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STJ aprova novas Súmulas sobre FGTS e 
execução fiscal 

 
"A Caixa Econômica Federal (CEF) é 
responsável pelo fornecimento dos extratos 
das contas individualizadas vinculadas ao FGTS 
dos trabalhadores participantes do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para 
fins de exibição em juízo, independentemente 
do período em discussão." 
 
Essa é a redação da Súmula nº 514 aprovada 
recentemente, pela 1ª seção do STJ, referente 
a obrigação exclusiva do Órgão, de fornecer os 
extratos das contas de FGTS aos 
trabalhadores. Isso porque esse Órgão, 
vinculado ao Ministério da Fazenda, tem 
acesso a todos os documentos relacionados ao 
Fundo de Garantia e deve fornecer as provas 
necessárias ao correto exame das contas. 
 
Além da Súmula, foi aprovada uma Segunda 
relacionada à área do direito público, assim 
como a Primeira. 
 
A Súmula nº 515 trata da faculdade (e não da 
obrigatoriedade) conferida ao Magistrado de 
reunir processos contra o mesmo devedor, por 
conveniência da unidade da garantia da 
execução. Sua redação é a seguinte: 
 
"A reunião de execuções fiscais contra o 
mesmo devedor constitui faculdade do juiz." 
 
 
 
 

Como já dito, a reunião de processos é uma 
faculdade e não um dever do Magistrado, 
devendo haver um juízo de conveniência que 
deve ser feito caso a caso, interpretando o 
artigo 28 da lei 6.830/80. 
 

As duas Súmulas foram aprovadas no último 
mês de agosto. 
 

CTPS para estrangeiros 
 
Noticia no sítio do Ministério do Trabalho e 
Emprego do mês de agosto, informa o 
aumento do número de Carteiras de Trabalho 
de estrangeiros expedidas pela 
Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego no Ceará. 
 
Nos primeiros sete meses desse ano (janeiro a 
julho), o numero de CTPS de estrangeiros 
cresceu 100%, sendo verificadas 742 certeiras. 
A maioria dos seus titulares é sul coreanos 
seguidos por portugueses e italianos. 
 
Segundo o Superintendente do Trabalho e 
Emprego no Ceará, Francisco Ibiapina, os 
trabalhadores sul coreanos em território 
brasileiro guardam relação com a Companhia 
Siderúrgica do Pecém, empreendimento que 
está sendo construído pela empresa brasileira 
Vale, em associação com as empresas sul-
coreanas Dongkuk e Posco. 
 
 
A notícia remete à imprescindibilidade de as 
empresas observarem e atenderem os 
critérios formais da legislação trabalhista 
brasileira para a contratação de estrangeiros, 



especialmente a aplicação dos direitos 
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e em leis especiais, atuando 
preventivamente e evitando fiscalizações e 
eventuais ações trabalhistas.  
 

Adicional de insalubridade negado a 
trabalhador 

 
No começo do mês de agosto, um trabalhador 
que atuou em empresa na limpeza de 
gôndolas e mercadorias, ingressou com ação 
na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, 
pleiteando o recebimento do adicional de 
insalubridade pelo trabalho com agentes 
insalubres. 
 
Com base no meio em que o trabalhador 
atuava, a Primeira Instância trabalhista deferiu 
o pedido e a Segunda manteve a decisão 
proferida. Porém, a Quarta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho reformou a decisão que 
havia condenado a empresa a pagar o 
adicional de insalubridade em grau médio a 
esse trabalhador, afastando a condenação 
neste sentido. 
 
A motivação das decisões de Primeira e 
Segunda Instância foi baseada no laudo 
pericial, que concluiu que o empregado 
mantinha contato com um produto contendo 
álcalis cáusticos, o qual pode ocasionar 
queimaduras, notadamente quando o 
manuseio não é realizado com o uso de luvas 
(Equipamento de Proteção Individual). 
 
O TST, ao conhecer o recurso de revista da 
empresa, justificou que a limpeza com a 
utilização de produtos de limpeza comuns não 
se confunde com as atividades de fabricação e 

manuseio de álcalis cáusticos. Estas, nas quais 
é devido o adicional, são especificadas no 
Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que 
se refere à manipulação de álcalis cáusticos em 
forma bruta. 
 
O Relator do recurso no TST, o Ministro 
Fernando Eizo Ono, destacou que as atividades 
desempenhadas pelo vendedor não constam 
da relação oficial do Anexo 13 da NR-15. "Para 
que o empregado faça jus ao pagamento do 
adicional, não basta só a constatação de 
insalubridade por meio de perícia", ressaltou. 
"É necessário que a atividade tenha sido 
classificada como insalubre pelo MTE". 
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