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ATA DE AUDIÊNCIA

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, perante a 
Egrégia 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, sob a condução do Juiz do Trabalho Marcel 
Luciano Higuchi Viegas dos Santos, realizou-se a audiência relativa à ação trabalhista em 
destaque.

Às  17h55min,  aberta  a  audiência,  de  ordem  do  Exmo.  Juiz,  foram 
apregoadas as partes: ausentes. 

Submetido o feito a julgamento, foi proferida a seguinte:

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

FÁBIO DE MEDEIROS MARCON, na condição de substituto processual da 
categoria,  ajuizou  a  presente  ação  trabalhista  em  face  de  CONSELHO  REGIONAL  DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRMV/SC, alegando que o 
réu não observa o piso salarial da Lei Federal n. 4.950/66-A e pugnando pelo pagamento das 
verbas  delineadas  na  petição  de  ingresso.  Atribuiu  à  causa  o  valor  de  R$  48.000,00. 
Apresentou procuração e documentos.

Fracassada a tentativa conciliatória, foi inicialmente declarada a revelia do 
réu, em função de sua ausência. Todavia, considerando que o réu compareceu no decorrer da 
audiência, a revelia foi revogada.

Considerando  que  a  parte  autora  apresentou  planilha  de  cálculos,  foi 
concedido novo prazo para apresentação de defesa.

O réu  contestou os  pedidos  e  requereu,  ao final,  a  sua  rejeição.  Exibiu 
procuração e documentos, que foram impugnados pela parte autora, como novos documentos, 
sobre os quais foi concedido vista ao réu, que silenciou.

Em prosseguimento, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução 
processual. Razões finais prejudicadas.  Prejudicada a derradeira tentativa de conciliação.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Salário profissional – Médico Veterinário

Alega a parte autora (que ocupa o cargo de agente fiscal de nível 
superior, com graduação em medicina veterinária) que o réu não vem observando o 
piso salarial  da Lei n.  4.950-A/66,  no pagamento de seus salários.  Assim,  postula 
diferenças salariais e reflexos, considerando o patamar de 8,5 salários mínimos.

Acolho parcialmente o pedido.

Em  primeiro  lugar,  é  importante  destacar  a  total  incoerência  da 
conduta do réu, entre o que propaga para outros empregadores, e o que concede a 
seus próprios empregados.
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Ora,  o  réu  tem  oficiado  a  diversas  Prefeituras  do  Estado, 
conclamando-as  a  observar  o  piso  salarial  da  Lei  Federal  n.  4.950-A/66,  para  os 
médicos  veterinários  contratados  (ou  a  serem  contratados)  por  meio  de  concurso 
público – vide documentos dos marcadores 30 e 31, cujo teor sequer foi impugnado 
pelo réu.

Inclusive,  faz  questão  de  frisar  que  está  em  monitoramento  dos 
editais  de  concursos  públicos  e  que  moverá  ações  judiciais  para  assegurar  o 
cumprimento do piso salarial da Lei Federal n. 4.950-A/66.

Ao tratar com seus empregados (agentes fiscais de nível superior, 
com  formação  obrigatória  em  medicina  veterinária  e  dedicação  exclusiva,  e  que 
orientam os profissionais da área), o réu, contudo, não observa o piso e ainda invoca 
uma  tese  de  não-recepção  da  referida  Lei  pela  CF/88,  por  não  ser  permitida  a 
indexação salarial.

Ora, não pode haver conduta mais maliciosa, do que a do Conselho 
réu:  faz  questão  de  prevenir  outras  entidades,  acerca  do  cumprimento  da  Lei, 
inclusive ameaçando-as de acionamento judicial,  mas não cumpre a mesma Lei e 
ainda não tem qualquer preocupação em entulhar o Poder Judiciário Trabalhista, já 
tão assoberbado de ações.

Note-se  que  o  réu  não  faz  qualquer  outra  impugnação  quanto  à 
função exercida pela parte autora, ou qualquer outro motivo de ser indevido o piso 
salarial  legal  pretendido – simplesmente,  defende a não-recepção da norma legal, 
cuja aplicabilidade faz questão de defender perante terceiros. Uma lástima.

Não  deve  haver  outra  explicação  para  tal  conduta,  senão  a 
necessidade de uma decisão judicial para transferir  o foco da responsabilidade dos 
dirigentes do réu perante o órgão de fiscalização.

A falta de lealdade processual é evidente, cristalina, o que merecerá 
a oportuna reprimenda.

Relativamente  ao  mérito,  destaco  que  a  Lei  n.  4.950-A/66  foi 
recepcionada pela norma do inciso IV do art. 7º da CF/88, pois a intenção da norma 
constitucional é a de vedar a indexação geral da economia, de forma que o reajuste 
salarial  automático  e  agregado  ao  salário  mínimo refletiria  de forma  maléfica  nos 
índices inflacionários, o que não ocorre no caso, em que se trata de uma categoria 
específica de trabalhadores.

Ademais,  essa  indexação  fica  automaticamente  afastada,  com  a 
simples adoção do entendimento de que a remuneração em salários múltiplos serve 
como parâmetro de admissão, mas não de evolução salarial.

Tanto não há inconstitucionalidade, que o STF não a pronunciou, em 
relação à questão da vinculação ao salário mínimo. Verdade que o STF já pronunciou 
a inconstitucionalidade parcial da referida disposição legal, na parte em que afetava 
servidores públicos e autárquicos (não sujeitos ao regime da CLT),  nos autos das 
Representações 745/DF e 716/DF, assim ementadas, respectivamente:
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‘REPRESENTAÇÃO.  SALARIO  DOS  ENGENHEIROS,  ARQUITETOS  E 
AGRONOMOS, NA BASE DO SALARIO MINIMO, SUA FIXAÇÃO EM LEI. 
SUA  CONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL.  A  LEI  QUE  FIXA 
VENCIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS DEPENDE DE INICIATIVA 
DO  PODER  EXECUTIVO.  SALARIO  MOVEL NÃO  SE CONCILIA  COM 
ESSA  EXIGÊNCIA  CONSTITUCIONAL,  PORQUE  ESTA  SUJEITO  A 
MODIFICAÇÃO  AUTOMÁTICA,  EM FUNÇÃO  DO  SALARIO  MINIMO,  A 
REVELIA DA INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. 
APLICAÇÃO DA LEI A QUANTOS SE ACHAM SUBORDINARDOS AO SEU 
REGIME,  SERVIDORES  PUBLICOS  OU  AUTARQUICOS  OU 
EMPREGADOS  DE  EMPRESAS  PRIVADAS.  RECEBIDA  EM PARTE  A 
REPRESENTAÇÃO  PARA  JULGAR  INCONSTITUCIONAL  A  LEI,  
SOMENTE  EM  RELAÇÃO  AOS  SERVIDORES  PUBLICOS  E 
AUTARQUICOS  NÃO  SUJEITOS  A  CONSOLIDAÇÃO  DAS  LEIS  DO 
TRABALHO  E  CONSTITUCIONAL  AQUELES A  ELA  SUBORDINADOS.’ 
(Julgada em 13.03.1968, DJ de 24.05.68).

‘REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SALARIO MINIMO E 
REMUNERAÇÃO  DO  TRABALHO  NOTURNO  DE  PROFISSIONAIS 
DIPLOMADOS  EM  ENGENHARIA,  QUIMICA,  ARQUITETURA, 
AGRONOMIA  E  VETERINARIA.  PEDIDO  PREJUDICADO,  COM 
REFERENCIA  A  REMUNERAÇÃO  MINIMA  DE  ENGENHEIROS, 
ARQUITETOS  E  ENGENHEIROS  AGRONOMOS,  EM  FACE  DO 
JULGAMENTO  DA  REPRESENTAÇÃO  N.  745,  EM  13.03.1968. 
PROCEDENCIA  DA  REPRESENTAÇÃO,  PARA  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA L. 4.950-A, DE 24.04.1966.’  (Julgada em 
26.02.1969, DJ de 13.03.1970).

Como é fácil notar, a declaração de inconstitucionalidade foi apenas 
parcial (e em vista da CF anterior), e não retirou a validade da norma em relação aos 
demais trabalhadores – e não houve enfrentamento atual e específico da questão pelo 
STF, sob a ótica da CF/88, de modo que se entende que houve recepção do seu teor 
pela nova ordem.

Aliás,  o  TST  sempre  manteve  a  aplicabilidade  da  Lei  Federal  n. 
4.950-A/66,  tanto  que  possui  recente  entendimento  sumulado  a  respeito  (Súmula 
370), e tem posição consolidada de que não há inconstitucionalidade, quando se trata 
apenas de salário de admissão, sem representar um fator de indexação (OJ 71 da 
SDI-2).

Superada, pois, a alegação defensiva.

Portanto,  diante  das  disposições  da  referida  Lei,  tenho  que  a 
categoria dos médicos veterinários, com jornada de oito horas, faz jus a perceber 8,5 
salários  mínimos (como salário  de admissão),  considerando  que  são seis  salários 
mínimos por seis horas, e mais duas horas com acréscimo de 25% sobre a hora do 
salário  mínimo,  conforme  art.  6º  daquela  Lei  (que,  matematicamente,  resulta  no 
número de 8,5 salários mínimos mensais). 

Bom registrar que a sétima e oitava horas laboradas não são extras 
(Súmula 370 do TST) e, assim, a remuneração sofre o acréscimo legal de 25% - trata-
se  de  acréscimo  de  base  salarial  e  nesse  sentido,  é  a  lição  da  prestigiada 
doutrinadora Alice Monteiro de Barros1. 
1 “Contratos e Regulamentações Especiais de Trabalho”, Ed. LTr, p. 180.
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Por fim, para que não haja alegação de indexação, a evolução do 
salário do autor deverá ser feita pelos reajustes convencionais da categoria,  e não 
pela evolução do salário mínimo, na forma da OJ 71 da SDI-02 do TST.

Assim,  condeno  o  réu  a  pagar  ao  autor  as  diferenças  salariais 
decorrentes da inobservância do salário profissional mensal de 8,5 salários mínimos 
(Lei n. 4.950-A/66), em parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva inclusão do valor 
correto em folha de pagamento.

Por  acessórios,  defiro  reflexos  em férias  mais  1/3  e gratificações 
natalinas.

Ainda condeno a(o) ré(u) a retificar os valores salariais na CTPS da 
parte autora, no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 
200,00 (duzentos  reais),  até o limite de R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),  em caso de 
descumprimento do comando (CPC, art. 461, § 5º), reversível à parte autora. 

Após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  deverá  a  parte  autora 
apresentar sua CTPS, para que a(o) ré(u) seja citada(o) para cumprir a obrigação de 
fazer, no prazo e sob a cominação estabelecida. Não sendo cumprida, a Secretaria do 
Juízo o fará (CLT, art. 39, § 1º), sem prejuízo da multa imposta. 

A  multa  se  justifica  no  fato  de  que  a  anotação  pela  Secretaria 
equivale  a  incluir  o  empregado  nas  malfadadas  “listas  negras”,  dificultando  sua 
recolocação no mercado de trabalho e fazendo-o alvo de indesejada discriminação.

Oficie-se à DRT, com  cópia do dispositivo desta decisão.

Parâmetros: a apuração das diferenças deverá observar o patamar de 8,5 
salários mínimos, a partir da admissão, e os reajustes convencionais da categoria, a partir do 
primeiro reajuste, na forma da OJ 71 da SDI-2 do TST.

FGTS

Por  corolário,  condeno  o  réu  a  efetuar  os  depósitos  de  FGTS 
incidentes  sobre  as  parcelas  remuneratórias  ora  deferidas,  na  conta  vinculada  da 
parte autora (Lei n. 8.036/90, art. 15 e 26), sob pena de conversão em indenização 
equivalente, em caso de descumprimento do comando.

Honorários advocatícios

O  art.  133  da  CF/88  apenas  consagrou  a  indispensabilidade  do 
advogado na administração da justiça, o que já era reconhecido no Estatuto da OAB 
anterior, mas não revogou o jus postulandi vigorante nesta seara trabalhista (CLT, art. 
791).

Tanto que, no julgamento da ADI n. 1.127-8, o excelso STF deixou 
claro  que não é absoluta  a vedação ao legislador  de dispensar  a participação do 
advogado em determinadas causas, tendo havido declaração de inconstitucionalidade 
da palavra ‘qualquer’ constante da redação original do inciso I do art. 1º do Estatuto.
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Nas lides envolvendo relação de emprego,  portanto,  os honorários 
assistenciais são devidos apenas nas restritas hipóteses da Lei n. 5.584/70 (Súmulas 
219 e 329 do TST). No caso, não há assistência sindical, razão pela qual rejeito o 
pedido.

Litigância de má-fé

Do  exposto  na  fundamentação,  absolutamente  claro  que  o  réu 
formulou defesa destituída de fundamento (defesa contraditória com sua própria linha 
de  atuação  extrajudicial),  procedendo  de  modo  temerário  e  provocando  incidente 
manifestamente infundado, em afronta aos deveres processuais previstos nos incisos 
II e III do art. 14 do CPC, agindo como litigante de má-fé (incisos I, V e VI do art. 17 
do  CPC),  causando  a  movimentação  desnecessária  do  aparato  Judiciário  e 
imprimindo, à parte autora, contratempos e despesas para defender seu direito. 

Ora,  as  partes  devem  vir  ao  Judiciário  com  as  melhores  das 
intenções,  sempre  no  intuito  de  colaborar  com  o  órgão  jurisdicional  e  com  o 
desenvolvimento regular do processo, o que não ocorreu no caso vertente. 

Assim,  condeno  o  réu  a  pagar  multa  por  litigância  de  má-fé,  no 
importe de 1% sobre o valor da causa, a ser revertida à União Federal,  e também 
indenização em favor  da parte autora,  no mesmo importe,  tudo com espeque nos 
artigos 17 e 18 do CPC.

MPT

Considerando  a  grande  possibilidade  de  a  lesão  ora  reconhecida 
estar  afetando  outros  trabalhadores,  determino  seja  o  MPT  intimado  da  presente 
decisão, independentemente de trânsito em julgado, para que adote as providências 
que entender cabíveis.

III – DISPOSITIVO

Conforme exposto, nos autos da ação trabalhista em que litigam FÁBIO DE 
MEDEIROS MARCON  (autor) e  CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA – CRMV/SC (réu): no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os 
pedidos formulados na inicial,  para  condenar o réu a pagar à parte autora,  nos termos da 
fundamentação e parâmetros supra, as seguintes parcelas:

1) diferenças salariais decorrentes da inobservância do salário profissional  
mensal de 8,5 salários mínimos (Lei n. 4.950-A/66), em parcelas vencidas e  
vincendas, até a efetiva inclusão do valor correto em folha de pagamento,  
observados os reajustes convencionais da categoria; e reflexos em férias 
mais 1/3 e gratificações natalinas.

Condeno a(o) ré(u) a retificar os valores salariais na CTPS da parte autora,  
no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais),  
até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento do comando (CPC, art.  
461, § 5º), reversível à parte autora. 

Após o trânsito em julgado da decisão, deverá a parte autora apresentar sua 
CTPS, para que a(o) ré(u) seja citada(o) para cumprir a obrigação de fazer, no prazo e sob a  
cominação estabelecida. Não sendo cumprida, a Secretaria do Juízo o fará (CLT, art. 39, § 1º),  
sem prejuízo da multa imposta. 
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Condeno o réu a efetuar os depósitos de FGTS incidentes sobre as parcelas  
remuneratórias ora deferidas (item 1), na conta vinculada da parte autora (Lei n. 8.036/90, art.  
15 e 26), sob pena de conversão em indenização equivalente, em caso de descumprimento do 
comando.

Os valores serão apurados em liquidação da sentença, por simples cálculos 
(CLT, art. 879), com acréscimo de juros moratórios a partir do ajuizamento da demanda (CLT, 
art.  883),  e correção monetária,  observando-se a época própria (art.  39,  Lei  n.  8.177/91 e 
Súmula 381 do TST) e a Súmula 200 do TST.

Recolhimentos  previdenciários  incidirão  sobre  as  parcelas  integrantes  do 
salário-de-contribuição (Lei n. 8.212/91, art. 28). Ficam excepcionadas as parcelas arroladas no 
§ 9º do referido artigo e no Decreto n. 3.048/99, art. 214, § 9º. Observar-se-á, na apuração, o 
disposto no art. 276, § 4º, do Decreto n. 3.048/99 (regime de competência). Alíquotas da Lei n. 
8.212/91. 

Cada parte deverá arcar com sua cota de contribuição (Consolidação dos 
Provimentos  da  CGJT,  Título  XXVII),  e  a(o)  ré(u),  comprovar  nos  autos  a  efetivação  dos 
recolhimentos  de  ambas  as  cotas,  sob  pena  de  execução  direta  do  valor  (CLT,  art.  876, 
parágrafo único). O(A) autor(a) deduzirá sua cota do seu crédito.

Recolhimentos  fiscais,  se  ultrapassado  o  teto  de  tributação,  a  cargo  do 
empregado, deverão incidir  sobre o total da condenação de parcelas tributáveis (regime de 
caixa, previsto na Lei n. 7.713/88, art. 12; Lei n. 8.541/92, art. 46 e Regulamento do IR, art. 56), 
observando-se  a  forma  de  apuração  progressiva  prevista  no  art.  12-A  da  Lei  n.  7.713/88 
(Instrução Normativa RFB n. 1127/2011). 

Deverão ser incluídos, na base de cálculo do imposto de renda, os juros de 
mora incidentes sobre as verbas de natureza remuneratória (parágrafo único do art. 16 da Lei n. 
4.506/64; § 3º do art. 43; e inciso XIV do art. 55 do Regulamento do IR).

Rejeito os postulados honorários advocatícios. 

Condeno o réu a pagar multa por litigância de má-fé, no importe de 1%  
sobre o valor da causa, a ser revertida à União Federal, e também indenização em favor 
da parte autora, no mesmo importe, tudo com espeque nos artigos 17 e 18 do CPC.

Custas  processuais,  pelo  réu,  no  importe  de  R$  1.000,00  (mil  reais), 
calculadas sobre o valor ora arbitrado à condenação (R$ 50.000,00).

Determino  seja  o  MPT  intimado  da  presente  decisão, 
independentemente de trânsito em julgado, para que adote as providências que entender  
cabíveis.

Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. 

Nada mais.

MARCEL LUCIANO HIGUCHI V. DOS SANTOS
Juiz do Trabalho
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