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PLENÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
859.878 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. TEORI ZAVASCKI
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
: CAROLINA CAMPOS PINTO E OUTRO(A/S)
: PAULO ROBERTO SOARES
: WAGNER LEITE FERREIRA E OUTRO(A/S)

EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INFRINGÊNCIA À SÚMULA
VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
(PETROBRÁS). VALIDADE DO CÁLCULO DO COMPLEMENTO DE
REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR).
CLÁUSULA 35ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE
2007/2009. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A controvérsia relativa à legitimidade da forma de cálculo da
verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e
Regime (RMNR), fundada na interpretação de cláusulas de acordo
coletivo de trabalho, não enseja a interposição de recurso extraordinário,
uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente
reflexa.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de
repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada
ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou
reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos
do art. 543-A do CPC.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional,
vencido o Ministro Gilmar Mendes. Não se manifestou a Ministra
Cármen Lúcia.
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7995598.

Supremo Tribunal Federal
Decisão sobre Repercussão Geral

Inteiro Teor do Acórdão - Página 2 de 21

ARE 859878 RG / DF

Ministro TEORI ZAVASCKI
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2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7995598.

Supremo Tribunal Federal
Manifestação sobre a Repercussão Geral

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 21

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
859.878 DISTRITO FEDERAL
Decisão: 1. Trata-se de agravo contra decisão que
inadmitiu recurso extraordinário interposto em ação
trabalhista ajuizada em face de Petróleo Brasileiro
S/A (Petrobras). Alega o reclamante que, desde 2007,
vigora a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR),
descrita na Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) de 2007/2009 como o estabelecimento de
um valor mínimo, por nível e região, de forma a
equalizar
os
valores
a
serem
percebidos
pelos
empregados, visando o aperfeiçoamento da isonomia
prevista na Constituição Federal (fl. 4, peça 2).
Sustenta, ademais, que o referido acordo coletivo
estabeleceu o pagamento, sob o título de Complemento
da RMNR, da diferença resultante entre a RMNR e o
Salário Básico, a Vantagem pessoal Acordo Coletivo de
Trabalho (VP-ACT) e a Vantagem Pessoal
Subsidiária
(VP-SUB), podendo resultar em valor superior à RMNR.
Afirma que a Cláusula 36ª do ACT de 2009/2011 repetiu,
no todo, a redação da Cláusula 35ª do ACT de
2007/2009.
Não obstante, aduz que a reclamada, desde que foi
instituída a RMNR, paga de forma incorreta o seu
complemento, calculando-o por meio da subtração da
RMNR pelo Salário Básico acrescido do adicional de
periculosidade, adicional de trabalho noturno e
adicional de Hora de Repouso e Alimentação - HRA, em
contrariedade ao que está previsto no acordo coletivo.
Assim, requer, em síntese, seja condenada a reclamada
ao pagamento das diferenças do complemento da RMNR,
acrescidas de correção monetária, juros de mora e
reflexos das demais verbas trabalhistas.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, em suma, que
(a) a fórmula de cálculo prevista na norma coletiva
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para a parcela Complemento de RMNR traz nítida a ideia
de acréscimo ou de aumento, e não de diminuição, como
vem
procedendo
a
empregadora,
ao
subtrair
indevidamente do valor desse complemento os adicionais
inerentes
ao
trabalho
em
condições
especiais,
acarretando
aos
empregados
que
laboram
nessas
condições a percepção de Complemento de RMN sempre
menor do que aquele que é pago aos demais empregados,
na exata proporção do valor dos referidos adicionais
(fl. 20, peça 37); (b) interpretando concretamente a
multicitada
cláusula
coletiva
35ª,
objeto
da
controvérsia, da leitura do seu § 3º se verifica que
as parcelas a serem subtraídas da RMNR, para a
obtenção do valor do Complemento de RMNR a ser pago ao
empregado, estão expressamente discriminadas, quais
sejam o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal
Acordo Coletivo de Trabalho (VP-ACT) e a Vantagem
Pessoal
Subsidiária (VP-SUB) (fl. 22, peça 37); (c)
partindo-se de uma interpretação sistemática da
cláusula 35ª, extrai-se que a ressalva constante da
parte final do seu § 3º, que dispõe sem prejuízo de
eventuais
outras
parcelas
pagas,
só
pode
ser
razoavelmente interpretada no sentido de que essas
outras parcelas pagas, a exemplo dos adicionais de
periculosidade, noturno, de horas de repouso e
alimentação, de sobreaviso e de confinamento, entre
outros, não devem compor o cálculo do valor final do
complemento de RMNR devido a cada empregado, de forma
a reduzi-lo na exata proporção aritmética, como já
descrito (fl. 22, peça 37).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados,
consignando-se que não se visualiza violação à Lei n.
7.701/88, suscitada pela embargante, à guisa de que
teriam sido desrespeitadas a especialização e a
2
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competência
funcional
dos
órgãos
julgadores
do
Tribunal Superior do Trabalho, visto que a SBDI-1 nada
mais fez do que interpretar, no âmbito do julgamento
de recurso de embargos e à luz da Constituição
Federal, o disposto na norma coletiva em questão, nos
exatos limites de suas atribuições (fl. 3, peça 49).
No
recurso
extraordinário,
a
parte
recorrente
sustenta, preliminarmente, a existência de repercussão
geral da matéria, conforme estabelece o art. 543-A, §
2º, do CPC, porquanto (a) a controvérsia transcende o
interesse subjetivo das partes, possuindo relevância
do ponto de vista econômico, político, social e
jurídico; (b) atualmente, tramitam na Justiça do
Trabalho cerca de 2.500 processos acerca do assunto
ora discutido.
Aponta
ofensa
aos
seguintes
dispositivos
constitucionais: (a) arts. art. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI,
pois negou-se vigência à cláusula que vem sendo
cumprida há pelo menos 6 anos; (b) art. 7º, VI, ao
argumento de que, ao negar a fixação de piso
remuneratório mínimo por via de negociação coletiva,
vulnerou-se o preceito constitucional que permite a
redução salarial por meio de convenção ou acordo
coletivo; (c) art. 5º, caput, pois o acórdão recorrido
resulta na quebra da isonomia ao entender ser
necessário tratamento desigual entre aqueles que
laboram
em
condições
especiais
e
os
demais
trabalhadores.
Sustenta, ademais, que o julgamento do caso pela
Subseção de Dissídios Individuais 1 (SBDI-1) violou a
Súmula Vinculante 10, uma vez que importou negativa de
vigência ao art. 1º da Lei 7.701/88, que determina a
apreciação
da
questão
pela
Seção
de
Dissídios
Coletivos. Requer, por fim, o provimento do recurso
3
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extraordinário para que seja restabelecido o acórdão
do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região,
julgando-se improcedente o pedido inicial.
Em
contrarrazões,
a
parte
recorrida
postula,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em
razão da ausência de violação constitucional direta.
No mérito, pede o desprovimento do recurso.
2. No que toca à alegada violação à Súmula Vinculante
10, o dispositivo que alegadamente teve a aplicação
afastada pelo Tribunal de origem tem a seguinte
redação:
Lei 7.701/88
Art. 1º - O Tribunal Superior do
Trabalho, nos processos de sua competência, será
dividido em turmas e seções especializadas para a
conciliação e julgamento de dissídios coletivos de
natureza
econômica
ou
jurídica
e
de
dissídios
individuais, respeitada a paridade da representação
classista.
O acórdão que rejeitou os embargos de declaração
evidencia que o TST limitou-se a interpretar a Lei
7.701/88 para decidir, sem se utilizar de qualquer
fundamento constitucional, que a competência para o
julgamento da causa era da Subseção de Dissídios
Individuais 1, e não da Seção de Dissídios Coletivos.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que não viola a cláusula de reserva de plenário ou a
Súmula Vinculante 10 o julgado proferido por
órgão
fracionário que, sem declarar a inconstitucionalidade
de lei ou afastar sua incidência com base em argumento
constitucional, limita-se a interpretá-la de acordo
com o caso concreto. Nesse sentido, citem-se os
4
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seguintes julgados: ARE 766.406-AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/4/2014; AI 776.721AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
10/12/2014; RE 664.959-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, DJe de 17/12/2014; RE 814.575-AgR,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de
7/11/2014; ARE 826.489-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de 13/10/2014; ARE 818.694-AgR,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de
8/9/2014;
RE
697.710-AgR,
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014.
3. Por outro lado, o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia acerca da forma de cálculo da verba
denominada Complemento de RMNR tão somente a partir de
interpretação e aplicação dos acordos coletivos
firmados entre a Petrobras e seus empregados. Esse
fato foi observado pelo próprio acórdão recorrido.
Confira-se:
A questão controvertida nestes autos, portanto, é de
interpretação da cláusula coletiva num ou noutro
sentido, e não de negativa de sua vigência ou
validade, pois, efetivamente, no § 3º da citada
cláusula 35ª, não há previsão expressa de que, na
apuração do Complemento da RMNR, sejam mesmo deduzidos
os valores correspondentes à percepção de salárioscondição ou sobressalários, tais como, o adicional de
periculosidade, o adicional noturno, o adicional de
horas de repouso e alimentação, o adicional de
sobreaviso e o adicional de confinamento, pelo que não
há, a rigor, ofensa direta ao artigo 7º, inciso XXVI,
da Constituição Federal, que apenas consagra o
reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos
5
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de trabalho. (fl. 18, peça 37)
Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 454/STF:
simples interpretação de cláusulas contratuais não dá
lugar a recurso extraordinário. Dessa forma, conforme
bem observado pelo Tribunal de origem, eventual ofensa
à Constituição Federal seria meramente indireta ou
reflexa. No mesmo sentido são os seguintes julgados:
ARE 691.948-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, DJe de 19/11/2014; ARE 777.775-AgR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014;
ARE 646.895-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, DJe de 18/9/2013; ARE 646.860-AgR, Rel. Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/8/2013; ARE
697.561-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe
de 11/4/2013; AI 824.649-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, DJe de 24/3/2011.
4. Saliente-se, por fim, que esta Corte, por diversas
vezes, declarou a ausência de repercussão geral de
matérias cujo julgamento demandava a análise e
interpretação
de
cláusulas
pactuadas
em
acordo
coletivo. Vejam-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NORMA
COLETIVA DE TRABALHO. PAGAMENTO DAS HORAS IN ITINERE.
FIXAÇÃO DE LIMITE INFERIOR À METADE DO TEMPO
EFETIVAMENTE GASTO NO TRAJETO ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO.
VALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A controvérsia relativa à validade de norma
coletiva de trabalho que limita o pagamento de horas
in itinere a menos da metade do tempo efetivamente
gasto pelo trabalhador no seu trajeto até o local do
6
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serviço, fundada na interpretação da Consolidação das
Leis do Trabalho e da Lei 10.243/01, é de natureza
infraconstitucional.
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de
ausência de repercussão geral quando não há matéria
constitucional a ser apreciada ou quando eventual
ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou
reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de
13/3/2009).
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada,
nos termos do art. 543-A do CPC. (RE 820.729-RG, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 3/10/2014 Tema 762)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. PARIDADE
ENTRE ATIVOS E INATIVOS PREVISTA NO ART. 41 DO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE DE
NORMA COLETIVA CONCEDER AUMENTO SALARIAL INDIRETO
SOMENTE AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A
INATIVOS, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA,
DE VANTAGENS CONCEDIDAS POR NORMAS PREVISTAS EM ACORDO
COLETIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 659.109-RG, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe de 15/5/2013 Tema 591)
Redução do intervalo intrajornada. Majoração da
jornada em turnos ininterruptos de revezamento.
Convenção e acordo coletivo. Matéria restrita ao
âmbito
infraconstitucional.
Inexistência
de
repercussão geral. (AI 825.675-RG, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de 25/3/2011 Tema 357).
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA
FEPASA
DE
VANTAGENS
SALARIAIS
CONCEDIDAS
AOS
FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO.
7
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APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL
PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. (RE 610.223-RG, Rel. Min. ELLEN
GRACIE, DJe de 25/6/2010 Tema 273).
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que é possível a atribuição dos
efeitos da declaração de ausência de repercussão geral
quando não há matéria constitucional a ser apreciada
ou quando eventual ofensa à Constituição Federal
ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG,
Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
6. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência
de repercussão geral da questão suscitada.
Brasília, 13 de fevereiro de 2015.
Ministro Teori Zavascki
Relator
Documento assinado digitalmente
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REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
859.878 DISTRITO FEDERAL
PRONUNCIAMENTO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO – REPERCUSSÃO GERAL –
INADEQUAÇÃO.
1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
Eis a síntese do que discutido no Recurso Extraordinário
com Agravo nº 859.878/DF, da relatoria do ministro Teori
Zavascki, inserido no sistema eletrônico da repercussão geral às
23 horas e 59 minutos do dia 13 de fevereiro de 2015.
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do
Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negou
provimento aos embargos interpostos por Petróleo Brasileiro
S/A – Petrobras. Consoante assentou, a Cláusula 35ª do acordo
coletivo de trabalho celebrado em 2007 definiu a fórmula de
cálculo para a complementação da Remuneração Mínima por
Nível e Regime – RMNR com o intuito de assegurar um
benefício aos empregados. Apontou que a interpretação
conferida à citada disposição pela embargante, contudo,
subverteu a ideia original de aumento no valor global recebido
pelo trabalhador. Segundo o Colegiado, subtrair da referida
parcela o montante equivalente aos adicionais pagos em virtude
da prestação de serviços em condições especiais resultaria no
pagamento do Complemento de RMNR em quantia sempre
menor do que a percebida pelos demais empregados.
Consignou haver a mencionada cláusula estipulado,
expressamente, o que poderia ser abatido da remuneração
mínima para o cálculo do benefício – o Salário Básico (SB), a
Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VP-ACT) e a
Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB) –, inexistindo alusão
a outras parcelas. Ressaltou que, sob o prisma da igualdade
material, direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, como
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a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e o
adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres ou
perigosas, não podem ser suprimidos. Concluiu pela
inviabilidade de se computarem os adicionais noturno, de
periculosidade, de horas de repouso e de alimentação, de
sobreaviso e confinamento, entre outros, no montante final do
Complemento da RMNR, porquanto o contrário implicaria
admitir a possibilidade de negociação coletiva vir a causar
prejuízo a empregados submetidos a condições especiais de
trabalho.
Embargos de declaração interpostos foram desprovidos.
No extraordinário, protocolado com alegada base na
alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente argui
desrespeito aos artigos 5º, cabeça e inciso XXXVI, e 7º, incisos VI
e XXVI, do Diploma Maior, além do Verbete Vinculante nº 10 da
Súmula do Supremo. Alude ao princípio da segurança jurídica,
no tocante à negativa de vigência da cláusula em comento, a
resultar em instabilidade das relações forenses. Reporta-se à
permissão constitucional de diminuição salarial por meio de
acordo coletivo de trabalho. Afirma haver ofensa ao princípio
da isonomia, pois se atribuiu aos empregados cuja atividade se
dá em condições especiais tratamento diverso dos demais.
Aponta ter incorrido o Tribunal local em patente ilegalidade,
haja vista tratar-se de competência da Seção de Dissídios
Coletivos.
Sob o ângulo da repercussão geral, sustenta ultrapassar o
tema a esfera subjetiva das partes, tendo em conta o interesse de
mais de 70 mil empregados na matéria. Diz da relevância da
questão do ponto de vista econômico, jurídico, político e social.
A parte recorrida, nas contrarrazões, assinala,
preliminarmente, a falta de violação direta e frontal à Carta de
1988. No mérito, salienta o acerto do ato contestado.
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O extraordinário não foi admitido na origem.
A recorrente interpôs agravo, atacando os fundamentos da
decisão de inadmissão.
O agravado protocolou contraminuta nos exatos termos
das contrarrazões.
Eis o pronunciamento do ministro Teori Zavascki:
1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu
recurso extraordinário interposto em ação trabalhista
ajuizada em face de Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).
Alega o reclamante que, desde 2007, vigora a
Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR),
descrita na Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) de 2007/2009 como o estabelecimento de um valor
mínimo, por nível e região, de forma a equalizar os valores
a serem percebidos pelos empregados, visando o
aperfeiçoamento da isonomia prevista na Constituição
Federal (fl. 4, peça 2). Sustenta, ademais, que o referido
acordo coletivo estabeleceu o pagamento, sob o título de
Complemento da RMNR, da diferença resultante entre a
RMNR e o Salário Básico, a Vantagem pessoal Acordo
Coletivo de Trabalho (VP-ACT) e a Vantagem Pessoal
Subsidiária (VP-SUB), podendo resultar em valor superior
à RMNR. Afirma que a Cláusula 36ª do ACT de 2009/2011
repetiu, no todo, a redação da Cláusula 35ª do ACT de
2007/2009.
Não obstante, aduz que a reclamada, desde que foi
instituída a RMNR, paga de forma incorreta o seu
complemento, calculando-o por meio da subtração da
RMNR pelo Salário Básico acrescido do adicional de
periculosidade, adicional de trabalho noturno e adicional
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de Hora de Repouso e Alimentação - HRA, em
contrariedade ao que está previsto no acordo coletivo.
Assim, requer, em síntese, seja condenada a reclamada ao
pagamento das diferenças do complemento da RMNR,
acrescidas de correção monetária, juros de mora e reflexos
das demais verbas trabalhistas.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, em suma,
que (a) a fórmula de cálculo prevista na norma coletiva
para a parcela Complemento de RMNR traz nítida a ideia
de acréscimo ou de aumento, e não de diminuição, como
vem
procedendo
a
empregadora,
ao
subtrair
indevidamente do valor desse complemento os adicionais
inerentes ao trabalho em condições especiais, acarretando
aos empregados que laboram nessas condições a
percepção de Complemento de RMN sempre menor do
que aquele que é pago aos demais empregados, na exata
proporção do valor dos referidos adicionais (fl. 20, peça
37); (b) interpretando concretamente a multicitada
cláusula coletiva 35ª, objeto da controvérsia, da leitura do
seu § 3º se verifica que as parcelas a serem subtraídas da
RMNR, para a obtenção do valor do Complemento de
RMNR a ser pago ao empregado, estão expressamente
discriminadas, quais sejam o Salário Básico (SB), a
Vantagem Pessoal Acordo Coletivo de Trabalho (VP-ACT)
e a Vantagem Pessoal Subsidiária (VP-SUB) (fl. 22, peça
37); (c) partindo-se de uma interpretação sistemática da
cláusula 35ª, extrai-se que a ressalva constante da parte
final do seu § 3º, que dispõe sem prejuízo de eventuais
outras parcelas pagas, só pode ser razoavelmente
interpretada no sentido de que essas outras parcelas
pagas, a exemplo dos adicionais de periculosidade,
noturno, de horas de repouso e alimentação, de sobreaviso
e de confinamento, entre outros, não devem compor o
cálculo do valor final do complemento de RMNR devido a
cada empregado, de forma a reduzi-lo na exata proporção
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aritmética, como já descrito (fl. 22, peça 37).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados,
consignando-se que não se visualiza violação à Lei n.
7.701/88, suscitada pela embargante, à guisa de que teriam
sido desrespeitadas a especialização e a competência
funcional dos órgãos julgadores do Tribunal Superior do
Trabalho, visto que a SBDI-1 nada mais fez do que
interpretar, no âmbito do julgamento de recurso de
embargos e à luz da Constituição Federal, o disposto na
norma coletiva em questão, nos exatos limites de suas
atribuições (fl. 3, peça 49).
No recurso extraordinário, a parte recorrente
sustenta, preliminarmente, a existência de repercussão
geral da matéria, conforme estabelece o art. 543-A, § 2º, do
CPC, porquanto (a) a controvérsia transcende o interesse
subjetivo das partes, possuindo relevância do ponto de
vista econômico, político, social e jurídico; (b) atualmente,
tramitam na Justiça do Trabalho cerca de 2.500 processos
acerca do assunto ora discutido.
Aponta
ofensa
aos
seguintes
dispositivos
constitucionais: (a) arts. art. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, pois
negou-se vigência à cláusula que vem sendo cumprida há
pelo menos 6 anos; (b) art. 7º, VI, ao argumento de que, ao
negar a fixação de piso remuneratório mínimo por via de
negociação coletiva, vulnerou-se o preceito constitucional
que permite a redução salarial por meio de convenção ou
acordo coletivo; (c) art. 5º, caput, pois o acórdão recorrido
resulta na quebra da isonomia ao entender ser necessário
tratamento desigual entre aqueles que laboram em
condições especiais e os demais trabalhadores.
Sustenta, ademais, que o julgamento do caso pela
Subseção de Dissídios Individuais 1 (SBDI-1) violou a
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Súmula Vinculante 10, uma vez que importou negativa de
vigência ao art. 1º da Lei 7.701/88, que determina a
apreciação da questão pela Seção de Dissídios Coletivos.
Requer, por fim, o provimento do recurso
extraordinário para que seja restabelecido o acórdão do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, julgando-se
improcedente o pedido inicial.
Em contrarrazões, a parte recorrida postula,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em
razão da ausência de violação constitucional direta. No
mérito, pede o desprovimento do recurso.
2. No que toca à alegada violação à Súmula
Vinculante 10, o dispositivo que alegadamente teve a
aplicação afastada pelo Tribunal de origem tem a seguinte
redação:
Lei 7.701/88
Art. 1º - O Tribunal Superior do Trabalho, nos
processos de sua competência, será dividido em turmas e
seções especializadas para a conciliação e julgamento de
dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica e de
dissídios individuais, respeitada a paridade da
representação classista.
O acórdão que rejeitou os embargos de declaração
evidencia que o TST limitou-se a interpretar a Lei 7.701/88
para decidir, sem se utilizar de qualquer fundamento
constitucional, que a competência para o julgamento da
causa era da Subseção de Dissídios Individuais 1, e não da
Seção de Dissídios Coletivos. É pacífica a jurisprudência
desta Corte no sentido de que não viola a cláusula de
reserva de plenário ou a Súmula Vinculante 10 o julgado
proferido por órgão fracionário que, sem declarar a
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inconstitucionalidade de lei ou afastar sua incidência com
base em argumento constitucional, limita-se a interpretá-la
de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, citem-se os
seguintes julgados: ARE 766.406-AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/4/2014; AI 776.721AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
10/12/2014; RE 664.959-AgR, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014; RE
814.575-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, DJe de 7/11/2014; ARE 826.489-AgR, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/10/2014;
ARE 818.694-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, DJe de 8/9/2014; RE 697.710-AgR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
15/8/2014.
3. Por outro lado, o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia acerca da forma de cálculo da verba
denominada Complemento de RMNR tão somente a partir
de interpretação e aplicação dos acordos coletivos
firmados entre a Petrobras e seus empregados. Esse fato
foi observado pelo próprio acórdão recorrido. Confira-se:
A questão controvertida nestes autos, portanto, é de
interpretação da cláusula coletiva num ou noutro sentido,
e não de negativa de sua vigência ou validade, pois,
efetivamente, no § 3º da citada cláusula 35ª, não há
previsão expressa de que, na apuração do Complemento
da RMNR, sejam mesmo deduzidos os valores
correspondentes à percepção de salários-condição ou
sobressalários, tais como, o adicional de periculosidade, o
adicional noturno, o adicional de horas de repouso e
alimentação, o adicional de sobreaviso e o adicional de
confinamento, pelo que não há, a rigor, ofensa direta ao
artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, que apenas
consagra o reconhecimento das convenções e dos acordos
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coletivos de trabalho. (fl. 18, peça 37)
Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 454/STF:
simples interpretação de cláusulas contratuais não dá
lugar a recurso extraordinário. Dessa forma, conforme
bem observado pelo Tribunal de origem, eventual ofensa à
Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa.
No mesmo sentido são os seguintes julgados: ARE
691.948-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, DJe de 19/11/2014; ARE 777.775-AgR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
13/2/2014; ARE 646.895-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, DJe de 18/9/2013; ARE 646.860-AgR, Rel.
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/8/2013;
ARE 697.561-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe de 11/4/2013; AI 824.649-AgR, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/3/2011.
4. Saliente-se, por fim, que esta Corte, por diversas
vezes, declarou a ausência de repercussão geral de
matérias cujo julgamento demandava a análise e
interpretação de cláusulas pactuadas em acordo coletivo.
Vejam-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NORMA
COLETIVA
DE
TRABALHO. PAGAMENTO DAS HORAS IN ITINERE.
FIXAÇÃO DE LIMITE INFERIOR À METADE DO
TEMPO EFETIVAMENTE GASTO NO TRAJETO ATÉ O
LOCAL
DO
SERVIÇO.
VALIDADE.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à
validade de norma coletiva de trabalho que limita o
pagamento de horas in itinere a menos da metade do
tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no seu trajeto
até o local do serviço, fundada na interpretação da
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Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei 10.243/01, é de
natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos
efeitos da declaração de ausência de repercussão geral
quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou
quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma
indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE,
DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da
questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (RE
820.729-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 3/10/2014
Tema 762)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO
TRABALHO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS
PREVISTA NO ART. 41 DO REGULAMENTO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE DE NORMA
COLETIVA
CONCEDER
AUMENTO
SALARIAL
INDIRETO SOMENTE AOS EMPREGADOS EM
ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVOS, A TÍTULO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE
VANTAGENS
CONCEDIDAS POR NORMAS
PREVISTAS EM ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. (RE 659.109-RG, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe de 15/5/2013 Tema 591)
Redução do intervalo intrajornada. Majoração da
jornada em turnos ininterruptos de revezamento.
Convenção e acordo coletivo. Matéria restrita ao âmbito
infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI
825.675-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
25/3/2011 Tema 357).
EXTENSÃO
AOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS
SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM
ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO.
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APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE
DE
DIVERGÊNCIA
SOLUCIONÁVEL
PELA
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 610.223RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010 Tema
273).
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que é possível a atribuição dos efeitos da
declaração de ausência de repercussão geral quando não
há matéria constitucional a ser apreciada ou quando
eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma
indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE,
DJe de 13/3/2009).
6. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência
de repercussão geral da questão suscitada.
Brasília, 13 de fevereiro de 2015.
Ministro Teori Zavascki
Relator
Documento assinado digitalmente

2. Observem a organicidade do Direito. O instituto da repercussão
geral refere-se a recurso extraordinário que veicule matéria de índole
constitucional. É o que decorre do disposto no § 3º do artigo 102 da Carta
Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(…)
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá
demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo
pela manifestação de dois terços de seus membros.
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Até aqui, para apreciação do Supremo, há o agravo interposto, que
veio, ante a legislação instrumental, no próprio processo. Em síntese, o
recurso extraordinário teve a sequência indeferida na origem. O
interessado protocolou o agravo, o qual deve ser julgado pelo relator, o
que ainda não ocorreu.
Descabe fragilizar o instituto da repercussão geral e isso acontecerá
caso, de cambulhada, seja colado a processo que não se apresenta a este
Tribunal com o recurso extraordinário admitido.
3. Concluo pela inadequação do instituto da repercussão geral.
4. À Assessoria, para acompanhar a tramitação do incidente.
5. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2015.

Ministro MARCO AURÉLIO
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