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ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL.  SÚMULA  450  DO  TRIBUNAL
SUPERIOR  DO  TRABALHO.  ATRASO  NO
PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  E  DO  ABONO
PECUNIÁRIO  DO  EMPREGADO.  PAGAMENTO
EM DOBRO. ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE.
AUSÊNCIA  DE  PERTINÊNCIA  TEMÁTICA.
MÉRITO.  EFEITOS  DE  REGRA  SANCIONADORA
INCIDENTE SOBRE  SITUAÇÃO  DIVERSA.
APLICAÇÃO  RESTRITA. CRIAÇÃO  DE  NORMA
JURÍDICA PELO PODER  JUDICIÁRIO. OFENSA À
SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
1.  Governador de  estado não tem legitimidade para
impugnar, em controle abstrato de constitucionalidade,
sem demonstração da imediata e relevante repercussão
sobre o ente, Súmula do TST que trata de relações de
emprego e sanção por infração relacionada a férias de
empregados celetistas, por falta de pertinência temática.
2. É inconstitucional, por ofensa à separação de poderes
e à legalidade, enunciado da súmula do TST que amplia
os efeitos da sanção do art. 137 da CLT para incidir
sobre situação por ele não prevista, já alcançada por
norma-sanção diversa.
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— Parecer pelo não conhecimento da  arguição e, no
mérito,  pela  procedência  do  pedido,  a  fim  de  ser
declarada a inconstitucionalidade da Súmula/TST 450,
bem como invalidadas as decisões judiciais, ainda não
transitadas em julgado, que nela se ampararam para
decidir pela ampliação dos efeitos da norma sancionadora
do art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes,

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental,

com pedido de medida cautelar,  proposta  pelo  Governador do  Estado de

Santa Catarina em face do enunciado da Súmula/TST 450, do seguinte teor:

É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o
terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que
gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo
previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.

O requerente defende sua legitimidade para o ajuizamento da ação,

afirmando que o ato impugnado repercute nas finanças públicas estaduais, na

medida em que há, no Estado, empresas públicas cujo pagamento da folha

salarial depende integralmente do tesouro público. 

2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Sobre o cabimento da ADPF e o princípio da subsidiariedade, sustenta

não haver outro meio capaz de sanar a lesividade, uma vez que é amplo o

alcance do ato, a todas as instâncias trabalhistas, e que, em se tratando de

matéria sumulada, não terão chance de êxito eventuais recursos de revista e

extraordinários interpostos. 

Como  preceitos  fundamentais  violados,  aponta  os  princípios  da

legalidade, da reserva legal e da separação de poderes. 

Afirma que o pagamento em dobro da remuneração de férias tem

aplicação exclusiva ao descumprimento do prazo para concessão das férias

(art. 137 da CLT), e que a hipótese de não observância do art. 145 é alcançada

pela sanção do art. 153 da CLT (pagamento de multa administrativa).

Argumenta que a extensão da sanção a hipótese diversa daquela para a

qual foi prevista, com o agravante de haver norma-sanção própria, importa a

criação de norma pela via jurisdicional, além de atuação contra legem. 

Pede,  em caráter cautelar,  que sejam  “suspensos  todos  os  feitos  em

trâmite na justiça trabalhista que envolvam a aplicação da Súmula n. 450/TST, em

que  forem  partes  as  empresas  públicas  catarinenses  dependentes  do  Erário,  em

especial as RTs. 00000094.91.2017.5.12.0001 e 0001658-34.2016.5.12.0036, ambas

sentenciadas e já em grau de recurso ordinário, interposto pela COHAB/SC”.
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Definitivamente, requer a procedência do pedido, “a fim de que seja

reconhecida  a  lesão,  pela  orientação  jurisprudencial  do  e.  TST  materializada  na

Súmula  n.  450/TST e  em inúmeras  decisões  da  justiça  trabalhista,  aos  preceitos

fundamentais  da  Legalidade  (art.  5º,  II,  da  CF/1988),  da  Reserva  Legal  e  da

Separação de Poderes (art. 2º e 60, § 4º, III, da CF/1988)”.

O Relator negou seguimento à arguição, entendendo incabível o seu

ajuizamento contra enunciado de Súmula de tribunal, além de não observado

o princípio da subsidiariedade (peça 12).  A decisão foi revista em sede de

agravo regimental (peça 30).

Admitido o processamento da arguição, adotou-se o rito do art. 5º,

§ 2º, da Lei 9.882/1999.

A Presidência do TST, em suas informações (peça 39), afirmou que a

tese firmada ampara-se no entendimento de que a concessão de férias é “obrigação

complexa,  que  engloba  tanto  o  afastamento  do  trabalho,  quanto  o  pagamento  da

remuneração correspondente, a fim de permitir ao empregado o gozo efetivo do descanso e

do lazer previstos no ordenamento jurídico”,  daí  a  legitimidade da incidência da

sanção do pagamento em dobro à hipótese de descumprimento de ambos os

prazos previstos pela CLT, nos arts.  137 e 145,  após interpretação sistemática

destes e do art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988.
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Registrou, ainda, que a orientação impugnada é comumente afastada

em casos em que é insignificante o tempo de atraso no pagamento das férias e

do terço.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da

arguição, porque seria reflexa a ofensa à Constituição, e pelo indeferimento do

pedido de medida cautelar, entendendo que a orientação impugnada traduz

interpretação razoável dos dispositivos da CLT e da Constituição (peça 41).

Eis, em síntese, o relatório. 

Preliminarmente, compreende-se não ser legitimado o Governador do

Estado de Santa Catarina para o ajuizamento desta arguição, sob o ângulo da

pertinência  temática,  vinculada  à  verificação  da  correlação  imediata  entre  o

conteúdo do ato impugnado e os interesses do requerente1.

O objeto da arguição trata de contratos de trabalho, direitos trabalhistas

e seus efeitos, e a mera existência de relações dessa natureza com o Estado de

Santa Catarina, sem a demonstração de impacto sobre o ente, não habilita o Chefe

do Executivo à provocação do controle de jurisdição constitucional sobre o ato.

1 Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, “a relação de
pertinência  temática  há  de  ser  imediata  quanto  ao  conteúdo  da  norma  impugnada,  não
bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente”. (ADO 46-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.4.2019) 
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A repercussão sobre a esfera de interesses do ente é indireta, sendo

também lateral o interesse do requerente na invalidação do ato impugnado, de

que  decorre  a  ausência  de  pertinência  temática  e,  consequentemente,  de

legitimidade ativa do requerente. Não há de ser conhecida, pois, a arguição.

No mérito, procede a argumentação da inicial. 

O enunciado da Súmula do TST questionado estende a sanção do

art. 137 da CLT – pagamento em dobro da remuneração de férias – à hipótese

de descumprimento do prazo do art. 145, também da CLT. 

Embora  ambos  envolvam  as  férias  anuais  do  trabalhador  e  os

direitos  que  as  permeiam (Capítulo  IV),  os  preceitos  tratam de  hipóteses

distintas.  O art.  137 é  regra vinculada ao  direito de gozo das férias,  cuja

concessão não pode ultrapassar os 12 (doze) meses subsequentes à data de

aquisição  do  direito,  segundo  previu  o  art.  134.  O  dispositivo  estabelece

sanção para o descumprimento do prazo de concessão do art. 134:

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um
só  período,  nos  12  (doze)  meses  subsequentes  à  data  em  que  o
empregado tiver adquirido o direito. (…)
Art. 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo
de  que  trata  o  art.  134,  o  empregador  pagará  em  dobro  a
respectiva remuneração.
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§  1º  Vencido  o  mencionado  prazo  sem  que  o  empregador  tenha
concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a
fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas.
§ 2º A sentença cominará pena diária de 5% (cinco por cento) do salário-
mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida.
§ 3º Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao
órgão  local  do  Ministério  do  Trabalho,  para  fins  de  aplicação  da
multa de caráter administrativo.

O art. 145 da CLT, inserido em seção distinta (Seção IV), trata da

remuneração e do abono de férias. Os dispositivos que o precedem referem-se

a  valores  e  formas  de  cômputo,  e  o  art.  145  fixa  o  prazo  para  o  seu

pagamento, do seguinte modo:

Art. 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o
do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes
do início do respectivo período.

Não há previsão de sanção específica pelo descumprimento desse

prazo, tal qual feito no art. 137 em relação à regra do art. 134. O efeito jurídico

desta e das demais infrações ao disposto no Capítulo VII que não contam com

penalidade própria é aquele estabelecido, de modo genérico, no art. 153 da CLT: 

Art. 153. As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas com
multas de valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular. 
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Houve opção legislativa por estabelecer sanções específicas apenas a

determinadas situações e condutas faltantes do empregador. Quis o legislador que,

para a infração do art. 145, fosse aplicada a multa administrativa do art. 153. 

O limite ao exercício interpretativo é encontrado, aqui,  no texto da

própria lei aplicável na seara trabalhista: não só não tem o art. 137 abrangência

sobre a situação do art. 145, por ser regra de caráter sancionador e, por isso, de

alcance e interpretação restritos, como há norma própria a regular a hipótese.

A aprovação de enunciado de súmula de tribunal, de amplo alcance

no âmbito da Justiça do Trabalho, que alarga o efeito sancionador do art. 137

para incidir sobre infração distinta da legalmente prevista, ultrapassa esse limite,

e equivale à criação de norma jurídica, com o complicador de contrariar norma

vigente e aplicável. 

Houve atuação incompatível com a função jurisdicional, com ofensa à

separação de Poderes e ao princípio da legalidade, de que ressai a invalidade do

ato impugnado. Não é dado ao Poder Judiciário no exercício da interpretação

de lei, criar norma jurídica diversa daquela desejada pelo Legislador.

Nem mesmo ao Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle

abstrato de constitucionalidade, é dado atuar como legislador positivo:
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― Ao Supremo Tribunal Federal, em controle normativo abstrato,
somente assiste o poder de atuar como legislador negativo. Não lhe
compete, em consequência, praticar atos que importem em inovação
de caráter legislativo (…).
(ADI 779-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 11.3.1994.)

O STF COMO LEGISLADOR NEGATIVO: A ação direta não pode
ser utilizada com objetivo de transformar o Supremo Tribunal Federal,
indevidamente, em legislador positivo, eis que o poder de inovar o
sistema normativo, em caráter inaugural, constitui função típica
da instituição parlamentar.
Não se revela lícito pretender, em sede de controle normativo abstrato,
que o Supremo Tribunal Federal, a partir de supressão seletiva de
fragmentos do discurso normativo inscrito no ato estatal impugnado,
proceda  à  virtual  criação  de  outra  regra  legal,  substancialmente
divorciada do conteúdo material que lhe deu o próprio legislador.
(ADI 1.063-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 27.4.2001.)

Ainda que se afirme que o enunciado da Súmula 450 do TST busca,

por interpretação teleológica, dar máxima efetividade ao comando do art. 137

da CLT e ao direito constitucional às férias e ao adicional correspondente, não

caberia  ao  Tribunal  Superior  do  Trabalho  alterar  o  campo  de  incidência

próprio  da  norma,  a  fim  de  alcançar  situação  por  ela  não  contemplada,

sobretudo por  se tratar  de  norma de  conteúdo sancionador  e,  portanto,  de

interpretação restritiva (favorabilia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda).

Em consequência, e tal como requerido na inicial, é cabível a invalidação

das decisões da Justiça do Trabalho, ainda não transitadas em julgado, que se
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ampararam na orientação da Súmula 450 para, no caso concreto,  estender a

sanção do art. 137 da CLT à hipótese de descumprimento do prazo do art. 145

do mesmo diploma normativo, por igual ofensa aos princípios da separação de

poderes e da legalidade. 

Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido,

a fim de ser declarada a inconstitucionalidade da Súmula/TST 450, bem como

invalidadas as decisões judiciais, ainda não transitadas em julgado, que nela se

ampararam para decidir pela ampliação dos efeitos da norma sancionadora

do art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República

Assinado digitalmente

STA
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