
Nº 81395/2017 – ASJCIV/SAJ/PGR
Recurso Extraordinário com Agravo 1.015.606 Tocantins
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Agravante: União
Agravada: G. D. K. Empreendimentos Hoteleiros Eireli – 

EPP

Recurso Extraordinário  com Agravo.  Debate  sobre  preenchi-
mento de pressupostos de admissibilidade de recurso de com-
petência  de outro Tribunal.  Inexistência  de repercussão geral
reconhecida pelo STF. RE 584.608. Ausência de prequestiona-
mento. Súmulas 282 e 356 do STF. Análise da legislação infra-
constitucional. Súmula 280 do STF. Demanda que versa sobre
atuação  de  órgão  de  fiscalização  das  relações  do  trabalho.
Competência material da Justiça do Trabalho. Constituição, art.
114,  VII.  Afronta a dispositivos constitucionais  não configu-
rada. 

1. É incabível recurso extraordinário para debate sobre preen-
chimento  de  pressupostos  de  admissibilidade  de  recurso  de
competência de outro Tribunal.  Ausência de repercussão geral
reconhecida pelo STF  no julgamento do  RE  584.608. Prece-
dentes. 

2.  É inadmissível recurso extraordinário quando o acórdão re-
corrido  não  enfrenta  a  questão  constitucional  debatida  pela
parte e esta não opõe embargos declaratórios. Súmulas 282 e
356 do STF. Precedentes.

3. É incabível recurso extraordinário quando sua análise impli-
car  revisão da  legislação infraconstitucional.  Súmula 280  do
STF. Precedentes.
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4. Compete à Justiça do Trabalho julgar demanda por meio da
qual se pleiteia a declaração da nulidade de auto de infração la-
vrado por  órgão de fiscalização das relações do trabalho  e do
correspondente  processo  administrativo.  Art.  114,  VII,  da
Constituição. 

5. Parecer pelo desprovimento do agravo e do recurso extraor-
dinário.

1. INTRODUÇÃO

Trata de ação anulatória ajuizada por  G. D. K. Empreendi-

mentos Hoteleiros Eireli – EPP em face da União, por meio da

qual se pleiteou a declaração da insubsistência do auto de infra-

ção 18408133, lavrado pela auditoria fiscal do trabalho, e do cor-

respondente  processo  administrativo,  fls.  3/10.  A  autuação

decorreu  da  não  computação,  pela  demandante,  do  montante

pago em pecúnia aos trabalhadores a título de vale-transporte na

base  de  cálculo  do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço

(FGTS).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, decla-

rando nulos o auto de infração e o processo administrativo res-

pectivo,  fls.  175/177.  A  União  interpôs  recurso  ordinário,

arguindo, entre outras matérias,  a incompetência  da Justiça do

Trabalho para apreciar o feito, fls. 197/208.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da  10ª Região  ne-

gou provimento ao apelo da União, fls. 250/254. O acórdão desa-

fiou recurso de revista, fls. 260/268.

2



PGR Recurso Extraordinário com Agravo 1.015.606 TO

A Presidência  do TRT denegou seguimento à  revista,  fls.

267/268. Interpôs-se, então, agravo de instrumento, fls. 274/289,

o  qual  restou  desprovido  pelo  Tribunal  Superior  do  Trabalho

(TST), fls. 303/306.

Sustentando que o acórdão viola  os arts.  109, I, e 114, I e

VII,  da Constituição,  a União aviou o  recurso extraordinário  de

fls.  312/328,  inadmitido  pela  Vice-Presidência  do TST,  fls.

334/337.

Adveio, na sequência, o agravo de fls. 339/348,  e os autos

foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesse estágio vieram os autos à Procuradoria-Geral da Re-

pública para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

O agravo não merece prosperar.

O acórdão recorrido, fls.  303/306, versa sobre o não cabi-

mento do recurso de revista interposto pela União diante do não

preenchimento dos  pressupostos  intrínsecos  de  admissibilidade

previstos  no  art.  896  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho

(CLT). Eis o teor da ementa:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO  DE  RE-
VISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABA-
LHO.  VALE-TRANSPORTE.  Nega-se  provimento  a
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agravo de instrumento pelo qual a recorrente não consegue
infirmar os fundamentos  do despacho denegatório do re-
curso de revista.

O  STF já fixou entendimento no sentido  da inadmissibili-

dade de  recurso extraordinário  sobre o cabimento de recurso de

competência de outros Tribunais, por ausência de repercussão ge-

ral da matéria, nos termos do precedente firmado no RE 584.608.

Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:

EMENTA:  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE
DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRI-
BUNAIS.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  AU-
SÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva
ao cabimento de recursos da competência de outros Tribu-
nais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreci-
ada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de confi-
guração da própria repercussão geral”, conforme salientou
a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Ge-
ral no RE 584.608.1

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMEN-
TAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO
TRABALHISTA.  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILI-
DADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL. SÚMULAS 279 E 454. I - A jurisprudência de ambas
as Turmas da Corte é no sentido de que o debate acerca dos
pressupostos  de  admissibilidade  dos  recursos  trabalhistas
torna inviável o recurso extraordinário, por envolver ques-
tões de caráter infraconstitucional. II - O exame de matéria
de fato e a interpretação de cláusulas contratuais atrai a in-
cidência das Súmulas 279 e 454 do STF. III - Agravo regi-
mental improvido.2

1  Supremo Tribunal Federal. RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto.
DJe un. 55, 26 mar. 2010.
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Versa o acórdão recorrido apenas sobre a inadmissibilidade

do recurso de revista anteriormente interposto. A matéria consti-

tucional invocada pela União no seu apelo extremo não foi en-

frentada  pelo  TST,  e  não  houve  oposição  de  embargos

declaratórios ao julgado.

Não estando a matéria  devidamente  prequestionada,  o  re-

curso encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF, conforme

pacífico  entendimento  jurisprudencial  traduzido  pela  ementa  a

seguir destacada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DO
CPC/1973.  SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA-
MENTO.  ICMS.  ISENÇÃO  PARCIAL.  CONDIÇÕES
LEGAIS PARA BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTI-
TUCIONAL.  EVENTUAL VIOLAÇÃO  REFLEXA DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O
MANEJO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO  MANEJADO  SOB  A  VIGÊNCIA  DO
CPC/2015. 1.  Cristalizada a jurisprudência desta Suprema
Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão re-
corrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embar-
gos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordi-
nário,  por  faltar  o  requisito  do  prequestionamento.”  As
razões do agravo regimental não se mostram aptas a infir-
mar  os  fundamentos  que  lastrearam a  decisão  agravada,
mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e li-
teral  a preceito da Constituição da República.  Majoração

2  Supremo  Tribunal  Federal. AI  648.605-AgR/RJ,  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski. DJe un. 42, 22 jun. 2007.
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em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixa-
dos, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º
e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do bene-
fício da gratuidade da Justiça. Agravo regimental conhecido
e não provido.3 (Sem destaques no original.)

Vê-se,  ainda,  que a  pretensão de  reforma do acórdão  es-

teia-se em disposições da Lei 8.844/1994, o que remete ao óbice

da Súmula 2804 do STF, por descabimento de recurso extraordi-

nário para debate de matéria infraconstitucional, conforme sólido

entendimento jurisprudencial: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM
30.8.2016.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.  DEMISSÃO.  PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DISCIPLINAR.  CONTEXTO FÁTICO
PROBATÓRIO.  SÚMULA 279  DO STF.  ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOS-
SIBILIDADE. [...]. 1.  É inadmissível o recurso extraordi-
nário quando sua análise implica rever a interpretação de
norma infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas.
Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. […] 3. Agravo
regimental  a que se nega provimento,  com majoração de
honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC,
e  aplicação  de  multa,  nos  termos  do  art.  1.021,  §4º,  do
CPC5 ( sem destaques no original).

Ainda que fossem superáveis os óbices apontados ao conhe-

cimento do apelo, no mérito razão não assistiria à recorrente. 

3  Supremo Tribunal Federal. ARE 990.562-AgR/SP,  Rel.  Min. Rosa We-
ber. DJe un. 268, 19 dez. 2016.

4  Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
5  Supremo Tribunal Federal. ARE 967.660-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fa-

chin. DJe un. 248, 22 nov. 2016.
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Afirma a  União que o acórdão do  TST,  por  referendar  a

competência  da  Justiça  do Trabalho  para  apreciar  a demanda,

contraria os arts. 109, I, e 114, I e VII, da Constituição. Articula

que  a  matéria  debatida –  recolhimentos  fundiários  sobre  vale-

transporte – não  possui natureza trabalhista,  mas civil. Sustenta

que “de acordo com o art. 2º, da Lei 8.844/1994, compete à Fa-

zenda Nacional  a  inscrição em dívida ativa dos  débitos  para

como FGTS, bem como a respectiva representação do Fundo em

questão em juízo”  e, pois, que  o interesse jurídico da União na

cobrança do FGTS atrai a competência da Justiça Comum Fede-

ral.

Diferentemente do alegado, a matéria de fundo da presente

demanda tem cunho eminentemente trabalhista.  Nesse  sentido,

merece destaque trecho da decisão agravada:

A discussão  acerca  da  natureza  salarial  da  parcela  “vale
transporte” e, consequentemente, a incidência do FGTS so-
bre a referida parcela, torna inegável a competência da Jus-
tiça do Trabalho para processar e julgar o feito, porquanto a
validade do ato administrativo, decorrente da fiscalização
do auditor do trabalho, exige o correto enquadramento jurí-
dico dos fatos apurados.

A representação judicial e extrajudicial do FGTS, atribuída

à União por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança, nos termos do

art. 2º da Lei 8.844/1994, em nada infirma a competência da Jus-

tiça do Trabalho para as lides  relativas às penalidades impostas
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aos empregadores, pela Inspeção do Trabalho,  em face do des-

cumprimento da norma do art. 15 da Lei 8.036/1990, que obriga

o empregador a depositar mensalmente o valor correspondente ao

FGTS,6 direito social tipicamente trabalhista, com fundamento no

art. 7º, III, da Constituição.

Ademais, a tese sustentada pela recorrente afronta a literali-

dade  do  art.  114,  VII,  da  Constituição,  inserido  pela Emenda

Constitucional  45,  de 30 de dezembro de 2004,  que alargou a

competência da Justiça Laboral:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

[...]

VII  -  as ações relativas às penalidades administrativas im-
postas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho;

[…]

Do escólio de Estêvão Mallet se colhe a amplitude da inter-

pretação a que nos convida o Constituinte derivado quando se re-

fere a “penalidades administrativas” no inciso VII do art. 114 da

Constituição,  com vistas a compreender todas as dimensões do

problema tratado pela norma, in verbis: 

6 Art.  15. Para os fins previstos nesta lei,  todos os empregadores ficam
obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária
vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remune-
ração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na
remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gra-
tificação de Natal a que se refere a Lei 4.090, de 13 de julho de 1962,
com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. 
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Cumpre deixar de lado a interpretação gramatical que aqui,
como tantas  vezes  acontece,  não  permite  compreender  o
correto significado da declaração, significado que depende
sempre “de pressupostos mais complexos que o puro sen-
tido  literal”. Importa, no caso, considerar, em particular, a
finalidade da previsão legal contida no art. 114, inciso VII,
ou seja, o problema que com ela se quis resolver, que é,
como dito, afastar a inconsistência antes existente.

Daí porque se deve entender que à Justiça do Trabalho cabe
examinar não apenas as penalidades impostas a empregado-
res como, genericamente, a legalidade dos atos administra-
tivos praticados pelos órgãos de fiscalização das relações
de trabalho. Como diria a Suprema Corte dos Estados Uni-
dos da América, se tivesse de examinar a questão, “in many
cases the scope of a statute may reflect nothing more than
the dimensions of the particular problem that came to the
attention of the legislature, inviting the conclusion that the
legislative policy is equally applicable to other situations
in which the mischief is identical’’.7

O interesse  da  União  na  causa,  por  outro  lado,  em nada

obsta  a  competência  da  Justiça  Laboral,  tendo em vista  a  ex-

pressa ressalva à competência da Justiça Federal, contida no art.

109, I, da Constituição, segundo o qual:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Tra-
balho (sem destaque no original).

7  MALLET, Estêvão. Apontamentos sobre a competência da  justiça do
trabalho após a emenda constitucional n° 45. Rev. TST, Brasília, vol. 71,
nº 1, jan/abr 2005, p. 2011.
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A interpretação vindicada no apelo extraordinário remete ao

cenário normativo anterior à EC 45/2004, em que falecia compe-

tência à Justiça do Trabalho para julgar as ações voltadas contra a

atuação da Inspeção do Trabalho na aplicação das normas legais

trabalhistas.

Reconhecida a alteração constitucional derivada, com o ex-

presso reconhecimento da competência  da Justiça  do Trabalho

para julgamento da lide, não se vislumbra alegada violação a nor-

mas constitucionais, não merecendo provimento o agravo.

3. CONCLUSÃO

Isto  posto,  a  Procuradoria-Geral  da  República  opina pelo

desprovimento do agravo; caso provido, pelo desprovimento do

recurso extraordinário.

Brasília (DF), 17 de abril de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS
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