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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 24.699 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. MARCO AURÉLIO
: MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
: FELIPE TOLEDO DEL POCO DA CRUZ
: FABIANA SIQUEIRA CASSAMASSIMO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E
SOCIAL DE ITAPETININGA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª
REGIÃO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA –
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade
material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a
negativa de seguimento à reclamação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em desprover o agravo
regimental na reclamação, nos termos do voto do relator e por
unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro Alexandre de Moraes,
na conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas
taquigráficas.
Brasília, 27 de fevereiro de 2018.

MINISTRO MARCO AURÉLIO – RELATOR
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RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O assessor Dr.
Vinicius de Andrade Prado assim revelou as balizas do caso:
Em 8 de março de 2017, Vossa Excelência negou
seguimento ao pedido, consignando:

RECLAMAÇÃO – IMPROPRIEDADE –
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
PEDIDO.
1. O assessor Dr. Vinicius de Andrade Prado prestou
as seguintes informações:
O Município de Itapetininga/SP afirma haver a
Nona Câmara da Quinta Turma
do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, no recurso
ordinário nº 0010798-30.2015.5.15.0041, inobservado
o que decidido na ação declaratória de
constitucionalidade nº 16/DF e o teor do verbete
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vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
Segundo narra, a ora interessada, Fabiana
Siqueira Cassamassimo, ajuizou demanda contra si e
o Instituto Educacional, Assistencial e Social de
Itapetininga visando o recebimento de verbas
trabalhistas e a condenação subsidiária do ente
público na condição de tomador dos serviços.
Informa a própria condenação em primeira instância,
no que responsabilizado subsidiariamente pelo
pagamento dos créditos. Interposto recurso
ordinário, foi desprovido, surgindo daí o alegado
desrespeito.
Entende olvidado o paradigma, porquanto,
embora declarada a validade do previsto no § 1º do
artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, ficou assentada, no
acórdão reclamado, a responsabilidade direta e
automática da Administração Pública, sem
demonstração da culpa. Alega a ofensa à cláusula de
reserva de plenário, porque teria sido afastado o
dispositivo sem submissão do tema ao órgão especial
do tribunal de origem. Evoca jurisprudência.
Sob o ângulo do risco, alude ao prejuízo aos
cofres públicos.
Requer, em sede liminar, a suspensão e, alfim, a
cassação do pronunciamento impugnado.
O Órgão reclamado, nas informações, relatou o
histórico processual do caso. Transcreveu as razões
mediante as quais foi desprovido o recurso
ordinário.
2. Percebam as balizas do caso concreto. O
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inconformismo volta-se contra a atribuição de
responsabilidade subsidiária do ente público pelo
pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregada de
empresa prestadora de serviços. Embora o Órgão
reclamado tenha aludido, no ato impugnado, ao verbete nº
331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, verificase haver sido responsabilizado o Município pelo
adimplemento dos créditos devidos ao prestador dos
serviços em razão de obrigação expressamente assumida
no convênio firmado com o empregador – o Instituto
Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, situação
não alcançada no julgamento da ação declaratória de
constitucionalidade nº 16. Confiram o seguinte trecho da
decisão reclamada:
[...]
Sustenta
o
Recorrente
que
era
de
responsabilidade do 1º Reclamado o pagamento dos
encargos decorrentes de suas contratações, conforme
elucida a cláusula quinta do Termo de Convênio (Id.
3cb4c01). Aduz, ainda, que nos termos do "Pacta Sunt
Servanda" (os pactos devem ser cumpridos) deveria
ser cumprido corretamente o Termo de Convênio,
não havendo dúvida quanto à responsabilidade do 1º
Recorrido em relação aos pleitos deferidos na
respeitável sentença.
No entanto, no que tange o respeitável
vernáculo supracitado, cabe ressaltar que o aludido
Termo de Convênio firmado entre as partes também
prescreve a seguinte cláusula,
"CLÁUSULA
QUARTA
DAS
OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
(...)
VIII - Assumir a responsabilidade da
quitação final de quaisquer débitos oriundos
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deste convênio, referente a fornecedores,
prestadores de serviços, salários e encargos, que
porventura venham a serem cobrados do
INSTITUTO;
(...)"
Nesse sentido, é patente a responsabilidade do
Recorrente pelas verbas não pagas à Reclamante,
uma vez que deferidas pela Juíza a quo.
[...]
Está evidenciada a ausência de identidade material
entre o ato impugnado e o acórdão do citado processo
objetivo. Pelo mesmo motivo, ou seja, a assunção de
obrigação contratual de quitação de eventuais verbas
trabalhistas devidas a empregados do Instituto, não
vislumbro o alegado afastamento do artigo 71, § 1º, da Lei
nº 8.666/1993.
Atentem para a excepcionalidade da reclamação.
Pressupõe sempre a usurpação da competência do
Supremo ou o desrespeito a decisões que haja proferido.
Descabe utilizar a medida como sucedâneo recursal.
3. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido.
4. Publiquem.
O Município de Itapetininga/SP, em agravo interno,
discorre sobre o histórico processual. Reputa genéricas as
razões mediante as quais negada sequência ao pedido. Referese ao tema debatido, sob o ângulo da repercussão geral, no
recurso
extraordinário
nº
760.931,
concernente
à
responsabilidade subsidiária da Administração por créditos
trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de
serviços quando verificada terceirização de mão de obra.
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Reitera a atribuição a si, de forma automática, da obrigação de
pagamento dos valores. Evoca jurisprudência. Diz da ausência
de constatação de culpa decorrente da falta de vigilância ou da
eleição. Realça a fiscalização dos deveres pactuados
relativamente à intermediação de mão de obra.
O Instituto Educacional, Assistencial e Social de
Itapetininga, em contraminuta, manifesta-se pela manutenção
da decisão agravada. Salienta a culpa do Município quanto à
fiscalização do ajuste. Afirma ter o agravante assumido, no
convênio firmado, a obrigação de quitação de quaisquer débitos
dele oriundos, inclusive quanto a prestadores de serviços.

É o relatório.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeuse aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador
do Município, foi protocolada no prazo dobrado a que tem jus o
agravante, ante a regência do Código do Processo Civil de 2015. Conheço.
Surge impróprio o inconformismo. Consoante fiz ver na decisão
agravada, inexiste identidade material entre os paradigmas evocados e o
tema versado no ato reclamado. A leitura deste último revela a assunção
da obrigação, pelo Município, no convênio assinado, de quitar eventuais
débitos decorrentes do ajuste. Reitero as razões lançadas no
pronunciamento atacado:
[…]
2. Percebam as balizas do caso concreto. O inconformismo
volta-se contra a atribuição de responsabilidade subsidiária do
ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a
empregada de empresa prestadora de serviços. Embora o
Órgão reclamado tenha aludido, no ato impugnado, ao verbete
nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se
haver sido responsabilizado o Município pelo adimplemento
dos créditos devidos ao prestador dos serviços em razão de
obrigação expressamente assumida no convênio firmado com o
empregador – o Instituto Educacional, Assistencial e Social de
Itapetininga, situação não alcançada no julgamento da ação
declaratória de constitucionalidade nº 16. Confiram o seguinte
trecho da decisão reclamada:
[...]
Sustenta o Recorrente que era de responsabilidade
do 1º Reclamado o pagamento dos encargos decorrentes
de suas contratações, conforme elucida a cláusula quinta
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do Termo de Convênio (Id. 3cb4c01). Aduz, ainda, que nos
termos do "Pacta Sunt Servanda" (os pactos devem ser
cumpridos) deveria ser cumprido corretamente o Termo
de Convênio, não havendo dúvida quanto à
responsabilidade do 1º Recorrido em relação aos pleitos
deferidos na respeitável sentença.
No entanto, no que tange o respeitável vernáculo
supracitado, cabe ressaltar que o aludido Termo de
Convênio firmado entre as partes também prescreve a
seguinte cláusula,
"CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
DA PREFEITURA
(...)
VIII - Assumir a responsabilidade da quitação
final de quaisquer débitos oriundos deste convênio,
referente a fornecedores, prestadores de serviços,
salários e encargos, que porventura venham a serem
cobrados do INSTITUTO;
(...)"
Nesse sentido, é patente a responsabilidade do
Recorrente pelas verbas não pagas à Reclamante, uma vez
que deferidas pela Juíza a quo.
[...]
Está evidenciada a ausência de identidade material entre o
ato impugnado e o acórdão do citado processo objetivo. Pelo
mesmo motivo, ou seja, a assunção de obrigação contratual de
quitação de eventuais verbas trabalhistas devidas a empregados
do Instituto, não vislumbro o alegado afastamento do artigo 71,
§ 1º, da Lei nº 8.666/1993.
Atentem para a excepcionalidade da reclamação.
Pressupõe sempre a usurpação da competência do Supremo ou
o desrespeito a decisões que haja proferido. Descabe utilizar a
medida como sucedâneo recursal.
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[...]

Desprovejo o agravo. Deixo de fixar honorários recursais, previstos
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerado o rito próprio
da reclamação, a não comportar a estipulação.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 24.699
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
ADV.(A/S) : FELIPE TOLEDO DEL POCO DA CRUZ (201391/SP)
AGDO.(A/S) : FABIANA SIQUEIRA CASSAMASSIMO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE
ITAPETININGA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
PROC.(A/S)(ES) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo,
nos termos do voto do Relator. Não participou, justificadamente,
deste julgamento, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro
Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 27.2.2018.
Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes
à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber
e Luís Roberto Barroso.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi VillaVerde de Carvalho.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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