




O Brasil está passando por uma crise financeira parecida com a que viveu há 30 anos, 

em 1988, quando foi editada a Constituição Federal. 

Foi nesse ano, e por consequência do cenário crítico, que a constituinte incluiu 

dispositivos constitucionais que viabilizaram a observância do impacto social e 

econômico na atuação jurisdicional. 

Para a edição de setembro do Informativo Jurídico, a matéria de capa trata sobre a 

recuperação judicial, que mesmo atualmente e no momento de crise no qual a sociedade 

brasileira está passando, tem suas técnicas de resolução ignoradas. 

Os advogados, Rodrigo Ferraz Coca e Rafael Guarilha P. de Freitas, abordam o cenário 

atual e o passado para explicar como, em diferentes momentos, esse tipo de situação 

se resolveria.

Além desse assunto, outras questões do mundo jurídico estão em pauta, esperamos 

que gostem.

Até a próxima edição.

Por: Leite, Tosto e Barros Advogados







Um dos direitos essenciais 

do sócio na sociedade é 

o de fiscalizar a gestão dos 

negócios sociais. Dentre as 

diversas formas de exercer 

essa fiscalização, a prestação 

de contas tem fundamental 

papel. Como muitas vezes esse 

direito não é respeitado, ou 

existe alguma divergência e/

ou conflito entre os sócios e a 

sociedade, frequentemente a 

prestação de contas é exigida 

judicialmente por meio da ação 

de prestação de contas ou por 

meio da arbitragem.

 Importante discussão com 

relação à ação de prestação 

de contas versa sobre o prazo 

prescricional para o sócio 

reclamante ingressar com 

medida judicial a fim de obter 

eventual ressarcimento pelo 

não pagamento de dividendos. 

A regra geral quanto ao prazo 

de prescrição, prevista no 

Código Civil, é de 10 (dez) anos. 

Entretanto, para o assunto em 

comento, prevalece a regra 

disposta no Artigo 206, §3º, 

inciso III do Código Civil, o 

qual estabelece o prazo de 3 

(três) anos para a pretensão 

para haver prestações dessa 

natureza. 

A Lei das Sociedades 
Anônimas (LSA), 

que, dentre outras disposições, 

garante os direitos essenciais 

dos acionistas, também prevê, 

na alínea “a” do inciso II do 

artigo 287, que prescreve em 3 

(três) anos a ação para discutir 

e haver dividendos a contar 

do momento em que tenham 

sido postos à disposição do 

acionista.

 Na atual sistemática do Código 

Civil Brasileiro, que englobou o 

direito das sociedades, deve-se 

analisar o rol do artigo 206 

do Código Civil para identificar 

se a pretensão está indicada 

em alguma das hipóteses 

particulares, ou, ainda, em 

leis especiais, para apenas, 

residualmente, ter aplicação o 

prazo decenal da regra geral 

descrita no artigo 205 do 

mesmo Diploma Legal.

   Com relação, especificamente, à 

intenção da prestação de contas, 

a lei não especificou o prazo 

prescricional para o exercício 

por seu titular, portanto, a 

princípio seria aplicada a regra 

geral, respeitando-se o prazo de 

10 (dez) anos. 

  No entanto, caso a prestação 

de contas esteja relacionada 
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à existência de saldo 

remanescente, ou seja, caso 

o titular requeira ambas as 

pretensões, quais sejam, as 

pretensões de exigir contas e 

a de obter o ressarcimento, na 

eventualidade de se apurar a 

existência de crédito a favor 

do demandante, as mesmas são 

instrumentalizadas na mesma 

ação, sendo interligadas, 

devendo o prazo prescricional 

ser o mesmo. Adicionalmente, 

não parece ser útil a simples 

pretensão da prestação de 

contas independente da 

possibilidade da satisfação de 

eventual crédito existente.

  Logo, considerando que o prazo 

prescricional para a pretensão 

específica de haver dividendos 

existe tanto no rol específico do 

artigo 206 do Código Civil como 

em uma lei especial, artigo 287 

da LSA, sendo ele de 3 (três) 

anos, deve-se considerar este 

prazo e não o prazo prescricional 

para simplesmente ter uma 

prestação de contas. A regra 

específica deve prevalecer 

sobre uma regra geral.

A discussão 
sobre este prazo 
permanece atual, 

e são notáveis os argumentos 

para ambos os lados. No 

entanto, a atual decisão da 3ª 

Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) no Recurso 

Especial de nº 1.608.048 – SP 

(2015/0278625-7), publicada 

em 1º de junho de 2018, 

determinou o entendimento 

de que o prazo prescricional 

é de 3 (três) anos. O caso em 

tela envolveu um acionista de 

uma instituição financeira que 

alegou não estar a instituição 

pagando qualquer dividendo 

ou provento de direito sobre 

as ações. Assim, ingressou ele 

com ação, pleiteando tanto a 

prestação de contas, quanto 

eventual crédito a receber. 

Vejamos:

  Ementa: recurso especial. Ação 

de exigir contas, promovida 

por acionista, referente ao 

pagamento de dividendos e 

outros rendimentos inerentes à 
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titularidade de ações. Pretensão 

de exigir contas e a de obter o 

ressarcimento, na eventualidade 

de se apurar crédito em 

favor do demandante. Prazo 

prescricional trienal. Aplicação 

da lei especial (art. 287, ii, a, 

da lei n. 6.404/1976). Recurso 

especial provido.

 Embora isto não altere as 

consequências da decisão 

acima referida, entendemos 

que houve erro na indicação 

do texto de lei. Em nossa 

opinião, a regra aplicável é 

a da alínea “g” do inciso II 

do artigo 287 da LSA, que 

dispõe prescrever em 3 (três) 

anos qualquer ação movida 

pelo acionista contra a 

companhia, qualquer que seja 

seu fundamento, reforçando 

o atual entendimento sobre a 

questão.

   Por fim, também é importante 

destacar a informação sobre 

o início da contagem deste 

prazo prescricional de 3 

(três) anos, uma vez que, 

para verificar a existência 

da prescrição, é necessário 

constatar quando nasceu a 

respectiva pretensão. 

  Nesse sentido, a decisão da 

3ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) no Recurso 

Especial de nº 830.614 – RS 

(2006/0051719-8), publicada 

em 1º de fevereiro de 2008, 

esclareceu que o termo inicial 

é a data em que o acionista 

tomar conhecimento de que 

foi lesado pela sociedade, 

conforme Ementa a seguir 

transcrita.

  Direito comercial e processual 

civil. Sociedade anônima 

ação de acionista ainda 

não ajuizada. Prescrição. 

Reconhecimento de ofício em 

medida cautelar de exibição de 

documentos. Impossibilidade. 

Inexistência de pretensão. 

Lei 6.404/76, art. 287, ii, “g”. 

Art.219, § 5.º, do cpc, redação 

SOCIETÁRIO

07 • Informativo Jurídico



anterior à lei n.º 11.280/2006.

- Como a prescrição é a perda 

da pretensão por ausência de 

seu exercício pelo titular, em 

determinado lapso de tempo, 

para se verificar se houve ou 

não prescrição é necessário 

constatar se nasceu ou não a 

pretensão respectiva, porquanto 

o prazo prescricional só começa 

a fluir no momento em que nasce 

a pretensão.

- Nos termos do art. 287, II, 

“g”, da Lei n.º 6.404/76 (Lei 

das Sociedades Anônimas), com 

a redação dada pela Lei n.º 

10.303/2001, a prescrição para 

o acionista mover ação contra 

a companhia ocorre em 3 (três) 

anos, sendo o seu termo inicial a 

data em que tomar conhecimento 

que foi lesado pela companhia.

- Não é possível o reconhecimento, 

em medida cautelar de exibição 

de documentos, da prescrição 

de ação principal ainda não 

ajuizada.

- De acordo com o art. 219, § 

5.º, do CPC, antes das alterações 

introduzidas pela Lei n.º 

11.280/2006, não pode o órgão 

julgador decretar de ofício a 

prescrição, quando se tratar 

de direito exclusivamente 

patrimonial.

 Recurso especial conhecido 

e provido. (REsp 830.614/RS, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

terceira turma, julgado em 

01/06/2006, DJ 01/02/2008, p. 

1) (grifos nossos)

   Assim, 
uma vez declarados os 

dividendos pela assembleia, o 

acionista terá o prazo de 3 (três) 

anos para requerer a prestação 

de contas e/ou o pagamento 

dos valores devidos a ele pela 

companhia. 
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O
acordo extrajudicial pos-

sibilita que o empre-

gado  e o empregador 

se conciliem no que se refere 

ao pagamento de parcelas 

trabalhistas, minimizando, conse-

quentemente, os riscos de 

ajuizamento de reclamatórias 

trabalhistas e conferindo 

maior segurança jurídica às 

empresas.

 Tal mudança teve grande 

impacto na seara trabalhista, 

uma vez que, antes da 

entrada em vigor da Lei n.º 

13.467/2017, o Judiciário 

se mostrava resistente à 

ideia do acordo extrajudicial, 

não realizando, quase que 

na maioria das vezes, a 

sua homologação, sob o 

fundamento de ser prejudicial 

ao empregado, por ser este 

hipossuficiente e os direitos 

trabalhistas irrenunciáveis e 

indisponíveis.

     Ocorre que, 
com o advento das novas normas, 

este cenário tem mudado. 

Isto porque o artigo 652, f, da 

Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT)¹ passou a prever que 

compete às Varas do Trabalho 

decidir quanto à homologação de 

acordo extrajudicial, nos termos 

do artigo 114, da Constituição 

Federal (CF).

  Apesar de tal possibilidade ter 

sido normatizada na CLT, uma 

nova discussão foi instaurada, 

qual seja: a possibilidade de 

declaração, ou não, de quitação 

geral do extinto contrato de 

trabalho, que visa, em linhas 

gerais, evitar que o empregado 

ajuíze Reclamação Trabalhista, 

postulando direitos, inclusive 

aqueles já previstos no acordo 

entabulado, como ocorria 

anteriormente.

 Os Tribunais Regionais do 

Trabalho de São Paulo e Minas 

Gerais caminham no sentido de 

reconhecer válida a cláusula 

de quitação geral. Tanto é, que 

reformaram², recentemente, sen-

tenças proferidas na Instância 

inferior, sob o fundamento de que 

o acordo levado ao  Judiciário 

para apreciação expressava a 

clara intenção das partes em se 

conciliarem, além de todos os 

requisitos elencados na CLT terem 

sido respeitados, razão pela qual 

não havia motivos para a não 

concessão de quitação geral. 

  Todavia, como se sabe, a citada 

1 - “Art. 652. Compete às Varas do Trabalho:
[...]f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.”
2 - Processos n.º 1000021-59.2018.5.02.0385 e 0010016-45.2018.5.03.0043.
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mudança deve ser vista com 

muita cautela, visto que diversos 

Tribunais Regionais do Trabalho, 

como os de Pernambuco³ e do Rio 

Grande do Sul⁴, mantiveram as 

decisões proferidas em primeira 

Instância, que entenderam 

pela não homologação do 

acordo extrajudicial, sob o 

argumento de que os seus 

termos apresentavam indícios 

de fraude, pois, além de não 

expressarem a real vontade 

do trabalhador, lhes traziam 

prejuízos.

       Importante destacar, 
ainda, que a homologação do 

acordo se trata de uma faculdade 

do juiz, que, ao ser provocado 

pelas partes, poderá analisar o 

referido acordo e proferir uma 

sentença acolhendo, ou não, os 

seus termos ou, ainda, designar 

uma audiência antes de emitir a 

sua conclusão.

 Destarte, por se tratar de uma 

faculdade, caso o juiz opte pela 

não homologação do acordo 

por enten-der, por exemplo, 

que há indícios de fraude, ambas 

as partes poderão manifestar 

seu inconformismo em face da 

sentença proferida por meio da 

interposição do recurso cabível, 

que será, posteriormente, 

remetida e analisada pelo 

Tribunal Regional do Trabalho 

respectivo.

  Assim, para minorar a proba-

bilidade de rejeição do acordo 

pelo Judiciário, principalmente 

pelo fundamento de existência 

de fraude, os seus termos não 

poderão acarretar prejuízos 

aos direitos do empregado, 

bem como deve ficar claro o 

efetivo interesse das partes na 

conciliação.

  Além do mais, a fim de que 

se obtenha maiores chances 

de êxito na homologação, até 

mesmo no que toca à declaração 

de quitação geral, empregado 

e empregador devem consultar 

seus respectivos advogados, que, 

inclusive, são figuras obrigatórias 

para a realização deste. 

3 - Processo n.º 0000008-88.2018.5.06.0313.
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V 
isando colocar uma pá de cal 

sobre o assunto, a Ministra 

Carmen Lúcia, quando do 

julgamento do RE nº 574.706/PR, cuja 

repercussão geral foi reconhecida, 

deixou bastante claro que, justamente 

pelo fato de o ICMS sempre destinar-

se ao Estado, mesmo que não seja 

repassado ao Erário no mesmo 

instante, não é receita apropriável 

pelos contribuintes, o que levaria à sua 

exclusão das bases imponíveis do PIS e 

da COFINS.

  No mesmo julgamento, a Ministra 

traçou o histórico da legislação e da 

jurisprudência sobre o assunto ao 

transcrever as palavras do Ministro Cezar 

Peluso sobre o conceito de faturamento 

que, em 2006, já indicava que tal 

entendimento não era novo na Corte, 

conforme voto no Recurso Extraordinário 

nº 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840: 

TRIBUTÁRIO

EMPRESA CONSEGUE OBTER EXCLUSÃO DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ

lucianams@tostoadv.com

LUCIANA MACHADO
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De início, cabe registrar que muito se debateu acerca da possibilidade de inclusão do ICMS 
na base de cálculo do PIS e da COFINS.

[...] faturamento não pode soar o mesmo que 

receita, nem confundidas ou identificadas com 

as operações (fatos) ‘por cujas realizações se 

manifestam essas grandezas numéricas.’ [...] 

  Todo valor percebido pela pessoa jurídica, a 
qualquer título, será, nos termos da norma, 
receita (gênero). 

  Mas nem toda receita será operacional, porque 

pode havê-la não operacional. 

[...] De modo que o conceito legal de 

faturamento coincide com a modalidade de 
receita discriminada no inc. I do art. 187 da Lei 
das Sociedades por Ações, ou seja, é ‘receita bruta 
de vendas e de serviços’. 

  Donde, a conclusão imediata de que, no juízo da 
lei contemporânea ao início de vigência da atual 
Constituição da República, embora todo faturamento 
seja receita, nem toda receita é faturamento.
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  Entendemos que, assim como no caso do PIS e 

da COFINS, o ICMS não deve compor a base de 

cálculo do IRPJ se a pessoa jurídica for tributada 

pelo lucro presumido, pois neste regime a base 

de cálculo corresponde a um percentual da 

receita bruta conforme disposto no art. 12 da 

Lei 12.973/2014.

  O entendimento fixado pelo STF para o caso 

de PIS e da COFINS é inteiramente aplicável 

para o IRPJ apurado na modalidade do lucro 

presumido, considerando que tais tributos 

possuem exatamente a mesma base de cálculo.

 Quanto a essa matéria, levando em conta 

o entendimento do STF, recentemente uma 

empresa obteve êxito quando da apreciação 

de pedido liminar no Mandado de Segurança 

(5017645-34.2018.4.03.6100) pela Juíza 

Federal Tatiana Pattaro Pereira, da 14ª Vara 

Cível Federal de SP, que determinou a exclusão 

do ICMS da base presumida do IRPJ, decisão que 

reputamos acertada.
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O constituinte de 1988, ao editar a Constituição Federal, 

estava diante de uma das maiores crises financeiras da 

história do Brasil, razão pela qual incluiu dispositivos 

constitucionais que viabilizaram a observância do 

impacto social e econômico na atuação jurisdicional. 

Técnica esta que tem sido ignorada atualmente, 

principalmente quando se fala em recuperação judicial, 

apesar de nos encontrarmos em situação socioeconômica 

tão crítica quanto àquela de 30 anos atrás".



D 
urante a década de 1980, o 

Brasil e o mundo estavam em 

meio a um período que oscilava 

entre penúria e incertezas 

econômicas, conforme aponta 

relatório produzido pelo Comitê 

de Ciclos Econômicos da FGV¹. No caso do Brasil, 

nas décadas de 1970 e 80, advieram sucessivas 

políticas monetárias que buscaram conter a inflação, 

representadas pelos denominados planos Cruzados 

(1986), Bresser (1987) e Verão (1989), além do 

fracassado plano Collor e edições, seguidos pelo 

confisco das cadernetas de poupança no dia 16 de 

março de 1990.

    Apesar desses entraves, 
a década de 1980 também é lembrada pela 

redemocratização da política e pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988, até hoje vigente.

   Não há dúvida de que o contexto histórico passado e 

presente tem seu impacto na edição de normas legais, 

quiçá na elaboração de uma Norma Fundamental 

como a Constituição Federal, sob pena de lhe carecer 

força normativa².

  Dessa forma, não foi diferente com a Constituição 

Federal de 1988. Nela se identifica a existência de 

princípios gerais de ordem econômica, como se pode 

ver em seu título VII, capítulo I, artigo 170. Referido 

artigo expressa que a ordem econômica tem como 

fundamento a valorização do trabalho humano e a 

livre iniciativa, os quais deverão ser preservados 

CÍVEL

em prol da soberania nacional, propriedade privada, 

função social da propriedade, livre concorrência, 

defesa do consumidor, do meio ambiente, entre outros 

paradigmas principiológicos, tudo com o fito de dar  

ao julgador maiores poderes para decidir e superar 

questões de grande impacto econômico e financeiro, 

1 - Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/economia-brasileira-decada-
de-1980/69426/>. Acesso em 11 ago. 2018.
2 - Como bem lembra Konrad Hesse em A força normativa da Constituição (Die Normative Kraft der Verfassung). Edição de 
Sergio Antonio Fabris Editor, de 1991, e traduzida por Gilmar Ferreira Mendes.
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3 - ADI 3934 é de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgada em 
27/05/2009, com publicação em 6/11/2009.

 

principalmente em tempos de crise. 

   É nesse contexto que a recuperação judicial se encontra 

(ou deveria se encontrar), devendo o Judiciário sempre 

observar tal técnica constitucional ao ponderar o 

soerguimento das empresas em crise.

  Um exemplo muito claro disso foi a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 3934³, ajuizada em 

02/08/2007 pelo Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), através da qual questionou a constitucionalidade 

dos artigos 60, parágrafo único, 83, inciso I e IV, alínea 

“c”,  e 141, inciso II, todos da Lei Federal nº 11.101/05 

(LRF) em face dos artigos 1º, inciso III e IV, 6º, 7º, inciso 

I e 170, inciso VIII, todos da Constituição Federal 

(CF), com o escopo de assegurar os direitos dos 

colaboradores ao pleno emprego mesmo diante de 

eventual crise na pessoa jurídica do seu empregador. 

A tese dita que os dispositivos infraconstitucionais 

autorizariam medidas que mitigam as obrigações 

trabalhistas na medida em que: (i) autorizam 

alienação judicial de filiais livre de qualquer ônus 

e sem sucessão das obrigações trabalhistas pelo 

arrematante; (ii) autorizam o deslocamento do 

saldo dos créditos trabalhistas que excedem 150 

salários mínimos para a classe dos quirografários; (iii) 

autorizam, na alienação conjunta ou separada de ativos, 

a liberação de qualquer ônus de natureza laboral.

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

decretou sua improcedência e declarou que:

  Do ponto de vista teleológico, salta à vista que o 

referido diploma legal [Lei Federal nº 11.101/05] 

buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das 

empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas 

das vicissitudes por que passa a economia globalizada 

–, autorizando a alienação de seus ativos, tendo em 

conta, sobretudo, a função social que tais complexos 

patrimoniais exercem, a teor do disposto no art. 
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4 - Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed. São Paulo: Malheiros. 2012. 
5 - ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceitos de Princípios Constitucionais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
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ABSTRATOS

170, III, da Lei Maior. [...] O referido processo tem em mira 

não somente contribuir para que a empresa vergastada 

por uma crise econômica ou financeira possa superá-la, 

eventualmente, mas também preservar, o mais possível, 

os vínculos trabalhistas e a cadeia de fornecedores com os 

quais ela guarda verdadeira relação simbiótica.

   Vejamos que no paradigma podemos identificar um conflito 

entre valores constitucionais, como o do pleno emprego e 

a dignidade da pessoa humana, com aqueles relacionados 

à ordem econômica no bojo da LRF, tendo preponderado 

no julgamento da Corte Suprema as questões relacionadas 

às empresas em crise, conforme exercício de ponderação 

principiológica cuja técnica é bem lembrada no Brasil por 

Humberto Ávila⁴ e Rui Espíndola⁵.

 Apesar da sistemática abordada se amalgamar mui 

confortavelmente ao quadro social e econômico pátrio atual, 

verifica-se que pouco ou nada se fala nesses moldes pelo 

Judiciário.

   Assim, os procedimentos destinados às empresas em crise no 

Brasil têm, sim, de observar a régua constitucional da ordem 

econômica, conforme dita o artigo 170 da CF, constituindo 

tal técnica uma alternativa compatível com o quadro social e 

econômico vigente que, mais do que nunca, faz com que recaia 

sobre o Poder Judiciário a missão de preservar adequadamente 

as empresas que, sem dúvidas, fomentam e movimentam 

nossa economia, ainda que em temporária mitigação de outros 

direitos, mesmo em se tratando daqueles de cunho laboral.



1 -  A despeito do entendimento hoje predominante no STJ de que as Notas Promissórias emitidas em garantia de um 
contrato devem seguir a sorte deste.

CÍVEL

STJ – REVISÃO DO ENTENDIMENTO QUANTO AOS EFEITOS DO PROTESTO 
DA DUPLICATA EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO

Os títulos de crédito podem ser:

danilosp@tostoadv.com felipesf@tostoadv.com 

DANILO S. PEREIRA FELIPE FIGUEIREDO

   Nos títulos abstratos, o direito representado no 

documento não depende da relação que lhe deu 

origem. Há uma clara distinção entre a relação 

cartular e a relação fundamental, sendo que o 

título não faz qualquer referência ao negócio 

jurídico que lhe deu origem. Desse modo, o 

exercício do direito incorporado ao título não 

depende da relação fundamental que o originou.

 São considerados exemplos de títulos abstratos 

os cheques, as letras de câmbio e as notas 

promissórias¹. Nestes casos, a mera  apresentação 

da cártula basta para assegurar a liquidez, a 

certeza e a exigibilidade do crédito, não havendo 

qualquer necessidade de se apurar a causa para a 

emissão do referido título de crédito.

  Por outro lado, os títulos causais são aqueles 

que estão indissociavelmente ligados à relação 

negocial que lhes deu origem. Há uma conexão 

mais íntima entre o título e a relação fundamental. 

Nestes casos, o título de crédito lastreia-se em 

contrato de compra e venda ou de prestação de 

serviços, devendo ser demonstrada a causa da 

emissão do referido título.

  Como exemplo de título causal, pode-se apontar 

a duplicata, cuja emissão, segundo Wille Duarte 

Costa, “exige uma provisão determinada, que 

se consubstancia no valor da compra e venda 

de mercadorias ou da prestação de serviços, 

discriminados na fatura ou na nota fiscal” (Títulos 

de crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 383).

ABSTRATOS CAUSAIS
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 Exatamente por refletir a 

situação correspondente ao 

negócio jurídico realizado, a 

duplicata deve trazer, com 

precisão, os dados referentes a tal 

negócio, bem como a quantidade 

e qualidade da mercadoria 

vendida ou do serviço prestado, 

de acordo com a nota fiscal que 

lhe deu ensejo.

 Por este motivo é que a 

indicação a protesto por falta 

de aceite da duplicata ou por 

falta de pagamento de duplicata 

emitida em valor superior 

àquele descrito na nota fiscal 

é motivo de cancelamento do 

protesto, tendo em vista a 

irregularidade da duplicata 

sacada.

 Ademais, tal irregularidade 

sempre foi reconhecida como 

ensejadora de danos morais, 

principalmente pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São 

Paulo, que entende que o 

apontamento de duplicata a 

protesto por valor superior 

ao devido caracteriza-se 

em ato ilícito, o qual gera o 

reconhecimento do dano moral 

in re ipsa, ou seja, presume-

se a ocorrência do dano 

moral, independentemente 

da comprovação do abalo 

psicológico ou em desfavor da 

dignidade da pessoa humana, 

tanto em sua honra subjetiva 

como perante a sociedade.

 No entanto, em julgamento 

recente, o Superior Tribunal de 

Justiça, por entender que, 

[...] para que esteja configurado 

o dano moral, deve o julgador 

ser capaz de identificar na 

hipótese concreta uma grave 

agressão ou atentado à 

dignidade da pessoa humana, 

capaz de ensejar sofrimentos 

e humilhações intensos, 

descompondo o equilíbrio 

psicológico do indivíduo 

por um período de tempo 

desarrazoado.

afastou a condenação por 

danos morais da parte que 

efetivou o protesto em valor 

superior ao devido.

Segundo a Ministra 
Relatora Nancy 
Andrighi, 

o dano moral nestes casos 

está associado à ideia do 

abalo de crédito causado pela 

publicidade do protesto, que, 

naturalmente, faz atrelar à 

imagem do devedor a pecha 

de “mau pagador” perante a 

sociedade.

 Assim, na hipótese de 

apontamento a protesto de 

título emitido em valor 
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superior ao devido, no entendimento atual 

do STJ, há apenas a divergência quanto 

ao valor efetivamente devido, mas não 

quanto à existência de dívida. Em outros 

termos, o obrigado permanece na condição 

de devedor, ainda que em valor inferior 

daquele indicado no título protestado.

 Por este motivo, entendeu-se que a 

indicação a protesto de título emitido em 

valor superior ao devido não pode implicar 

agressão à honra daquele que possui 

a obrigação inadimplida, não sendo 

possível, portanto, o reconhecimento da 

existência do dano moral nestes casos 

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.437.655/

MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 

19/06/2018, DJe 25/06/2018).

  Desta forma, considerando o entendi-

mento atual do STJ sobre o tema, é possível 

acreditar em uma eventual mudança de 

posicionamento dos Tribunais de Justiça 

acerca da presunção da ocorrência do dano 

moral nos casos de protesto efetivado em 

valor superior ao devido.
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TRABALHISTA

DA RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CHAMADO LIMBO 
JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO¹ 

E
m tempos de déficit da Previdência Social, 

provocado, em grande parte, pelo aumento 

no número de segurados e decréscimo no 

de contribuintes, a concessão de alta médica a 

trabalhadores que recebem auxílio-doença, ou a 

negativa do benefício pelo INSS, sem que haja, 

de fato, aptidão física do empregado (situação 

apelidada de limbo jurídico previdenciário) 

provoca inúmeros contratempos aos trabalhadores 

envolvidos, que se veem impedidos de voltar 

às atividades (e, consequentemente, receber o 

salário), ao mesmo tempo em que não auferem o 

benefício pela Previdência Social; e também aos 

empregadores, que, no geral, se dividem entre a 

recepção do empregado ainda incapacitado e o 

risco de piorar a situação de saúde do obreiro com 

a retomada do trabalho.

  Antes de adentrar na questão em si, vale pontuar 

que a consolidação do vínculo de emprego 

pressupõe que empregado e empregador estejam 

em regular cumprimento às clausulas do contrato 

de trabalho e à legislação trabalhista, de forma que 

ambos assumem direitos e obrigações, nos termos 

do art. 442 da CLT². 

  Resta claro que o contrato de trabalho de-

tém caráter sinalagmático, ou seja, pressupõe 

reciprocidade no cumprimento das obrigações 

estabelecidas, firmando-se um equilíbrio 

formal entre prestações onerosas (basicamente: 

fornecimento da força de trabalho x remuneração)³. 

  Nos casos em que o empregado se afasta do 

trabalho para o recebimento de auxílio-doença, 

temos configurada hipótese de suspensão dos 

efeitos do contrato. O empregado não presta 

serviços, e o empregador não paga a remuneração 

correspondente ao labor. Mas o empregado não 

fica desamparado, pois, sendo ele contribuinte da 

Previdência Social (e atendidos os demais requisitos 

da lei), faz jus à percepção do benefício que é pago 

pelo INSS. Neste caso, a remuneração é substituída 

pelo benefício previdenciário⁴.

     Cessada a vigência do auxílio-doença, é concedida 

a alta previdenciária, devendo o empregado retornar 

ao trabalho para que se dê continuidade ao contrato, 

restabelecendo-se as obrigações mútuas para com 

o empregador. Antes de retomar as atividades, o 

empregado passa por avaliação de um médico do 

1 - Alexandra Del Amore de Carvalho.
2 - “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”.
3 - Vale ponderar que há situações previstas em lei que mitigam essa reciprocidade, onde o empregado recebe as verbas 
integrais do contrato, porém não presta serviços (hipóteses de interrupção do contrato), como, por exemplo, durante as férias.
4  É o que diz o art. 476 da CLT: “Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não 
remunerada, durante o prazo desse benefício”.

alexandradac@tostoadv.com

ALEXANDRA CARVALHO

lucianaaf@tostoadv.com

LUCIANA ARDUIN
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trabalho, a fim de verificar se ele 

se encontra apto após o período 

de afastamento.

 Situação complicada surge 

quando o médico da empresa 

entende pela incapacidade 

do empregado, mas o INSS 

concede a alta previdenciária, 

cessando o pagamento do 

benefício. Neste caso, de quem 

é a responsabilidade pelo 

pagamento dos salários e 

demais verbas contratuais no 

período pós-alta?

 

   As soluções dadas pela Justiça 

do Trabalho não são uniformes, 

mas, em regra, pesam para 

o lado do empregador. 

Sob a base do princípio 

da proteção, os Tribunais 

lançam ao empregador a 

responsabilidade por pagar os 

créditos trabalhistas gerados 

no período de afastamento.

  Em 21 de março de 2017, o 

Tribunal Superior do Trabalho 

repercutiu o resultado do 

julgamento de um Recurso 

de Revista no qual a Corte 

manteve a condenação de 

uma construtora por deixar 

pedreiro sem salário após alta 

previdenciária (RR-0002690-

72.2015.5.12.0048). No caso, 

o TST destacou entendimento 

(predominante na Corte) de 

que a responsabilidade pelo 

pagamento dos salários, 

durante o período do chamado 

limbo previdenciário, é do 

empregador.

 O entendimento firma-se, 

sobretudo, no princípio da 

dignidade da pessoa humana 

e da valorização social do 

trabalho, porque o trabalhador 

é, sem dúvidas, a parte mais 

frágil da relação de emprego. 

A ausência de remuneração 

em contraponto à concessão 

de alta previdenciária coloca 

o empregado em situação de 

desamparo financeiro, sendo 

que a manutenção do vínculo 

de emprego e a verificação da 

incapacidade para o trabalho 

impedem a procura por 

alternativas⁵.

   Outro fundamento que pesa é 

a responsabilidade da empresa 

pelo risco do empreendimento 

(art. 2º, caput, da CLT⁶). No caso, 

5 - CAVALCA, Renata Falson. O enfrentamento do limbo jurídico previdenciário trabalhista à luz do princípio da dignidade 
da pessoa humana. Rev. Direito Constitucional e Internacional. 2017.

6 - “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço” (grifo nosso).
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entende-se que o empregado não pode sofrer 

as consequências a que a atividade empresarial 

está sujeita⁷, devendo a empresa cumprir sua 

função social e ser responsabilizada pelas 

verbas devidas após a alta previdenciária, 

mesmo que constatada a incapacidade para o 

trabalho. 

    É evidente, portanto, o interesse das empre-

sas em alcançar uma solução para o caso, 

sobretudo diante das consequências que o 

limbo previdenciário pode gerar não apenas 

para a atividade empresarial em si, como 

também para o controle e gestão de recursos 

humanos.

 

   Em um primeiro momento, mostra-se viável 

que a empresa procure readaptar o empregado 

em atividades que possam se compatibilizar 

com sua qualificação profissional, bem como 

as limitações decorrentes de sua situação 

física. A solução se mostra adequada, 

sobretudo porque preconiza a manutenção 

do vínculo de emprego e garante que a 

empresa não fique desfalcada em seu 

quadro.

     Na impossibilidade de readaptação, parece 

legítimo que também o empregador possa 

questionar, judicial ou administrativamente, 

a alta médica do INSS, até porque a empresa 

também contribui para a manutenção do 

sistema (aliás, em grande parcela). Neste 

caso, interessante é atuar conjuntamente 

com os trabalhadores na tentativa de 

solucionar o impasse, buscando-se demonstrar 

a permanência da incapacidade laboral e a 

impossibilidade de readaptação, bem como a 

necessidade de afastamento para recuperação. 

   O volume de demandas judiciais que dis-

cutem o limbo previdenciário revela o quanto 

a matéria é delicada, especialmente diante da 

total omissão normativa sobre situação tão 

intricada. Além disso, vale destacar que, até 

14 de julho de 2017, o INSS cancelou 80% dos 

benefícios por incapacidade para o trabalho. 

Até agora, 279,7 mil auxílios-doença foram 

revisados no Brasil, sendo que a expectativa 

é que esse número aumente nos próximos 

anos⁸. 

  Pelo visto, os casos de limbo previdenciário 

tendem a crescer significativamente. Neste caso, 

cabe ao empregador atuar com bom senso, a 

fim de que não seja excessivamente penalizado, 

especialmente diante dos precedentes firmados 

perante o Judiciário. 

7 - Lembrando que empregador pode ser pessoa física ou jurídica, ou mesmo ente despersonificado (art. 2º, § 1º da CLT).

8 - Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/03/26/inss-auxilio-doenca-aposentadoria-revisao-pente-fino-
beneficios.html
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