 

Soneane Raquel Dias Loura. A medida não implicará em remoção física de servidores. Esse novo canal de 

atendimento, visa promover maior acesso dos jurisdicionados à Justiça do Trabalho, para que possam ingressar 

com suas reclamatórias ou apresentar suas defesas, de forma facilitada, em ambiente virtual, quer por acesso direto 

ao site, quer através de simples ligação telefônica ou qualquer outro meio telemático capaz de estabelecer 

comunicação confiável à distância, inclusive pelo aplicativo WhatsApp. O NAAV contará com canais próprios e 

exclusivos para o recebimento de ligações telefônicas, mensagens por aplicativo, formulários eletrônicos e e-mail. 

Para dispor dos serviços, pelos meios previstos, o usuário deverá dispor de um computador, com acesso à internet 

ou simplesmente um telefone celular.” Disponível em: <https://portal.trt14.jus.br/portal/noticias/trt14-roac-

visando-facilitar-o-acesso-aos-jurisdicionados-institui-ferramenta-para>. Acesso em: 27.05.2020. 

https://portal.trt14.jus.br/portal/sites/default/files/noticias-anexos-2020-04/Assinado_ATO%20TRT14.GP%20n.005.2020%2C%20de%2027%20de%20abril%20de%202020%20-%20Disciplina%20a%20retomada%20dos%20prazos%20processuais%20e%20audi%C3%AAncias%20durante%20pandemia.pdf
https://portal.trt14.jus.br/portal/sites/default/files/noticias-anexos-2020-05/ATO%20007_2020%20-%20NAAV%20-%20Atendimento%20e%20aterma%C3%A7%C3%A3o%20virtual.pdf
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Reforça essa nossa conclusão o art. 23 da MP n. 927/2020, que 

suspendeu, de forma expressa, a contagem do prazo de prescrição a respeito dos 

recolhimentos do FGTS99, indicando que, por opção política e legislativa, o Poder 

Executivo não pretendeu fazer o mesmo quanto aos demais créditos de natureza 

jurídica trabalhista, que seguem com os prazos prescricionais iniciando e correndo, 

normalmente, durante a pandemia do coronavírus, salvo se uma das outras hipóteses 

legais ocorrerem, como a utilização do protesto judicial (art. 202, II, do Código Civil), 

a ser proposto pelos trabalhadores que não tiveram condições, em consequência das 

restrições para deslocamento, coleta de documentos e reunião presencial com o seu 

advogado, para que tenha todos os elementos indispensáveis para o ajuizamento, 

desde já, da ação trabalhista. 

Ressalve-se que o Projeto de Lei n. 1.179/2020, aprovado pelo Congresso 

Nacional e que aguarda apreciação presidencial, até o dia 10.06.2020, caso seja 

integralmente sancionado e publicado, traz em seu art. 3º, caput, a regra de que “os 

prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a 

partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”, dispositivo que 

alcançará as pretensões de natureza jurídica trabalhista, na medida em que a lei nova 

aplicar-se-á à todo o direito privado brasileiro, suspendendo o fluxo dos prazos 

prescricionais do art. 11 da CLT, a partir da vigência da, provável, nova lei. 

 

6. Conclusões 

 

Após a investigação realizada nos tópicos anteriores sobre os principais 

impactos da pandemia do coronavírus sobre as relações de trabalho, temos condições 

para avançar para a exposição das nossas conclusões sobre como deverá ser a 

interpretação e a aplicação, tanto nos relações jurídicas, quanto pelo Poder Judiciário 

trabalhista, dos institutos mobilizados no momento de grave crise sanitária e 

econômica atual. 

A nossa premissa originária, em nível de Teoria Geral e de Filosofia do 

Direito, é que, em um país democrático, as soluções, inclusive para os momentos 

                                                           
99 “Art. 23. Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo 

prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória.” 
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excepcionais e de crise devem estar previstas dentro do ordenamento jurídico. Não 

há justificativa de fato que autorize decisões consequencialistas, casuístas, fora do 

sistema, sob pena de subversão da separação dos Poderes e ataque ao Estado 

Democrático de Direito, convertendo estado de emergência – com requisitos e limites, 

antecipadamente, previstos no sistema jurídico – em estado de exceção, que é um 

estado de não-Direito, onde impera a força e a mera vontade, do governante ou do 

juiz. 

As soluções para o Direito e o Processo do Trabalho, para o enfretamento 

da crise sanitária e econômica causada pela pandemia do coronavírus, devem estar, 

necessariamente, previstas no Direito, legitimamente decididas pelos Poderes 

Legislativo e Executivo, o último em sua atividade legislativa excepcional de urgência, 

incumbindo ao Poder Judiciário transitar dentro dos limites semânticos dos textos 

legislativos, respeitando os seus próprios precedentes judiciais, que anteriormente já 

interpretaram e adscreveram sentido aos dispositivos que cuidam dos instrumentos 

excepcionais – como a teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva, a força maior 

e o fato do príncipe – em salutar atividade interpretativa, porém sem extravasar as 

fronteiras do sistema jurídico, ainda que imbuídos das melhores razões, quando, 

nesse caso de transgressão, as decisões judiciais apenas contribuiriam para a 

instauração, aqui entre nós, de um estado de exceção, em pleno ano de 2020. 

O art. 501 da CLT regula a modalidade especial de extinção contratual por 

motivo de força maior, fixando, no seguinte, quais seriam os direitos rescisórios 

devidos na hipótese. No caso específico da pandemia do coronavírus, entendemos 

que estão preenchidos todos os requisitos para enquadrá-lo como força maior, 

inclusive houve o reconhecimento pelo art. 1º, parágrafo único, da MP n. 927/2020, 

dessa especial condição de fato. Porém, o art. 501 da CLT exige, para além da força 

maior, que tal motivo externo e imprevisível tenha o condão de afetar a “situação 

econômica e financeira da empresa” e que tal crise leve à extinção da empresa ou de 

um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, para que se justifique que a 

sua rescisão seja enquadrada como decorrente de força maior. 

Se houver o enquadramento, para os empregados que trabalham na 

modalidade de contrato por prazo indeterminado, a consequência será a redução da 

indenização do FGTS para 20% e a exclusão do aviso prévio indenizado. Já para os 

empregados sob contratos por prazo determinado, a força maior incidirá para reduzir, 
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pela metade, a indenização a que teria direito pela rescisão antecipada do contrato a 

termo (art. 479 da CLT). 

O fato do príncipe, previsto no art. 486 da CLT, é uma modalidade especial 

de força maior, por isso deverá atender os mesmos requisitos gerais para a sua 

ocorrência. Da parte dos seus requisitos específicos, compreendemos que será 

preciso investigar se há ato administrativo (Decreto do Poder Executivo estadual ou 

municipal) que determine a suspensão das atividades empresariais, para depois 

conferir se a atividade desenvolvida pela empregadora está inserida no rol das 

proibições, para, apenas nesses últimos casos, admitir que a extinção dos contratos 

é decorrência direta da intervenção estatal (nexo causal). 

Para as demais atividades empresariais, que não foram diretamente 

impedidas, mas que, diante da menor circulação de pessoas nas ruas, tiveram baixa 

movimentação, com perda do faturamento médio, p. ex., postos de combustível, não 

serão suscetíveis de enquadramento na hipótese de fato do príncipe (ausência de 

nexo causal direto entre o ato estatal e o fim dos contratos de trabalho), para isentar-

se de parte das obrigações rescisórias, sendo que, nesse caso, a perda de 

rentabilidade insere-se, regra geral, nos limites do risco do negócio empresarial. 

Enquadrando-se a hipótese como fato do príncipe, o efeito será o de 

transferir para a pessoa jurídica de direito público responsável pelo ato a 

responsabilidade pela quitação da indenização de 40% dos depósitos do FGTS, nos 

contratos por prazo indeterminado. Já nos casos dos contratos por prazo determinado, 

haverá a transferência para o ente público do valor da indenização prevista no art. 479 

da CLT. 

Ocorrendo o factum principis, o empregado permanece tendo direito aos 

haveres rescisórios, com exceção do aviso prévio indenizado, devendo o empregador 

responsabilizar-se pela quitação de todas essas parcelas, eximindo-se, apenas, da 

indenização fundiária, nos contratos por prazo indeterminado. 

De outro lado, em relação aos populares acordos trabalhistas, concluímos 

que eles ostentam a natureza jurídica de transação, que é uma espécie de contrato, 

regrada pelo art. 840 e seg. do CC, podendo, caso sejam homologados judicialmente, 

receber uma segunda camada protetora da sua eficácia que são os efeitos da coisa 

julgada, formal e material, por isso somente podem ser objeto de suspensão, revisão 
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ou resolução judicial caso os requisitos dispostos no direito material estejam 

atendidos. 

A doutrina especializada e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

indicam na direção de que apenas a mudança, superveniente e extraordinária, que 

atinja a base objetiva dos negócios jurídicos é que dará ensejo à suspensão, revisão 

ou resolução dos contratos, com apoio nas teorias da imprevisão e da onerosidade 

excessiva, de sorte que os reflexos econômicos da pandemia do coronavírus 

relacionam-se com a condição subjetiva e financeira das partes, o que, em regra, não 

autoriza a revisão das transações, nem sequer pode ser considerado como caso 

fortuito e força maior, na perspectiva do inadimplemento contratual, para fins de 

isenção das penas da mora. A única alternativa, conforme o caso e desde que 

lastreado por provas, é a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal, 

quando o magistrado verificar o animus do devedor em saldar a obrigação, e tenha 

feito parcialmente a quitação ou com pequeno atraso, em razão de fatores alheios à 

sua vontade, como a grave crise financeira. 

A estrada processual adequada para a buscar a suspensão, revisão ou 

resolução dos contratos de transação, extrajudicial e judicial, na forma do art. 966, § 

4º, do CPC, é pela via ordinária, por ação de conhecimento, intitulada na praxe de 

ação anulatória ou ação revisional, de competência material da Justiça do Trabalho, 

funcional do primeiro grau e territorial do local da prestação dos serviços e da 

celebração do acordo, no caso de ser extrajudicial, e no mesmo juízo que apreciou e 

homologou a transação, no caso de ser judicial, sendo que, apenas, a alegação de 

caso fortuito ou força maior e o pedido de redução equitativa da cláusula penal é que 

podem ser resolvidos por meio de incidente nos próprios autos principais. 

Por fim, quanto ao tema da prescrição, verificamos que entre as diversas 

hipóteses que impedem, suspendem e interrompem a contagem, previstas tanto no 

Código Civil, quanto na CLT, não se encontra em nenhuma delas a situação de 

calamidade pública que dificulta, por razões fáticas de locomoção, o exercício da 

pretensão de direito material, o que é reforçado pelo fato de que o acesso ao Poder 

Judiciário trabalhista está franqueado livremente, pelo sistema eletrônico do PJE, que 

não esteve inacessível desde o início da calamidade pública. 

Reforça essa nossa conclusão o art. 23 da MP n. 927/2020, que 

suspendeu, de forma expressa, a contagem do prazo de prescrição a respeito dos 
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recolhimentos do FGTS, indicando que, por opção política e legislativa, o Poder 

Executivo não pretendeu fazer o mesmo quanto aos demais créditos de natureza 

jurídica trabalhista, que seguem com os prazos prescricionais iniciando e correndo, 

normalmente, durante a pandemia do coronavírus, salvo se uma das outras hipóteses 

legais ocorrerem, como a utilização do protesto judicial (art. 202, II, do Código Civil), 

a ser proposto pelos trabalhadores que não tiveram condições, em consequência das 

restrições para deslocamento, coleta de documentos e reunião presencial com o seu 

advogado, para que tenha todos os elementos indispensáveis para o ajuizamento, 

desde já, da ação trabalhista. 

 

Referências bibliográficas 

 

AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. 2 ed. Trad. Iraci D. Poleti. São Paulo: 

Boitempo, 2004. 

AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do 

devedor. 2 ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003. 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações. 6 ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 

______. O novo Código Civil brasileiro: tramitação; função social do contrato; boa-fé 

objetiva; teoria da imprevisão e, em especial, onerosidade excessiva (laesio enormis). 

In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (coord.). Novo Código Civil. 

Questões controvertidas. São Paulo: Método, 2004. 

BEBBER, Júlio César. Reforma trabalhista: homologação de acordo extrajudicial. 

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Campo Grande, n. 2, p. 73-

86, 2017. 

BERNARDES, Felipe. Manual de Processo do Trabalho. 2 ed. Salvador: Juspodivm, 

2019. 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo: LTr, 

2019. 



Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Cuiabá, Jun. 2020  69 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 

Contratos. Teoria geral e contratos em espécie. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 2017. 

FRANTZ, Laura Coradini. Bases dogmáticas para interpretação dos artigos 317 e 478 

do novo Código Civil brasileiro. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo 

(coord.). Questões controvertidas no direito das obrigações e dos contratos. São 

Paulo: Método, 2005. 

GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações – Parte Especial. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 

2014. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6 ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998. 

LARENZ, Karl. Base do negocio jurídico y cumplimiento do contrato. Trad. Carlos 

Fernandez Rodriguez. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1956. 

MALUF, Carlos Alberto Dabus. Da transação. In: FIUZA, Ricardo (coord.). Novo 

Código Civil Comentado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado. 2 ed. São Paulo: LTr, 

2005. 

MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Os efeitos do coronavírus (codiv-19) e a 

irreversibilidade não imputável do incumprimento contratual. In: MONTEIRO FILHO, 

Carlos Edison do Rêgo; ROSENVALD, Nelson; DENSA, Roberta (coord.). 

Coronavírus e responsabilidade civil: impactos contratuais e extracontratuais. 

Indaiatuba, SP: Foco, 2020, p. 47-54. 

MOLINA, André Araújo. Os direitos fundamentais na pós-modernidade. O futuro do 

Direito e do Processo do Trabalho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

______. Teoria dos princípios trabalhistas: a aplicação do modelo metodológico pós-

positivista ao Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2013. 



Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Cuiabá, Jun. 2020  70 

______. A democracia brasileira enquanto estado de exceção. Revista Jus Navigandi, 

Teresina, ano 18, n. 3641, 20 jun. 2013. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/24758>. Acesso em: 20 maio 2020. 

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Coronavírus e força maior: configuração 

e limites. In: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; ROSENVALD, Nelson; 

DENSA, Roberta (coord.). Coronavírus e responsabilidade civil: impactos contratuais 

e extracontratuais. Indaiatuba, SP: Foco, 2020, p. 19-36. 

NINO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del Decrecho. Buenos Aires: Astrea: 

1980. 

OLIVEIRA, Camila; GONDIM, Cecília. Covid-19 e contratos: Uma retrospectiva da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em momentos de crise. Migalhas. 

Publicado em: 24 de abril 2020. Disponível: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/325300/covid-19-e-contratos-uma-

retrospectiva-da-jurisprudencia-do-superior-tribunal-de-justica-em-momentos-de-

crise. Acesso em: 05 de maio de 2020. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 20 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, vol. II. 

REALE, Miguel. Direito Natural/Direito Positivo. São Paulo: Saraiva, 1984. 

ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: 

Almedina, 1988. 

ROSENVALD, Nelson. Coronavírus e a responsabilidade nos contratos internacionais. 

In: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; ROSENVALD, Nelson; DENSA, 

Roberta (coord.). Coronavírus e responsabilidade civil: impactos contratuais e 

extracontratuais. Indaiatuba, SP: Foco, 2020, p. 3-17. 

SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. São Paulo: 

Lumen Juris, 2006. 

SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. 4 ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1966, vol. II. 

SIMON, Henrique Smidt. A tensão entre constitucionalismo e exceção: a ordem estatal 

sobreposta aos direito fundamentais. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, n. 

49, p. 43-85, jul./dez. 2016. 

https://www.migalhas.com.br/depeso/325300/covid-19-e-contratos-uma-retrospectiva-da-jurisprudencia-do-superior-tribunal-de-justica-em-momentos-de-crise
https://www.migalhas.com.br/depeso/325300/covid-19-e-contratos-uma-retrospectiva-da-jurisprudencia-do-superior-tribunal-de-justica-em-momentos-de-crise
https://www.migalhas.com.br/depeso/325300/covid-19-e-contratos-uma-retrospectiva-da-jurisprudencia-do-superior-tribunal-de-justica-em-momentos-de-crise


Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Cuiabá, Jun. 2020  71 

SOUZA JÚNIOR, Antonio Umberto; SOUZA, Fabiano Coelho de; MARANHÃO, Ney; 

AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. Reforma trabalhista: análise comparativa e 

crítica da Lei nº 13.467/2017 e da Med. Prov. nº 808/2017. 2 ed. São Paulo: Rideel, 

2018. 

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Sentença homologatória de transação: ato 

jurisdicional anulável ou rescindível? Revista eletrônica do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região, Curitiba, vol. 7, n. 69, p. 8-12, jun. 2018. 

TEIXEIRA, Leandro Fernandez. Força maior e fato do príncipe no Direito do Trabalho. 

Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, ano IX, n. 

87, p. 67-100, abril 2020. 

VENOSA, Sílvio de Salvo; DENSA, Roberta. Mora em tempos de pandemia. In: 

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; ROSENVALD, Nelson; DENSA, Roberta 

(coord.). Coronavírus e responsabilidade civil: impactos contratuais e extracontratuais. 

Indaiatuba, SP: Foco, 2020, p. 37-46. 

https://jus.com.br/artigos/80979/forca-maior-e-fato-do-principe-no-direito-do-trabalho


acesse: 
www4.trt23.jus.br/ejud/

(COVID-19)

DIREITO DO TRABALHO
NA PANDEMIA


	_GoBack
	_GoBack
	Revista Eletronica Edicao Especial_Junho - ejud.pdf
	_GoBack
	_ftnref2
	_ftnref3
	_ftnref4
	_ftnref5
	_ftnref6
	_ftnref7
	_ftnref8
	_ftnref9
	_ftnref10
	_ftnref11
	_ftnref12
	_ftnref13
	_ftnref14
	_ftnref15
	_ftnref16
	_ftnref17
	_ftnref18
	_ftnref19
	_ftnref20
	_ftnref21
	_ftnref22
	_ftnref23
	_ftnref24
	_ftnref25
	_ftnref26
	_ftnref27
	_ftnref28
	_ftnref29
	_ftnref30
	_ftnref31
	_ftnref32
	_ftnref33
	_ftnref34
	_ftnref35
	_ftnref36
	_ftnref37
	_ftnref38
	_ftnref39
	_ftnref40
	_ftnref41
	_ftnref42
	_ftnref43
	_ftnref44
	_ftnref45
	_ftnref46
	_ftnref47
	_ftnref48
	_ftnref49
	_ftnref50
	_ftnref51
	_ftnref52
	_ftnref53
	_ftnref54
	_ftnref55
	_ftnref56
	_ftnref57
	_ftnref58
	_ftnref59
	_ftnref60
	_ftnref61
	_ftnref62
	_ftnref63
	_ftnref64
	_ftnref65
	_ftnref66
	_ftnref67
	_ftnref68
	_ftnref69
	_ftnref70
	_ftnref71
	_ftnref72
	_ftnref73
	_ftnref74
	_ftnref75
	_ftnref76
	_ftnref77
	_ftnref78
	_ftnref79
	_ftnref80
	_ftnref81
	_ftnref82
	_ftnref83
	_ftnref84
	_ftnref85
	_ftnref86
	_ftnref87
	_ftnref88
	_ftnref89
	_ftnref90
	_ftnref91
	_ftnref92
	_ftnref93
	_ftnref94
	_ftnref95
	_ftnref96
	_ftnref97
	_ftnref98
	_ftnref99
	_ftnref100




