
Nº  16754/2017 – ASJCIV/SAJ/PGR
Recurso Extraordinário com Agravo 1.010.818 Rio 
Grande do Sul
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Recorrente: China  Construction  Bank  (Brasil)  Banco

Múltiplo S/A
Recorrida: Gislaine Amaral Martins

Recurso Extraordinário com Agravo em ação caute-
lar  incidental.  Decisão inibitória  da  execução  de
contratos  de mútuo  declarados nulos na demanda
trabalhista  principal.  Observância da coisa julgada.
CR/88, art. 5º, XXXVI. Contratos de mútuo cele-
brados  em razão de relação de emprego. Ação  de-
corrente de relação laboral.  Competência material
da Justiça do Trabalho. CR/88, art. 114.

1. Ordem  cautelar inibitória da execução  de contratos de
mútuo celebrados com Banco empregador, declarados nulos
na demanda trabalhista principal, não viola a garantia cons-
titucional de ação, inscrita no inciso XXXV do art. 5º da
Constituição, pois se assenta na observância à  coisa julgada
(CR/88, art. 5º, XXXVI).

2. É competente a Justiça do Trabalho para apreciar  ação
cautelar,  na medida em que os  contratos  de mútuo, cuja
execução se pretende inibir, foram celebrados em razão da
relação de emprego. Inteligência do art. 114, I, da Constitui-
ção. Precedente.

3. Parecer por desprovimento do agravo e do recurso extra-
ordinário.
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1. INTRODUÇÃO

Trata de agravo nos autos de recurso extraordinário inter-

posto por China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A

com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Consti-

tuição.

A agravada ajuizou  a presente ação cautelar incidental por

dependência à demanda trabalhista  na qual pleiteou, entre outros

pedidos, a declaração de nulidade de contratos de mútuo celebra-

dos com o Banco  ora agravante, com o consequente reconheci-

mento da natureza salarial  dos  respectivos  valores. Na demanda

incidental, pede o cancelamento das ordens de negativação do seu

nome, expedidas pelo Banco em razão de inadimplência dos refe-

ridos contratos de mútuo e a determinação para que a instituição

bancária se abstenha de lançar seu nome em cadastros negativos de

órgãos de proteção ao crédito e de promover a execução dos con-

tratos de mútuo na esfera cível (fls. 4/20).

Houve  concessão de medida liminar, conforme requerido

(fls. 260/262). 

O Banco apresentou contestação, informando que já havia

solicitado a exclusão do nome da trabalhadora dos cadastros nega-

tivos dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo por isso a ex-

tinção da ação cautelar (fls. 272/280). Dias depois, peticionou nos
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autos arguindo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho

para a apreciação da demanda (fls. 354/360).

A sentença rejeitou a arguição de incompetência e confir-

mou a decisão liminar proferida. Julgaram-se procedentes os pedi-

dos formulados na demanda incidental  (fls. 398/401),  o que se

confirmou pela decisão dos embargos declaratórios opostos pela

instituição bancária (fls. 432/433).

O Banco interpôs recurso ordinário, insistindo na alegação

de incompetência da Justiça do Trabalho (fls. 440/451). O Tribunal

Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região negou provimento ao

apelo (fls. 482/486).

Interpôs-se recurso de revista (fls. 496/501), o qual teve se-

guimento denegado  na origem (fls. 528/530). O Banco apresen-

tou, então, agravo de instrumento (fls. 544/547).

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), entendendo que a

demanda decorre do contrato de trabalho e que, portanto, a com-

petência para a apreciação da causa se amolda ao art. 114 da Cons-

tituição,  negou  provimento  ao  agravo  de  instrumento  (fls.

595/603). 

Adveio  o recurso extraordinário  (fls.  606/614). O  Banco

alega que o acórdão do TST viola os arts. 5º, XXXV, 114 e 125 da

Constituição, reafirmando a incompetência da Justiça do Trabalho

para apreciar a causa.
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A Vice-Presidência do TST, às fls. 680/681, denegou segui-

mento ao recurso extraordinário, destacando  que “o quadro fático

delineado no acórdão recorrido é no sentido de que os contratos de mútuos

são oriundos da relação de emprego existente entre a requerente e o reque-

rido” e que o trânsito do apelo é obstado pela Súmula 279 do STF,

já que “para se alcançar a pretensão recursal de reforma, que parte de pre-

missa fática contrária, segundo a qual o contrato de mútuo sob enfoque te-

ria natureza puramente cível, necessário seria o reexame da prova”.

Interpôs-se, por fim, agravo, fls. 686/688, o qual teve proces-

samento determinado na forma do art. 1.042 do CPC/2015 (fl.

690), com remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesse  estágio,  concedeu-se  vista  do  feito à  Procura-

doria-Geral da República para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

O agravante  insurge-se  contra  o  acórdão  proferido  pelo

TST, que manteve a competência da Justiça do Trabalho para apre-

ciar ação cautelar incidental, por meio da qual se deduz pretensão

inibitória  do lançamento do nome da trabalhadora agravada  nos

cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito e da promo-

ção de execução de contratos de mútuo celebrados em razão do

vínculo laboral. Referidos contratos de mútuo foram considerados
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nulos em demanda trabalhista diversa, com reconhecimento da na-

tureza salarial dos valores a eles correspondentes.

Constou do acórdão recorrido:

[...]
Defende o reclamado a  incompetência  material  da  Justiça  do
Trabalho para processar e julgar demanda que envolve contratos
de mútuos, indicando violação aos arts. 114 e 125 da CF.
O Tribunal registrou que a ação cautelar incidental versa sobre
pretensão inibitória para abstenção de inscrição da obreira em
órgãos de proteção ao crédito e de promoção de quaisquer exe-
cuções em decorrência de contratos de mútuos oriundos da re-
lação de emprego existente entre a requerente e o requerido,
contratos esses que foram declarados nulos e reconhecidos como
parte da remuneração da empregada em ação trabalhista diversa. 
Nesse contexto, evidencia-se a competência material da Justiça
do Trabalho para julgar e processar a demanda, pois a controvér-
sia estabelecida é decorrente do contrato de trabalho (CF, art.
114).
Nesse sentido precedente desta Turma:

RECURSO DE REVISTA - EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO
DE PRESTAÇÕES NO TRCT -  AUSÊNCIA DE RE-
PASSE À FINANCEIRA - RECLAMAÇÃO AJUIZADA
PELO SINDICATO EM FACE DO EMPREGADOR E
DA  FINANCEIRA  -  PRETENSÃO  DE  QUITAÇÃO
DOS RESPECTIVOS VALORES NO CONTRATO DE
MÚTUO OU DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RE-
TIDOS (E NÃO REPASSADOS) EM DOBRO - PRE-
TENSÃO JUDICIAL INIBITÓRIA PARA ABSTENÇÃO
DE INSCRIÇÃO DOS OBREIROS EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO DE MÚ-
TUO FIRMADO EM RAZÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUS-
TIÇA DO TRABALHO. A competência material decorre
do pedido e da causa de pedir. Dessa forma, se a causa de
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pedir repousa na relação de trabalho e o pedido relaciona-se
ao pagamento de verba decorrente do mencionado liame,
esta Justiça Especial afigura-se competente para julgar o feito.
Na espécie, o reclamante postula a atribuição de consequên-
cias jurídicas a um ilícito trabalhista, qual seja a retenção de
valores relativos a prestações de empréstimo consignado no
momento  da  quitação  do  contrato  de  trabalho, mediante
desconto no TRCT, sem o correspondente repasse à institui-
ção financeira. E, em razão desse ilícito, formula pretensão
em face da segunda-reclamada (a instituição financeira), no
sentido de que sejam consideradas quitadas as parcelas des-
contadas, ou, alternativamente, em face da  empregadora, a
fim de que devolva os valores descontados e não repassados,
em dobro. Ainda, apresenta pretensão inibitória, no sentido
de que a segunda-ré se abstenha de cobrar dos substituídos
os valores já entregues à primeira-reclamada e de inserir o
nome dos trabalhadores em listas de proteção ao crédito, em
respeito à boa-fé objetiva. A subtração de valores rescisórios
devidos aos trabalhadores em razão do contrato de trabalho,
sem o correspondente repasse à instituição de crédito, tendo
por consequências a inadimplência dos empregados em rela-
ção ao contrato de empréstimo consignado e sua potencial
inscrição em sistemas de proteção ao crédito, é circunstância
que se coloca como controvérsia decorrente da relação de
emprego. Ademais, a pactuação de empréstimo consignado
em folha de pagamento depende da anuência do emprega-
dor, da financeira e do trabalhador, razão por que o próprio
empréstimo tem sua existência vinculada ao contrato de tra-
balho. Nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, a
Justiça do Trabalho afigura-se competente para julgar as de-
mandas oriundas do vínculo laboral firmado entre empre-
gado e empregador. Ademais, de acordo com o art. 114, IX,
da Constituição Federal, inserem-se na competência material
da Justiça do Trabalho -outras controvérsias decorrentes da
relação de trabalho-, na forma da lei. Com efeito, a matéria
se insere na competência desta Justiça Especial. Recurso de
revista  conhecido  e  provido  (RR-122200-
80.2009.5.05.0017, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de
Mello Filho, j: 24/09/2014, 7ª Turma, DEJT 10/10/2014).  
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Assim, não demonstrada a alegada violação aos dispositivos indi-
cados, inviável o processamento do recurso de revista. 
Nega-se provimento.
[...]

Sustenta o agravante que o acórdão recorrido, ao confirmar

a decisão  que  lhe impôs abster-se  de promover  a  execução dos

contratos de mútuo na esfera cível, ofende o art. 5º, XXXV, da

Constituição. O Banco argumenta violação de seu direito consti-

tucional de ação, pois não lhe pode ser negada a prerrogativa de

cobrar na Justiça Comum os débitos oriundos dos referidos con-

tratos.

Não se vislumbra a alegada violação constitucional. 

A ordem  cautelar inibitória da execução  dos contratos de

mútuo decorre logicamente da declaração de nulidade dos referi-

dos contratos e do reconhecimento da natureza salarial dos respec-

tivos  valores,  efetivada  na  demanda  trabalhista  principal,  até

porque, a execução desses títulos judiciais implicaria ofensa à coisa

julgada operada na Justiça do Trabalho (CR/88, art. 5º, XXXVI).

Tem-se, pois, que a tese recursal decorre de indevida inter-

pretação do disposto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição,

em detrimento da garantia constitucional de respeito à coisa jul-

gada,  de modo que  a resistência  do agravante traduz inconfor-

mismo desarrazoado e intempestivo com a decisão  transitada em

julgado, proferida na demanda principal.
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O agravante ainda insiste em que a Justiça do Trabalho é ab-

solutamente incompetente para  apreciar  esta  ação cautelar  inci-

dental, suscitando violação aos arts. 114 e 125 da Constituição.

Sem razão, contudo.

Conforme registrado no acórdão recorrido, a presente ação

versa sobre pretensão inibitória referente a contratos de mútuo de-

clarados nulos em decisão trabalhista transitada em julgado. Em se

tratando, portanto, de controvérsia decorrente de relação de em-

prego, resta cristalina a competência da Justiça do Trabalho, nos

exatos moldes do art. 114, I e IX, da Constituição. 

Em caso semelhante ao dos autos, em que se trata de con-

trato de empréstimo vinculado à relação de emprego, o STF reco-

nheceu a competência do Judiciário Trabalhista, enfatizando que a

análise da matéria desafia o reexame de matéria fático-probatória,

inviável em recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). É o que

se infere da decisão lançada no ARE 995.339/SP, Relator Ministro

Gilmar Mendes:

[…]
 No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas pro-
vas dos autos, consignou a competência da Justiça do Trabalho
no caso depois de analisar as circunstâncias em que o contrato
de empréstimo fora celebrado, de modo acessório à relação de
trabalho. 
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impug-
nado:

“Cumpre observar, unicamente, que a competência da Jus-
tiça do Trabalho provêm das relações típicas laborais cujo rol
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de possibilidade está descrita no artigo 114 da Constituição
Federal.
O empréstimo em questão foi  concedido ao agravado no
curso de seu contrato de trabalho com o agravante e a ele
estava diretamente ligado uma vez que havia previsão quanto
à rescisão contratual de trabalho e a resolução do contrato
de mútuo, no qual  a  rescisão de  um implicava  no venci-
mento antecipado do outro. 
Trata-se, portanto, à evidência, de avença atrelada ao contrato
de trabalho estabelecido entre as partes, sendo correto, por
isso, o reconhecimento da competência da Justiça do Traba-
lho para o julgamento da presente demanda”. (eDOC 3, p.
133)

Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do
recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula
279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Justiça  do  Trabalho: competência: reclamação  trabalhista
proposta por empregado público com fundamento em vín-
culo oriundo de contrato de trabalho: precedentes. 2. RE:
descabimento: questão  relativa  à  caracterização de vínculo
empregatício, que demanda reexame de matéria de fato e de
provas e interpretação de direito local, inviáveis no recurso
extraordinário.” (Súmulas 279 e 280)”. (AI 444.947/SP, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJE 3.12.2004)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDA-
MENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RE-
CORRENTE.  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
DECORRENTES  DA  RELAÇÃO  DE  EMPREGO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRE-
CEDENTES. REEXAME DE FATOS E  PROVAS. IM-
POSSIBILIDADE.  SÚMULA  279/STF.  AGRAVO
REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO”.
(ARE-AgR  934.961,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,  DJe
10.5.2016)
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Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do
NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).1 (Grifou-se.)

3. CONCLUSÃO

Em  face do  exposto, o  Procurador-Geral  da  República

opina pelo desprovimento do agravo; caso provido o agravo, opina

pelo desprovimento do recurso extraordinário.

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS

1 Supremo Tribunal Federal. ARE 995.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
DJe un. 207, 28 set. 2016.
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