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Pregoeiro/TCMRJ 
 

 

Impugnação aos Termos do Edital da Licitação 

por Pregão Eletrônico nº 56/2022.  

 

À Secretaria Geral de Administração – SGA 

 

Senhor Secretário Geral, 

 

Trata o presente de impugnação interposta pela empresa SERBIN SERVIÇOS EM 

RESGATE E BRIGADA DE INCÊNDIO LTDA, aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 

56/2022, cujo objeto refere-se à Contratação dos Serviços de Enfermagem através de 1 (um) 

profissional de nível superior com formação na área de enfermagem, para este TCMRJ. 

Por oportuno informamos que a realização do supracitado pregão, marcada para o dia 

25/10/2022, foi suspensa “sine die”, conforme cópia do aviso de adiamento juntado na peça 09. 

A impugnante se insurge basicamente contra o item 5.1 do Anexo I do Edital, que 

estabelece que o licitante deverá formular a sua proposta de preço com salário base em valor igual 

ou superior ao piso salarial da categoria profissional de enfermeiro, estabelecido na Lei do Estado 

do Rio de Janeiro n° 8.315/2019, cuja cópia autuamos na peça 10, no valor de R$ 3.158,96 

mensais. 

Em suma, alega que se encontra vigente a Convenção Coletiva de Trabalho firmada 

entre o Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Hospitais Clínicas e Casas 

de Saúde do Município do Rio de Janeiro, cuja cópia autuamos na peça 08, que estabelece piso 

salarial da categoria no valor de R$ 3.380,09 mensais. 

Complementa ainda que, apesar do piso salarial previsto na lei estadual referir-se a uma 

jornada de trabalho de 30 horas semanais (a CCT indicada estabelece jornada de trabalho de 40 

horas semanais), “a aplicação da convenção coletiva deverá ocorrer mesmo que o valor do piso 

salarial nela previsto seja inferior ao da Lei Estadual”. 

Ao final requer que seja acolhida a impugnação e que seja alterado o item 5.1 do Anexo 

I do Edital, de forma a possibilitar que o licitante formule sua proposta de preços considerando o 

salário base em valor igual ou superior ao piso salarial da categoria previsto na referida Convenção 

Coletiva de Trabalho. 

 Acerca do tema em questão, cabe o registro que no instrumento convocatório em tela, 

especificamente no item 8.1 do Anexo I do Edital, foi estabelecida pelo setor competente desta 

Corte de Contas a carga horária semanal (30 horas) a ser cumprida pelo profissional disponibilizado 

pela Contratada, de forma a atender as necessidades deste Tribunal. 
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 Ocorre que a jornada de trabalho em questão, enquadra-se, segundo nosso 

entendimento, como trabalho em regime de tempo parcial, na forma prevista no Artigo 58-A da CLT, 

abaixo transcrito: 

(...) 
Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não 
exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, 
ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a 
possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais. (Redação 
dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 
§ 1o O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será 
proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas 
funções, tempo integral. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001) 
(...) 

  

 Dessa forma, eventualmente adotando-se a como referência o piso salarial constante na 

CCT apresentada, que estipula o valor de R$ 3.380,09 como piso salarial com base em uma carga 

horária de 40 horas semanais, ficaria aberta a possibilidade de, eventualmente, qualquer licitante 

elaborar sua proposta de preços com salário base proporcional à jornada, ou seja, R$ 2.535,07 

(valor correspondente a 30 horas semanais), isto é, inferior ao piso da categoria previsto na Lei do 

Estado do Rio de Janeiro nº 8.315/2019 (R$ 3.158,96 - para uma carga horária de 30 horas 

semanais). 

Por essa razão a CCT apresentada não foi adotada como referência no presente 

certame, sendo mantido o entendimento das contratações anteriores deste Tribunal com o mesmo 

objeto, que previam o salário base da categoria profissional de enfermeiro como sendo o 

estabelecido em Lei pelo Estado do Rio de Janeiro. 

Entretanto, como a alegação ora apresentada é de ordem jurídica, sugerimos a oitiva da 

douta Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, sobre a matéria.  

 
Respeitosamente, 

Em 25 de outubro de 2022. 

(Assinado Eletronicamente) 
HEITOR DA SILVA FERRAZ 

Pregoeiro – TCMRJ 
Matr. 40/900.661 
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SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 

 

Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa SERBIN SERVIÇOS EM RESGATE E 

BRIGADA DE INCÊNCIO LTDA. contra os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2022, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de enfermagem por 

meio de 1 (um) profissional de nível superior com formação na área de enfermagem. 

 

Requer a impugnante a alteração do item 5.1 do Termo de Referência (Anexo I do 

Edital) para que passe a prever que a proposta de preço considere o salário-base em valor igual ou 

superior ao piso salarial da categoria previsto na Convenção Coletiva celebrada entre o Sindicato 

dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do 

Município do Rio de Janeiro. 

 

Argumenta que o referido item exige que a formulação da proposta utilize salário-base 

igual ou superior ao estabelecido para a categoria pela Lei Estadual n.º 8.315/2019. Todavia, o artigo 

1º do referido diploma normativo ressalva sua inaplicabilidade aos integrantes de categorias 

profissionais que tenham definido o piso salarial em convenção ou acordo coletivo de trabalho, 

como restaria configurado no presente caso. 

 

Acrescenta, ainda, que apesar de o piso salarial previsto na lei estadual referir-se a uma 

jornada semanal de 30h e a convenção coletiva a uma jornada de 40h, deve ser aplicada a CCT, na 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 56/2022 – 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENFERMAGEM – 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL –  PISO SALARIAL 

– PREVALÊNCIA DA CCT SOBRE LEI 

ESTADUAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
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medida em que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a convenção se aplica 

ainda que o valor do piso salarial nela previsto seja inferior àquele previsto em lei (peça 004). 

 

O processo foi instruído com o Contrato Social e o Credenciamento da Impugnante 

(peças 005 e 006) e com o Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2022 (peça 007). 

 

Após juntar aos autos a CCT mencionada pela Impugnante (peça 008), a publicação no 

D.O. Rio da suspensão do certame “sine die” (peça 009), a Lei Estadual n.º 8.315/2019 e a 

Resolução TCMRJ n.º 1.149/2021 (peça 011), o i. Pregoeiro, na peça 012, se manifesta acerca da 

presente impugnação nos seguintes termos: 

 

“Acerca do tema em questão, cabe o registro que no instrumento convocatório em 
tela, especificamente no item 8.1 do Anexo I do Edital, foi estabelecida pelo setor 
competente desta Corte de Contas a carga horária semanal (30 horas) a ser 
cumprida pelo profissional disponibilizado pela Contratada, de forma a atender as 
necessidades deste Tribunal. 
 
Ocorre que a jornada de trabalho em questão, enquadra-se, segundo nosso 
entendimento, como trabalho em regime de tempo parcial, na forma prevista no 
Artigo 58-A da CLT, abaixo transcrito: 
 

(...) Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja 
duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas 
suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte 
e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas 
suplementares semanais. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
(Vigência) 
§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será 
proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas 
mesmas funções, tempo integral. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-
41, de 2001) (...) 

 
Dessa forma, eventualmente adotando-se a como referência o piso salarial 
constante na CCT apresentada, que estipula o valor de R$ 3.380,09 como piso 
salarial com base em uma carga horária de 40 horas semanais, ficaria aberta a 
possibilidade de, eventualmente, qualquer licitante elaborar sua proposta de preços 
com salário base proporcional à jornada, ou seja, R$ 2.535,07 (valor correspondente 
a 30 horas semanais), isto é, inferior ao piso da categoria previsto na Lei do Estado 
do Rio de Janeiro nº 8.315/2019 (R$ 3.158,96 - para uma carga horária de 30 horas 
semanais). 
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Por essa razão a CCT apresentada não foi adotada como referência no presente 
certame, sendo mantido o entendimento das contratações anteriores deste 
Tribunal com o mesmo objeto, que previam o salário base da categoria profissional 
de enfermeiro como sendo o estabelecido em Lei pelo Estado do Rio de Janeiro.  
 
Entretanto, como a alegação ora apresentada é de ordem jurídica, sugerimos a 
oitiva da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, sobre a matéria.” 

 

Considerando satisfatoriamente instruído o processo, a Secretaria Geral de 

Administração – SGA pugna pelo encaminhamento dos autos a esta Secretaria de Assuntos 

Jurídicos para análise da matéria (peça 013). 

 

É o relato. 

 

Preliminarmente, deve ser conhecida a presente Impugnação, uma vez que atendidos 

os aspectos processuais, em especial a tempestividade, tendo em vista que a sessão pública de 

abertura das propostas do PE nº 56/2022 estava marcada para  o dia 25/10/2022, tendo sido 

apresentada a Impugnação, via e-mail, em 20/10/2022 (peça 003), portanto, dentro do prazo 

previsto no art. 24 do Decreto nº 10.024/19. 

 

Quanto ao mérito, assiste parcial razão à Impugante. 

 

Antes de adentrar especificamente nos argumentos aduzidos pela Impugnação em 

análise, importa tecer algumas considerações acerca da disciplina trazida pela Consolidação das 

Leis do Trabalho acerca do enquadramento sindical e suas implicações sobre a aplicabilidade dos 

instrumentos coletivos celebrados. 

 

Como regra geral, a CLT estabelece, em seus artigos 511, § 1º, e art. 579, que o 

enquadramento sindical dos empregados é realizado no sindicato correspondente à atividade 

preponderante/categoria econômica da empresa, sendo essa entendida, nos termos do art. 581, 

§2º do mesmo diploma normativo, como a atividade-fim do empregador, para a qual convergem 

todas as demais atividades desenvolvidas na empresa. 

 

Processo TCMRJ 040/101860/2022 - e-Ref P00014, Pág. 3ArquivoID 1515866 - Verificador eb74fe14-8083-4863-9770-f0532ee9a34d

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR em 07/11/2022, TATIANA SAPHA KAUFMAN em 07/11/2022, ANA BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES em 07/11/2022



  
 

 

4 
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

Vejamos a literalidade dos dispositivos  mencionados: 

 

 Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus 
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais 
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou 
profissões similares ou conexas. 
§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 
idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina 
categoria econômica.  

 
Art. 579.  O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização 
prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica 
ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo 
da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto 
no art. 591 desta Consolidação.    

 
Art. 581. Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do 
respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora 
da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do 
estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações 
econômicas, fazendo a devida comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, 
conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências.   
§ 1º Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma 
delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à 
respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade 
sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às 
correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo.             
§ 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de 
produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais 
atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional.          

 

Em razão disso, o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que a 

Administração Pública, nas contratações de serviços continuados com dedicação de mão de obra 

exclusiva, apesar de poder utilizar determinada Convenção Coletiva de Trabalho para fins de 

orçamentação, não pode obrigar as licitantes a adotar a CCT utilizada, uma vez que as empresas 

devem utilizar a Convenção relacionada ao enquadramento sindical de sua atividade 

preponderante. Pode e deve ser exigido, apenas, o cumprimento das condições estabelecidas na 

CCT indicada. 

 

Esse é o entendimento reiterado do Tribunal de Contas da União: 
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Acórdão nº 1097/2019 – Plenário (Relator Min. Bruno Dantas, 15/05/2019) 

Voto: 
(...) 
20. No caso concreto, a questão reside, então, em identificar qual CCT deveria ser 
utilizada na formação dos preços pelos proponentes: se aquela pactuada por 
entidade sindical representativa do segmento do negócio vinculado à atividade 
econômica preponderante do licitante; ou aquela efetuada por sindicato que 
melhor representa a categoria profissional objeto da contratação. Das 
manifestações constantes dos autos, identificam-se correntes interpretativas 
distintas. 
21. Uma no sentido de que o sistema sindical vigente prevê o enquadramento 
sindical com base na atividade econômica preponderante do empregador, no caso 
aquela que ocupa maior espaço em seu empreendimento e não pela função do 
empregado, conforme os artigos 570, 577 e 581, § 2º, da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e do art. 8º, inciso II, da Constituição Federal, argumento defendido 
pela representante. 
22. A outra, defendida pelo pregoeiro, é no sentido de que, nas empresas 
prestadoras de serviços com locação de mão de obra, não há uma definição clara 
da atividade preponderante, pois, por vezes, a empresa fornece mão de obra nos 
mais variados setores da atividade produtiva, como, por exemplo, apoio 
administrativo, limpeza, brigadista, entre outros. Nesse sentido, aplicar-se-ia em 
cada contratação a convenção coletiva dirigida especificamente a esses 
empregados. 
23. Embora a matéria possa ser objeto de alguma controvérsia ou até mesmo de 
certa confusão por parte de compradores públicos, o enquadramento sindical no 
Brasil é matéria de ordem pública e decorre de previsão legal, sendo definido, via 
de regra, pela atividade econômica preponderante do empregador e não em 
função da atividade desenvolvida pelo empregado, nos termos dos normativos 
acima citados e do § 2º do art. 511 da CLT, que reproduzo: 

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus 
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, 
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões 
similares ou conexas. [...] 
§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, 
em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades 
econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar 
compreendida como categoria profissional. (destaquei) 

24. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vai na linha de que o 
enquadramento sindical do trabalhador é definido pela atividade econômica 
preponderante do empregador. Veja-se, para ilustrar, a ementa a seguir do julgado 
no AIRR - 11390-49.2016.5.15.0038, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, Data de Julgamento: 3/4/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
05/04/2019 (destaquei): 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 
40 DO TST - ENQUADRAMENTO SINDICAL - ATIVIDADE PREPONDERANTE DA 
EMPRESA. Nos termos do art. 511, § 1º, da CLT, o enquadramento sindical do 
empregado, no Direito do Trabalho brasileiro, é realizado em função da atividade 
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econômica preponderante do empregador, tendo em vista a base territorial da 
prestação dos serviços. No caso, o Tribunal de origem verificou que a reclamada não 
é entidade beneficente ou filantrópica, sendo inaplicáveis as normas coletivas 
indicadas pela autora. Agravo de instrumento desprovido." 

25. Depreende-se então que um empregador não pode ser obrigado a observar uma 
norma coletiva do trabalho de cuja formação não tenha participado, seja 
diretamente (acordo coletivo) ou por sua entidade de classe (convenção coletiva). 
26. Ainda que se empreguem trabalhadores integrantes de categorias profissionais 
diferenciadas na execução dos serviços, cujo conceito é dado pelo § 3º do art. 511 
da CLT, a norma coletiva a ser aplicada e observada pelo empregador é aquela 
pactuada pelo órgão de classe que o representa. Esse é o teor da Súmula 374 do TST 
que enuncia que o empregado integrante de categoria profissional diferenciada não 
tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento 
coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua 
categoria. 
27. Assim, como já dito acima, o enquadramento sindical de uma empresa, 
mesmo para aquelas que prestam serviços diversos mediante cessão da mão de 
obra, é definido por sua atividade econômica preponderante e não para cada uma 
das categorias profissionais empregadas na prestação de serviços. 
28. Da praxe em contratações dessa natureza, não é incomum situações 
assemelhadas à discutida nestes autos. Por vezes, com o intuito de supostamente 
limitar condições remuneratórias outras que não aquelas definidas como 
satisfatórias pelo promotor do certame, compradores públicos adotam o 
entendimento de que prevaleceria o enquadramento sindical mais favorável ao 
empregado – adotando normas coletivas que contemplam direitos, benefícios e 
vantagens comparativamente mais onerosas. Tal prática não deve ocorrer, pois, 
reitera-se, o enquadramento sindical dá-se por aplicação pelo critério legalmente 
aceito, qual seja, em função da atividade econômica preponderante da empresa 
e não por imposição de terceiros, muito menos por conta de licitações públicas. 
29. Feito esse registro necessário, conclui-se que, conforme exposto anteriormente, 
a desclassificação da empresa RCS por ter oferecido proposta de preços fundada em 
norma coletiva diversa da adotada pela Agência foi irregular. 

 

Acórdão n.º 2101/2020 – Plenário (Relator Min. Augusto Nardes, 12/08/2020) 
Voto: 
 
Trata-se de pedidos de reexame interpostos pela (...) e pela [empresa vencedora] 
em face do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário, que apreciou irregularidades 
relacionadas ao Pregão Eletrônico 30/2018, cujo objeto contemplou a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo ao 
processamento e cobrança de multas lavradas, na forma de autos físicos e/ou 
eletrônicos, oriundos da fiscalização realizada pelos agentes da Agência e órgãos 
conveniados. 
(...)  
14. Em relação ao último ponto, referente ao melhor enquadramento sindical, que 
reputo ser a mais importante no âmbito deste recurso, reitero minha aderência ao 
posicionamento do MPTCU. 
15. A questão analisada no acórdão recorrido buscou dirimir se enquadramento 
sindical, na terceirização, é aquele relacionado à atividade principal da empresa 
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licitante ou o da categoria profissional a ser contratada. A deliberação deste 
Plenário, apesar de reconhecer correntes interpretativas distintas, foi a de que o 
enquadramento sindical é aquele relacionado à atividade principal da empresa 
licitante e não da categoria profissional a ser contratada, em atenção aos artigos 
570, 577 e 581, § 2º da CLT e ao art. 8º, II, da Constituição Federal. 
16. Contudo, na condução do Pregão Eletrônico 30/2018, o pregoeiro entendeu 
indevida a utilização de uma convenção coletiva de trabalho - CCT da indústria para 
um certame que objetivava a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de apoio administrativo ao processamento e cobrança de multas. 
17. Inegável que o critério geral para o enquadramento sindical é a atividade 
preponderante do empregador, nos termos do art. 511, § 2º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. No precedente invocado pelos recorrentes, Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista - Nº TST-AIRR25040-11.2007.5.09.0665, e 
acolhido pela Serur (peça 82, item 22), o TST considerou a inexistência de óbices 
para que o empregador optasse, naquele caso especifico, pelo cumprimento das 
normas coletivas especiais aplicáveis à respectiva categoria dos técnicos em 
enfermagem. Contudo, conforme salienta o MPTCU, "cabe ter presente que 
opção não é obrigação". 
18. As regras do Edital do Pregão 30/2018 eram claras no sentido de que os 
sindicatos indicados não eram de utilização obrigatória pelos licitantes, mas que 
sempre se exigiria o cumprimento das convenções coletivas adotadas por cada 
licitante e, na remuneração dos profissionais, a constar na planilha de custos e 
formação de preços da contratada, seria respeitado, no mínimo, o valor 
equivalente ao estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria 
profissional a ser contratada, conforme itens 7.2 a 7.4 (peça 3, p. 7) . 
19. As mencionadas regras estão alinhadas ao ordenamento jurídico em vigor, 
cumprindo lembrar, na linha apresentada pelo MPTCU, que, "em termos 
doutrinários, o pressuposto jurídico da validade da convenção coletiva de 
trabalho é a negociação a partir da manifestação da vontade privada coletiva, 
extraída a partir da assembleia dos interessados, trabalhadores e empregadores, 
quando se tratar de produção de efeitos no âmbito das respectivas atividades 
econômica e profissional. E, na prática, o empregador sempre pode optar por dar 
mais benefícios ao empregado em relação aos que ele tem legalmente direito." 
20. Como o instrumento convocatório não previa a adoção obrigatória de 
determinado sindicato, inexistiu, portanto, por parte da [omissis], empresa 
representante, descumprimento das regras postas no certame competitivo. A 
obrigação trabalhista dessa empresa, nos termos apresentados em proposta é 
cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato 
Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Materiais Elétricos e Eletrônicos do DF, GO e TO e o Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos e Eletrônicos do DF, registrada sob 
o nº DF000445/2018 (peça 35). 
21. Com efeito, o objeto social da [omissis] é amplo e variado (peça 2) e a atividade 
preponderante da [omissis] não é a terceirização. Se assim fosse, a categoria 
econômica seria a das empresas prestadoras de serviço terceirizados (na área de 
apoio administrativo, segurança, limpeza ou outras áreas). Contudo, sua atividade 
preponderante é a indústria elétrica (peça 10), ou seja, pertence a outra categoria. 
22. A regra de que os empregados devem se enquadrar com base na atividade-fim 
exercida pelos seus empregadores tem por objetivo de simplificar e facilitar a 
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discussão das relações de trabalho. Imaginemos os conflitos se determinada 
empresa fosse obrigada a discutir, periodicamente, a convenção coletiva com 
elevado número de sindicatos representativos dos seus funcionários. Em paralelo, 
não seria razoável exigir de uma empresa o cumprimento de acordos nos quais ela 
não teve participação por meio de seu sindicato.  
23. Desse modo, a desclassificação da [omissis] teve por base precedente judicial 
isolado e por critério não previsto no edital, restringindo a competição do certame 
e, em consequência a obtenção da proposta mais vantajosa. 
Acórdão: 
9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; (grifos 
acrescidos) 

 

Acórdão 2601/2020 – Plenário (Relator Min. Benjamin Zymler, 30/09/2020) 
 
Enunciado: É irregular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os 
acordos coletivos, as convenções coletivas ou as sentenças normativas que regem 
as categorias profissionais que executarão o serviço. As propostas devem 
considerar o enquadramento sindical pela atividade econômica preponderante 
do empregador. 
Voto: 
16. Sendo assim, concluo que a aceitação das convenções coletivas de trabalho 
apresentadas pela empresa vencedora, as quais se referiam a sua atividade 
econômica preponderante, não às categorias profissionais que iriam executar o 
serviço, atendeu a jurisprudência do TCU, mas descumpriu o princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório. 
17. Não obstante, compreendo que não cabe a anulação do julgamento proferido 
no certame nem a expedição de determinação impedindo a prorrogação do 
contrato em andamento, uma vez que a licitação foi competitiva, em face da 
participação de nove licitantes na sessão pública; a empresa contratada apresentou 
a menor proposta, após a desclassificação das quatro primeiras colocadas por 
motivos alheios ao subitem 5.6.2 do edital; e não há notícias de que os serviços 
estejam sendo prestados de modo inadequado ou que a contratada não se 
encontre apta a prestá-los. 
Acórdão: 
(...) 
9.1.3. com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência 
à (...) sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 47/2018, 
de modo que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de 
ocorrência semelhantes: 
a) exigência de que as propostas indiquem os sindicatos, acordos coletivos, 
convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias 
profissionais que executarão o serviço, em vez de considerar o enquadramento 
pela atividade econômica preponderante do empregador, identificado no item 
5.6.2 Pregão Eletrônico 47/2018, o que afronta a jurisprudência do Tribunal, 
exemplificada pelo Acórdão 1097/2019-TCUPlenário; 

 

Processo TCMRJ 040/101860/2022 - e-Ref P00014, Pág. 8ArquivoID 1515866 - Verificador eb74fe14-8083-4863-9770-f0532ee9a34d

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR em 07/11/2022, TATIANA SAPHA KAUFMAN em 07/11/2022, ANA BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES em 07/11/2022



  
 

 

9 
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

Todavia, a regra geral de enquadramento sindical é excepcionada quando se estiver 

diante de categoria econômica diferenciada, conceituada pelo §3º do art. 511 da CLT, verbis: 

 

Art. 511 (...) 
§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que 
exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional 
especial ou em consequência de condições de vida singulares. 

 

Nesses casos, o enquadramento sindical será pelo sindicato representante da profissão 

do empregado e não pela entidade sindical que representa os demais empregados, cuja atuação 

está ligada à atividade preponderante da empresa. 

 

Nesse sentido: 

 

RECURSO ORDINÁRIO. ENQUADRAMENTO SINDICAL. Nos termos do artigo 511 da 
CLT, a determinação da categoria econômica se dá em virtude de identidade, 
semelhança ou conexão das atividades desenvolvidas pelo empregador 
(parágrafo 1º), enquanto a categoria profissional é determinada em razão da 
similitude das condições de vida resultantes da profissão ou do trabalho comum 
(parágrafo 2º). Nesse aspecto, a atividade preponderante da empresa rege o seu 
enquadramento sindical (artigos 570 e seguintes da CLT), mas tal princípio tem 
exceções, exatamente para os casos em que haja categoria diferenciada, definida 
no parágrafo 3º do mesmo artigo consolidado, como aquela que se forma dos 
empregados que exerçam profissões ou funções por força de estatuto profissional 
especial ou em condição de vida singular. (Processo: RO 12277820115010004 RJ – 
Relator(a): Flavio Ernesto Rodrigues Silva – Julgamento: 15.04.2013) 
 
 
RECURSO DE REVISTA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. 
MOTORISTA. O TRT enquadrou os empregados motoristas da reclamada na regra 
geral, prevista no artigo 511, § 2º, da CLT, isto é, entendeu que estes 
trabalhadores deveriam ser representados pelo sindicato cuja atuação estivesse 
ligada à atividade preponderante da empresa ré, pois a atividade desempenhada 
por eles não é fator determinante para o enquadramento sindical. Porém, a 
decisão contraria o entendimento que se extrai do artigo 511, § 3º, da CLT, já que 
os empregados, cuja representação o autor pleiteia, são motoristas e, portanto, 
pertencem à categoria diferenciada, motivo pelo qual reforma-se o julgado 
recorrido. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (Processo: 
RR 1554320115080107 155-43.2011.5.08.0107 – Relator(a): Pedro Paulo Manus – 
Julgamento: 06.02.2013) 
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A despeito disso, no entendimento cristalizado pela Súmula n.º 374 do TST, para a 

aplicação das normas coletivas celebradas pela representação sindical da categoria profissional 

diferenciada ser cogente ao empregador, é necessário que o Sindicato que represente sua 

categoria econômica tenha participado da negociação coletiva: 

 

“SÚMULA Nº 374 DO TST (TRUBINAL SUPERIOR DO TRABALHO) NORMA COLETIVA. 
CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 55 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005: 
Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de 
haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a 
empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. (ex-OJ nº 55 da 
SBDI-1 - inserida em 25.11.1996)”. 
 
 
APLICABILIDADE DE NORMAS COLETIVAS. TRABALHADOR DE CATEGORIA 
DIFERENCIADA. EMPRESA COM ATIVIDADE PRINCIPAL DIVERSA. As normas do 
Sindicato dos Vigilantes não são aplicáveis ao autor, ainda que reconhecido a ele o 
exercício de função de vigilante, mormente porque o Sindicato que representa a 
empresa reclamada não foi suscitado nas respectivas normas coletivas. Aplicação 
do entendimento da Súmula 374 do C. TST. (TST – Processo: RO 
00013491020125040801 RS 0001349-10.2012.5.04.0801 – Relator(a): Marcelo 
Gonçalves De Oliveira – Julgamento: 10.04.2013) 
 
ENFERMEIRO. CATEGORIA DIFERENCIADA. BENEFÍCIOS FIXADOS EM CONVENÇÕES 
COLETIVAS. APLICABILIDADE. No caso das categorias diferenciadas, os 
trabalhadores laboram em diferentes condições e em diferentes ambientes de 
trabalho, pelo que os seus sindicatos representativos possuem legitimidade para 
negociar coletivamente com todos os potenciais empregadores dos membros da 
categoria, sob pena de que se torne inócua a própria existência de sindicatos 
horizontais. Nesse sentido, tendo o sindicato patronal representativo da 
Reclamada participado da CCT firmada com o sindicato da categoria profissional 
diferenciada, conforme premissa fática delineada pelo Tribunal Regional tornam-
se plenamente aplicáveis as normas autônomas coletivas. Recurso de revista não 
conhecido, no aspecto. (TST – RR-85300- 36.2005.5.15.0090, 6ª Turma, Relator 
Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 09/03/2012.) 

 

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União: 

 

Acórdão nº 1097/2019 – Plenário 

(...) 
25. Depreende-se então que um empregador não pode ser obrigado a observar 
uma norma coletiva do trabalho de cuja formação não tenha participado, seja 
diretamente (acordo coletivo) ou por sua entidade de classe (convenção coletiva). 
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26. Ainda que se empreguem trabalhadores integrantes de categorias 
profissionais diferenciadas na execução dos serviços, cujo conceito é dado pelo § 
3º do art. 511 da CLT, a norma coletiva a ser aplicada e observada pelo 
empregador é aquela pactuada pelo órgão de classe que o representa. Esse é o 
teor da Súmula 374 do TST que enuncia que o empregado integrante de categoria 
profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador 
vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi 
representada por órgão de classe de sua categoria. 
(...) 

 

Em síntese, as empresas licitantes têm direito de utilizar, para a elaboração de suas 

propostas, as Convenções Coletivas de Trabalho relacionadas ao enquadramento sindical de sua 

atividade econômica preponderante, ainda que distinta daquela utilizada pela Administração, 

salvo se se tratar de categoria profissional diferenciada e o órgão de representação sindical da 

empresa tiver participado da negociação coletiva, quando será obrigatória a aplicação das normas 

coletivas específicas da profissão regulamentada. 

 

Feitas essas considerações iniciais, voltemo-nos ao exame do caso concreto. 

 

Como já consignado, trata-se de procedimento licitatório destinado à contratação de 

empresa especializada para prestação de serviço de enfermagem por meio de 1 (um) profissional 

de nível superior com formação na área de enfermagem. 

 

Pontue-se aqui que a profissão de enfermeiro é considerada categoria profissional 

diferenciada, tendo em vista ser regulamentada por legislação específica, qual seja, a Lei Federal 

n.º 7.498/86. Esse é o entendimento que se depreende dos julgados abaixo colacionados, 

emanados no âmbitor do Tribunal Superior do Trabalho: 

 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI 13.015/2014. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENFERMEIROS. CATEGORIA PROFISSIONAL 

DIFERENCIADA. Consoante a jurisprudência desta Corte, quanto à categoria dos 

enfermeiros, incidem as regras concernentes às categorias profissionais 

diferenciadas, razão pela qual esses profissionais são regidos por instrumentos 

coletivos próprios, distintos dos celebrados com base no critério relativo à 

atividade preponderante do empregador. Há precedentes. Recurso de revista 

conhecido e provido. (Processo:RR - 1042-53.2012.5.04.0511. 6ª Turma. Relator: 
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Augusto Cesar Leite de Carvalho. Julgamento: 09/10/2019. 

Publicação: 11/10/2019) 

 

(...) SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CATEGORIA 
DIFERENCIADA. ENFERMEIROS. NORMA COLETIVA. I - Segundo se extrai da decisão 
impugnada, o Colegiado de origem, por maioria, entendeu que a atividade não se 
enquadrava como categoria diferenciada e, por consequência, o Sindicato dos 
Enfermeiros no Estado do Rio Grande do Sul - SERGS não possuía legitimidade 
processual ativa para atuar em nome dos substituídos. II - É sabido que o 
enquadramento sindical se faz de acordo com a atividade preponderante do 
empregador, segundo a exegese do artigo 581, § 2º, da CLT, com a exceção das 
categorias diferenciadas. III - Pois bem, para inclusão da categoria dos 
profissionais liberais, entre eles a categoria dos Enfermeiros, no rol das categorias 
diferenciadas não basta a constatação de ser regida por estatuto que, ao lado da 
singularidade das condições de vida inerentes a determinadas funções, foi erigido 
no pressuposto da diferenciação preconizada no § 3º, do art. 511 da CLT. IV - É 
que a par desses requisitos se extrai, do confronto entre o § 3º e o art. 577, da 
CLT, a existência de requisito suplementar, consubstanciado no reconhecimento 
da diferenciação através de ato da autoridade administrativa competente. Esse, 
por sua vez, se encontra materializado no quadro de atividades e profissões 
baixado através do anexo à Consolidação, em que os profissionais liberais não 
foram elencados como categorias diferenciadas. V - Nos termos do art., da 
Lei/1986: „A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo 
Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 
respeitados os respectivos graus de habilitação‟. VI - Efetivamente, constata-se 
que a categoria dos Enfermeiros possui regulamentação específica do trabalho 
diferente, consubstanciada na Lei nº 7.498/86, o que lhes faculta convenções ou 
acordos coletivos próprios, diferentes dos que possam corresponder à atividade 
preponderante do empregador, que é a regra geral. VI - De outro lado, não 
obstante se trate de categoria diferenciada, certo é que o empregador firmou 
instrumento coletivo e nele se fez representar por entidade da sua categoria 
econômica. VII - Nessa perspectiva, considerando as normas coletivas trazidas aos 
autos pela recorrida, firmadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Caxias do Sul - Sindisaúde, verifica-se 
que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a Súmula 374 do TST, 
segundo a qual „Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não 
tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento 
coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua 
categoria". VIII - Recurso de revista não conhecido. (RR-520- 86.2013.5.04.0512, 5ª 
Turma, Relator Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, DEJT 28/10/2016.) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA 
VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. SINDICATO. ENFERMEIROS. REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL. Em razão de provável ofensa aos artigos 511, § 3º e 577 da CLT, dá-se 
provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do 
recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. 
ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. SINDICATO. 
ENFERMEIROS. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. Conquanto os enfermeiros não 
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integrem o rol das categorias profissionais diferenciadas, à medida que não 
constam como tal no quadro do artigo 577 da CLT, a elas se equiparam na 
condição de profissionais liberais, porquanto têm sua profissão regulamentada 
por força de estatuto profissional especial (Lei 7.498/86). Nesse contexto, o fato 
da Consaúde ser uma entidade autárquica e seus empregados serem 
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de 
São Paulo não impede a realização de negociações com outros sindicatos 
representativos de categorias profissionais diferenciadas que lá também atuam, 
como é o caso do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Recurso de 
revista conhecido e provido. (RR-7-49.2014.5.15.0069, 5ª Turma, Relator Ministro 
Breno Medeiros, DEJT 28/06/2019.) 
 
DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL PREVISTO NA CCT. De acordo com o 
ordenamento jurídico pátrio, o enquadramento sindical é definido em função da 
atividade econômica preponderante do empregador, assim considerada aquela 
que sobrepuja as demais, ou seja, em torno da qual funcionam e gravitam todas 
as outras atividades secundárias da empresa, com exceção das chamadas 
categorias profissionais diferenciadas (CLT, artigos 511, § 3º e 570/577), o que é 
o caso dos autos, em que a reclamante pertencia à categoria diferenciada de 
enfermeiros. Sendo assim, correta a decisão de primeiro grau que deferiu o 
pagamento de diferenças salariais com base em convenção coletiva celebrada 
pelo Sindicato dos Enfermeiros. (Processo nº 0100701-03.2019.5.01.0049 (ROT). 
6ª TURMA. Relator: Des. Leonardo da Silveira Pacheco. Julgado em 29/04/2020, 
Publicado em 14/05/2020) 

 

No item 5.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital – peça 007), estebeleceu-se que 

“o licitante deverá formular a sua proposta de preço com salário base em valor igual ou superior ao 

piso salarial da categoria profissional de enfermeiro, estabelecido na Lei do Estado do Rio de Janeiro 

n° 8.315/2019”. 

 

Todavia, alega a Impugnante que o diploma normativo em questão, por disposição 

expressa contida em seu art. 1º, se aplicaria apenas para as categorias profissionais que não 

tivessem piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, o que não 

se observa no caso em comento, uma vez que existe Convenção Coletiva celebrada entre o Sindicato 

dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do 

Município do Rio de Janeiro. 

 

Assim, pugna pela alteração do item 5.1 do Termo de Referência para que passe a 

prever que a proposta de preço considere o salário-base em valor igual ou superior ao piso salarial 
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da categoria previsto na CCT em questão, a qual deve prevalecer sobre a lei ainda que menos 

benéfica ao empregado. 

 

Primeiramente, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 8.315/2019 na ADI n.º 6.244/RJ, em Acórdão publicado em 

17/09/2020 nos seguintes termos: 

 

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUIZ 
FUX, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, acordam em 
confirmar a medida cautelar em maior extensão e em conhecer parcialmente da 
ação, e, na parte conhecida, em julgar procedente o pedido formulado, para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.315/2019, em sua integralidade, e do § 
2º do art. 1º e do art. 8º da Lei 7.898/2018, ambas do Estado do Rio de Janeiro, 
nos termos do voto do Relator, vencida a Ministra ROSA WEBER, que divergia 
parcialmente do Relator para conferir interpretação conforme a Constituição à 
expressão “em regime de 30 (trinta) horas” contida nos incisos III, IV e VI do art. 1º 
da Lei 8.315, de 19 de março de 2019, do Estado do Rio de Janeiro. Não participou 
deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro DIAS TOFFOLI 
(Presidente). 

 

Em razão disso, no Estado do Rio de Janeiro vigoram os pisos regionais estabelecidos 

pela Lei Estadual n.º 7.898/20181. 

 

À semelhança da Lei Estadual n.º 8.315/2019, o diploma normativo em vigor 

estabelece, em seu artigo 1º, o piso salarial estadual de diversas categorias elencadas em seus 

incisos “que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo”. 

 

Isso acontece porque o estabelecimento de pisos salariais por leis estaduais tem por 

fundamento normativo a Lei Complementar nº 103/2000, a qual autorizou os Estados e o Distrito 

                                                           
1 Conforme consignado no Parecer proferido por esta SAJ no bojo do processo TCMRJ n.º 40/101298/2022, em agosto 
do corrente ano, foi publicada a Lei Federal n.º 14.434/2022, a qual alterou Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para 
instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 
Contudo, o diploma normativo foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7222), proposta pela 
Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços – CNSaúde, no bojo da qual o Relator, 
Ministro Roberto Barroso, em decisão monocrática de 04 de setembro de 2022, concedeu medida cautelar para 
suspensão de seus efeitos. 
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Federal a instituírem, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de que trata 

o inciso V2 do art. 7o da Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único3 do seu 

art. 22, apenas para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção 

ou acordo coletivo de trabalho. 

 

Assim, havendo norma coletiva estabelecendo piso salarial da categoria, esse deve 

prevalecer em detrimento daquele previsto na legislação estadual, ainda que menos benéfico ao 

empregado. 

 

Esse é o entendimento jurisprudencial sobre o tema: 

 

DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL PREVISTO EM NORMA COLETIVA 
INFERIOR AO PISO ESTADUAL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LIMITES. A 
jurisprudência desta Corte, seguindo posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal, nos julgamentos das ADI' s 4.364/SC e 4.391/RJ, entende que a delegação 
legislativa, promovida pela Lei Complementar 103/2000, encontra eficácia 
apenas para os trabalhadores que não tiveram o piso salarial definido por lei 
federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Assim, a fim de manter-se o 
incentivo à negociação coletiva (art. 7º, XXVI, da CF de 1988), o piso salarial fixado 
por meio de lei federal, acordo ou convenção coletiva de trabalho, prevalecerá 
sobre os pisos salariais regionais ou estaduais, ainda que fixados em patamares 
superiores. Saliente-se, ainda, que, em face do entendimento do STF, a 
competência legislativa do Estado de Santa Catarina para fixar piso salarial 
decorre da Lei Complementar federal 103 de 2000, mediante a qual a União, 
valendo-se do disposto no art. 22, inciso I e parágrafo único, da Carta Maior, 
delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial 
para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, a competência legislativa 
estadual só subsistirá quando existir lacuna de lei federal ou de normas coletivas 
de trabalho pertinentes. Nesse contexto, o Regional, ao manter a condenação ao 
pagamento de diferenças salariais, por entender que, mesmo existindo piso salarial 
previsto em norma coletiva, deve ser adotado o piso salarial estabelecido em 
legislação estadual, deu interpretação à lei complementar estadual que extrapola 
os limites delegados no tocante à legislação de direito do trabalho, especificamente 
em relação ao piso salarial (arts. 7º, V, e 22, I e parágrafo único, da CF de 1988), 

                                                           
2 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
3 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 
relacionadas neste artigo. 
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afrontando o art. 22, I, da Constituição Federal. Precedentes da SDC, 6ª Turma e 
demais Turmas do TST. Recurso conhecido e provido. (TST – RR-1043-
41.2011.5.12.0029, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, 
DEJT 02/06/2017) 

 
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A 
ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 . 1. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO ESTADUAL X PISO 
NORMATIVO. PERÍODO NÃO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. 2. HORAS EXTRAS. 
INTERVALO INTRAJORNADA. 3. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE 
FILANTRÓPICA. ISENÇÃO RESTRITA AO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. 
GRATUIDADE DESVINCULADA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE PROVA 
INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 463/TST. Esta Corte 
tem compreendido que, em vista do entendimento adotado pelo STF, quando do 
julgamento das ADI's 4364/SC e 4391/RJ, o piso salarial fixado por lei federal, 
acordo ou convenção coletiva, ainda que de menor valor, prevalece sobre o piso 
salarial estabelecido na legislação estadual. No caso em exame , a Reclamada 
pretende que sejam indeferidas as diferenças salariais, sob o argumento de que 
devem preponderar os valores estabelecidos para o piso em norma coletiva. 
Contudo, em face da ausência de prova da existência de norma coletiva após o 
ACT 2012/2014, torna-se obrigatória a observância do piso estipulado em lei 
estadual, nos termos do art. 1º da Lei LC 103/2.000. Julgados desta Corte. Assim 
sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas 
processuais (art. 557, caput , do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), 
razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração . Agravo desprovido. 
(TST – Ag-AIRR-100484-40.2018.5.01.0551, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio 
Godinho Delgado, DEJT 02/09/2022). 

 
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucionalidade 
dos pisos salariais estaduais definidos por norma do Estado de Santa Catarina. 
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter consultivo sobre 
situação concreta não abarcada pelo julgado. Embargos acolhidos para 
esclarecimentos. 1. A menção ao dever de obediência a patamar mínimo fixado 
em lei foi feita - em relação aos trabalhadores alcançados pela lei estadual, não 
abrangidos por nenhuma forma de negociação coletiva anterior - como reforço 
argumentativo, com o intuito de realçar a liberdade de atuação dos órgãos 
sindicais na construção das políticas salarias dos seus representados. Como foi 
destacado, o piso salarial fixado pela legislação estadual, em razão da limitação 
contida na Lei Complementar Federal nº 103/2000 e conforme ressalva expressa 
no art. 3º da lei estadual questionada, não incidirá sobre as profissões que 
tenham convenção ou acordo coletivo de trabalho, preservando-se e 
ressalvando-se os pisos salariais assim definidos. Por sua vez, em relação aos 
trabalhadores não abrangidos por nenhuma forma anterior de negociação 
coletiva, o piso salarial estadual incidirá, passando a ser esse, portanto, o patamar 
mínimo legalmente assegurado à categoria, e não mais o “salário mínimo 
nacional”. 2. Embargos acolhidos somente para se prestarem esclarecimentos, não 
se alterando o dispositivo do acórdão embargado. (STF - EMB. DECL. NA ADI 
4.364/SC, Plenário, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 20/09/2013). 
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Outrossim, ainda na esteira do entendimento jurisprudencial, existindo piso fixado por 

lei federal, esse prevalece sobre aquele previsto em lei estadual, porém não predomina sobre pisos 

eventualmente fixados em normas coletivas4, tendo em visto a preponderância do negociado sobre 

o legislado5, contemplada pela Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), com a inclusão dos 

artigos 611-A e 611-B na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Ressalte-se, ainda, que pertencendo o trabalhador a categoria diferenciada devem ser 

a ele aplicadas eventuais normas coletivas especificamente negociadas entre a representação 

sindical do empregador e da categoria do referido obreiro, conforme acima já consignado. 

Contudo, inexistindo tal normativo, aplicar-se-á a norma coletiva da categoria preponderante do 

empregador6. 

                                                           
4 Nesse sentido: TST –Ag-AIRR 0011132-45.2019.5.15.0002 (decisão monocrática, Relator Min. José Roberto Freire 
Pimenta, 3ª Turma, DJe 22/03/2022 - decisão confirmada pelo colegiado em Acórdão publicado em 27/05/2022): 

“(...) 
O fato de a Lei n.º 3.999/1961 estabelecer piso salarial não impede que outro superior seja estebelecido em 
norma coletiva, ante o princípio da livre negociação coletiva e de sua prevalência. 
(...) 
Salienta-se que o fato de haver lei federal prevendo piso salarial da categoria profissional do reclamante não 
constitui óbice à aplicação de piso salarial previsto em convenção coletiva de trabalho, em razão da aplicação 
do disposto no artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, que determina o reconhecimento das normas 
coletivas. (...)” 

 
Ressalte-se, todavia, no tocante à Lei Federal n.º 14.434/2022 (que alterou Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para 
instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira), 
que o diploma normativo traz em seu art. 2º, §2º comando expresso no sentido de que os acordos e convenções 
coletivas respeitarão o piso salarial por ela instituído por meio da alteração da Lei n.º 7.498/1986: 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
§ 1º O piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, entrará em vigor imediatamente, assegurada 
a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta Lei, 
independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado. 
§ 2º Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso salarial previsto 
na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão. 

 
5 Foi fixada tese pelo STF em sede de Repercussão Geral no tema 1046 (ARE 1121633, DJe 13/06/2022): “São 
constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam 
limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens 
compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 
 
6 Nesse sentido: 
 

CONVENÇÃO COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. APLICAÇÃO DA CCT DA CATEGORIA PREPONDERANTE. 
Pertencendo o trabalhador a categoria diferenciada, deve ser a ele aplicada eventuais normas coletivas 
especificamente negociadas entre a representação sindical do empregador e da categoria do referido obreiro. 
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Assim, apenas na ausência de norma coletiva, seja específica da categoria profissional 

diferenciada, em primeiro lugar, seja da categoria da atividade preponderante do empregador, na 

falta da primeira, é que será utilizado o piso salarial estabelecido na legislação federal ou, 

subsidiariamente, em lei estadual. 

 

Apesar disso, o pleito da Impugnante não pode ser acolhido in totum, uma vez que, 

como já visto, este TCMRJ não pode vincular todas as licitantes à Convenção Coletiva celebrada 

entre o Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de 

Saúde do Município do Rio de Janeiro, ainda que se esteja diante de categoria profissional 

diferenciada, uma vez que a CCT em questão só se aplica às licitantes cujo órgão de representação 

sindical tenha participado da negociação coletiva. 

 

Assim, recomendamos a alteração do item 5.1 do TR para que preveja que as propostas 

devem ser formuladas considerando o piso salarial da categoria de enfermeiro estabelecido em 

negociação coletiva ou, na falta dessa, ao piso estadual previsto na Lei n.º 7.898/2018. Segue abaixo 

sugestão de redação:  

 

“5.1. A proposta de preço deverá considerar o salário base em valor igual ou 
superior ao piso salarial da categoria profissional estabelecidos em CCT vigente ou 
Dissídio/Acordo Trabalhista ou, se não for o caso, em valor igual ou superior ao piso 
estadual previsto na Lei do Estado do Rio de Janeiro n.º 7.898/2018”. 

 

Ressalte-se, apenas a título de cooperação, que a CCT indicada pela Impugnante 

estabelece piso salarial para a jornada de trabalho de 40 horas semanais7. 

                                                           
Inexistindo, todavia, tal norma coletiva, aplicar-se-á a norma coletiva da categoria preponderante. Recurso 
Ordinário conhecido e improvido. (TRT da 7ª Região; Processo: 0001342-81.2019.5.07.0027; Data: 24-07-2020; 
Órgão Julgador: Gab. Des. José Antonio Parente da Silva - 3ª Turma; Relator(a): JOSE ANTONIO PARENTE DA 
SILVA) 

7 A Lei Estadual n.º 8.315/2019, além de reajustar os pisos salariais estaduais das categorias que menciona, associou, 
para os profissionais de enfermagem – Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros –, o piso 
estebelecido à carga horária de trabalho de 30 horas semanais, sendo o dipositivo (expressão “com regime de 30 
(trinta) horas” constante dos incisos III, IV e VI do art. 1º) julgado inconstitucional pelo STF no bojo da ADI n.º 6149/RJ 
(anterior à ADI n.º 6244/RJ), por violação aos limites da delegação legislativa (LC 103/2000) e consequente violação à 
competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho: 
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Ocorre que foi estabelecida por esta Corte de Contas, no item 8.1 do Termo de 

Referência, a carga horária de 30 (trinta) horas semanais a ser cumprida pelo profissional 

disponibilizado pela Contratada. 

 

                                                           
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. 
LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E 
SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 1. Cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a 
legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar 
Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, 
jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. 2. A atribuição de poder fiscalizatório e 
sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva 
da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 3. Medida cautelar 
confirmada em menor extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF 
ADI 6149/RJ, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2019) 

 
Aduz, ainda, o julgado que a Lei Estadual n.º 7.898/2018 também pretendeu, por técnica legislativa diversa, 
implementar a jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, por meio de disposição 
trazida no §2º de seu art. 1º: 
 

Art. 1º No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais 
abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, que o 
fixe a maior, será de: 
(...) 
§ 2º O piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais de Auxiliares de Enfermagem (CBO 
3222-30); Técnicos em Enfermagem (CBO 3222-05); E, Enfermeiros (CBO 2235) será correspondente aos valores 
estabelecidos, respectivamente, nas Faixas III, IV e VI, desta Lei, para uma jornada de 30 horas semanais. 

 
Todavia, o referido dispositivo legal foi suspenso cautelarmente em Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual 
(processo 0028332- 45.2018.8.19.0000), tendo sido declarado inconstitucional em sede da ADI n.º 6244/RJ. 
 
Outrossim, relativamente à jornada de trabalho da profissão de enfermagem, oportuna a transcrição de trecho do voto 

do Min. Marco Aurélio em sede de julgamento da ADI n.º 3.894/RO: 

 
“A regulação da jornada de trabalho de categoria profissional é matéria umbilicalmente ligada à relação de 
emprego e ao regime criado pela consolidação das leis trabalhistas. A jornada de trabalho compreende o período 
em que o empregado, na unidade de tempo “dia”, fica à disposição do empregador, aguardando ou executando 
as respectivas ordens, e está regulada a partir do artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o qual: 
“A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) 
horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite”. No tocante à profissão de enfermagem, 
os parâmetros para o exercício da atividade encontram-se na Lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986, que não 
estabelece limite próprio para a jornada da categoria. Logo, aplica-se aos mencionados trabalhadores aquela 
prevista no artigo 58 da lei celetista”. (Voto do Min. Marco Aurélio – ADI 3.894, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 
Tribunal Pleno, DJ de 29/10/2018) 
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Assim, como bem aduzido pelo i. Pregoiro na manifestação de peça 012, trata-se de 

regime de tempo parcial, disciplinado pelo §1º do art. 58 da CLT e que autoriza a realização de 

pagamento proporcional à jornada cumprida: 

 
Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração 
não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares 
semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, 
com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.  
§1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será 
proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas 
mesmas funções, tempo integral. 

 

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, cristalizado na 

Orientação Jurisprudencial nº 358 da SDI-1 do TST8: 

 

Orientação Jurisprudencial 358/TST-SDI-I - 14/04/2008 - Jornada de trabalho. 
Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. 
Possibilidade. CF/88, art. 7º, IV e XIII (redação alterada na sessão do Tribunal 
Pleno realizada em 16.2.2016). 
I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à 
previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é 

                                                           
8 Não se aplica o pagamento proporcional, todavia, aos empregados em regime de jornada especial. Vejamos: 
 

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA 
DA LEI 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DO PISO ESTADUAL. JORNADA 12 X 36 (ÓBICE DO ART. 
896, § 9º, DA CLT). Não se aplica o pagamento proporcional de piso salarial aos empregados em jornada 
especial (12x36). No caso não há falar em jornada reduzida, tratando-se, pois de jornada especial com 
compensação, o que não autoriza o pagamento proporcional. Nesse contexto, após analisar as alegações 
recursais postas no agravo de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da 
Constituição da República, tampouco contrariedade a Súmula desta Corte a impulsionar o processamento do 
recurso de revista. Agravo conhecido e não provido" (TST – Ag-AIRR-100997-47.2018.5.01.0247, 8ª Turma, 
Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 25/06/2021). 
 
RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. OPERADOR DE TELEMARKETING . PISO SALARIAL FIXADO 
EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. JORNADA REDUZIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL 
1. A estipulação de piso salarial proporcional à jornada de trabalho cumprida pelo empregado somente é 
admitida quando a fixação da jornada reduzida advier de cláusula contratual . 
2. Inválido o pagamento proporcional do piso salarial previsto em Convenção Coletiva de Trabalho aos 
empregados atendentes de telemarketing , em face da jornada reduzida de 36 horas semanais, uma vez que 
esta advém da observância de norma legal editada por questões de higiene e segurança do trabalho. 
3. Recurso de revista de que não se conhece. 
(TST – RR-792-75.2011.5.06.0001. 4ª Turma.Relator: Joao Oreste Dalazen. Julgamento: 20/05/2015. 
Publicação: 29/05/2015) 
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lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo 
trabalhado. 
II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida 
remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra 
jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

 

Ressalte-se, contudo, que conforme o entendimento jurisprudencial, para a realização 

de pagamento proporcional à jornada trabalhado esse deve estar expressamente previsto na norma 

coletiva ou em cláusula contratual. É o que se depreende dos julgados abaixo: 

 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. 
JORNADA SEMANAL REDUZIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO PISO SALARIAL 
NORMATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 358 DA SBDI-I DO TST . 
Demonstrada possível violação do art. 64 da CLT, impõe-se o provimento do agravo 
de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de 
instrumento provido. II - RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. JORNADA 
SEMANAL REDUZIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO PISO SALARIAL 
NORMATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 358 DA SBDI-I DO TST. De acordo 
com a jurisprudência desta Corte, é possível o pagamento de salário proporcional 
à jornada reduzida, nos termos da Orientação Jurisprudencial 358 da SBDI-I, 
desde que exista autorização em cláusula contratual ou em norma coletiva. No 
caso, segundo consta no acórdão do Tribunal Regional, o reclamante foi 
contratado para cumprir jornada de 44 horas semanais, não obstante, 
efetivamente, só laborar 36 horas semanais. Diante do quadro fático-probatório 
delimitado pela Corte de origem, infere-se que não havia autorização, seja em 
contrato ou em norma coletiva, para o cumprimento de jornada reduzida (inferior 
a 8 horas diárias e 44 horas semanais), com o pagamento proporcional do piso 
salarial às horas efetivamente trabalhadas. Assim, faz jus o reclamante às 
diferenças salariais, decorrentes do piso salarial normativo. Recurso de revista 
conhecido e provido" (RR-1735-82.2014.5.02.0071, 2ª Turma, Relatora Ministra 
Delaide Miranda Arantes, DEJT 15/06/2018) 
 
(...) II- RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (PLANSUL PLANEJAMENTO 
E CONSULTORIA LTDA.) INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 
13.015/2014 . SALÁRIO PAGO DE FORMA PROPORCIONAL À JORNADA DE 
TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE AJUSTE PRÉVIO OU NEGOCIAÇÃO COLETIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À OJ 358 DA SBDI-1 DO TST NÃO 
CONFIGURADA. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que é 
possível o pagamento de salário proporcional à jornada reduzida, ressaltando ser 
necessária a existência de cláusula contratual ou prévia negociação coletiva. No 
caso, o Tribunal Regional registrou que não existe previsão contratual, tampouco 
norma coletiva, que disponha sobre a proporcionalidade do pagamento do 
salário. Assim, a Reclamante faz jus ao recebimento das diferenças salariais e 
reflexos, decorrentes do piso salarial devido aos auxiliares administrativos. Não 
há contrariedade à OJ 358 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista não conhecido" 
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(ARR-10213-53.2013.5.12.0001, 7ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar 
Rodrigues, DEJT 04/08/2017). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 
13.015/2014. DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA 
JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DE 
SALÁRIO INFERIOR AO PISO SALARIAL. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE 
TRABALHO ESPECÍFICA E PISO SALARIAL FIXADO POR LEI ESTADUAL. 
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A jurisprudência desta 
Corte entende pela possibilidade de pagamento de salário proporcional à jornada 
reduzida, nos termos da OJ 358, I, da SBDI-1/TST, mas, para tanto, é necessária a 
existência de cláusula contratual ou prévia negociação coletiva. No presente caso 
, o Tribunal Regional consignou que, "da análise das normas coletivas trazidas ao 
feito pela ré, muito embora a cláusula terceira seja intitulada como ' piso salarial' , 
não há nela qualquer fixação de piso salarial para os assistentes sociais, e nem 
mesmo para nenhuma outra profissão ou atividade", de modo que, segundo o 
Regional , não se justifica o pagamento à Autora de importância inferior ao piso. 
Por fim, ainda que se entenda que a Obreira trabalhava em jornada reduzida, não 
há notícia, no acórdão recorrido, de que existia cláusula contratual autorizando a 
possibilidade de pagamento de salário proporcional às horas trabalhadas à 
Autora. Portanto, para que se pudesse chegar, se fosse o caso, a conclusão fática 
diversa, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório, propósito 
insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, diante do óbice da Súmula 
126/TST. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR-10884-16.2013.5.01.0023, 3ª 
Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 02/06/2017) 
 
RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO PARA JORNADA 
REDUZIDA. PAGAMENTO DE SALÁRIO INFERIOR AO PISO SALARIAL (OJ 358/SDI-
1/TST). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A jurisprudência deste colendo TST entende pela 
possibilidade de pagamento de salário proporcional à jornada reduzida (OJ 358 
da SDI-1/TST), mas, para tanto, é necessária a existência de cláusula contratual 
ou prévia negociação coletiva. No presente caso , todavia, inexiste previsão 
contratual ou mesmo norma coletiva dispondo sobre a proporcionalidade do 
pagamento. Desta forma, o recurso de revista não preenche os requisitos previstos 
no art. 896 da CLT, pelo que se mostra inviável o seu conhecimento. Recurso de 
revista não conhecido. (RR-10132-65.2013.5.12.0014, 3ª Turma, Relator Ministro 
Mauricio Godinho Delgado, DEJT 10/04/2015). 

 

No caso de piso estabelecido pela legislação estadual, todavia, há certa divergência de 

entendimento. 

 

Parte da jurisprudência entende pela impossibilidade de pagamento proporcional, 

tendo em vista que não há vinculação com a carga horária trabalhada, mas tão somente a 
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estipulação de um piso salarial mínimo considerando as atividades exercidas pela categoria 

profissional. Nesse sentido: 

 
ÔNUS DA PROVA. FGTS. Havendo alegação de depósitos de FGTS, é ônus da 
reclamada demonstrar que realizou os depósitos, apresentando os comprovantes 
(art. 818 da CLT e art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu. 
(...) 
Quanto à alegação de pagamento de piso de forma proporcional, tenho que não 
merece acolhimento a tese da reclamada, pois nenhuma das legislações citadas 
fazem vinculação à carga horária do empregado, não cabendo à reclamada fazer 
uma interpretação de modo a restringir direitos da obreira. 
 
Ambas as legislações previram um piso mínimo considerando expressamente as 
atividades exercidas, logo cumpria a reclamada a observância do piso da 
categoria. 
(TRT-1 - PROCESSO nº 0101283-44.2017.5.01.0058 (ROT). 6ª Turma. Relator: 
Ângelo Galvão Zamorano. 04/04/2020) 

 

Por outro lado, prevalece o entendimento, com base na Orientação Jurisprudencial nº 

358 da SbDI-1 do TST, de que o piso legal é estabelecido para a jornada de trabalho 

constitucionalmente prevista de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 

sendo plenamente admissível o pagamento proporcional no caso de jornadas inferiores. Vejamos:  

 

JORNADA REDUZIDA. PISO SALARIAL PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO 
SALÁRIOMÍNIMO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 358, ITEM II, 
DA SBDI-1. 
Na situação em análise, é fato incontroverso que a reclamante cumpria “uma 
jornada de trabalho semanal de apenas 10 horas diárias”, sendo indevido o 
pagamento de diferenças salariais em razão do pagamento inferior ao piso da 
categoria, por força do entendimento firmado nesta Corte superior, por meio do 
item I da Orientação Jurisprudencial nº 358 da SbDI-1 do Tribunal Superior do 
Trabalho, tendo em vista a aplicação à hipótese do entendimento do item II da 
Orientação Jurisprudencial nº 358 da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. É 
de se destacar que tal entendimento, calcado em precedentes do Supremo Tribunal 
Federal, apenas entende como inválida a remuneração do empregado público 
inferior ao salário mínimo, nada mencionando quanto ao piso da categoria: “II – Na 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração 
de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de 
trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal” (grifou-se). Destaca-
se, ainda, ser incontroverso, na hipótese, que a reclamante, em momento algum, 
recebeu remuneração inferior ao salário-mínimo, conforme alegações por ela 
mesma formulada em sua petição inicial. Neste ponto, ressalta-se que, embora o 
artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal garanta a remuneração mínima do 
trabalhador, com base no salário-mínimo “fixado em lei, nacionalmente 
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unificado”, igualmente garante, em seu inciso V do mesmo disposto, a 
remuneração do “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho” (grifou-se). Ainda, o inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal 
garante a possibilidade de compensação ou redução da jornada, implicando, 
evidentemente, remuneração proporcional, resguardado o valor do salário-
mínimo, porém não do piso da categoria. Verifica-se, portanto, a ocorrência de 
contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 358, item I, da SbDI-1 do Tribunal 
Superior do Trabalho. Recurso de revista conhecido e provido. (TST – RR 12296-
78.2015.5.15.0004. 2ª Turma. Relator: Min. José Roberto Freire Pimenta. DEJT 
26/02/2021) 
 
RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO . SALÁRIO MÍNIMO 
PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA . DIFERENÇAS SALARIAIS. É firme o 
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que, à luz do 
disposto no art. 7º, IV e XIII, da Constituição Federal, é lícito o pagamento do piso 
salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado, quando há 
contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão 
constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, sendo forçoso 
concluir que o acórdão regional dissentiu dessa orientação. Recurso de revista 
conhecido e provido" (TST – RR-1831-41.2011.5.07.0014, 1ª Turma, Relator 
Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 08/06/2018). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA 
LEI Nº 13.015/2014. SALÁRIO-MÍNIMO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO 
REDUZIDA 1. Consoante a diretriz perfilhada na Orientação Jurisprudencial nº 358 
da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, se houver contratação para 
cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas 
diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou 
do salário-mínimo proporcional ao tempo trabalhado. 2. Revela-se em 
consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 358 da SbDI-1 do TST, portanto, 
acórdão regional que, ante a comprovação de jornada de trabalho reduzida, 
reputa lícito o pagamento de salário-mínimo proporcional à jornada. 3. Agravo de 
instrumento do Sindicato autor de que se conhece e a que se nega provimento" 
(AIRR-789-71.2014.5.21.0010, 4ª Turma, Relator Ministro Joao Oreste Dalazen, 
DEJT 20/10/2017). 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO. PISO SALARIAL FIXADO EM LEI ESTADUAL. EMPREGADO 
SUBMETIDO A ESCALA DE 12X36. JORNADA REDUZIDA. PAGAMENTO 
PROPORCIONAL. A jornada reduzida a que submetida a autora, qual seja, a de 180 
horas mensais, autoriza o pagamento proporcional do piso salarial estabelecido 
em legislação estadual, porquanto referente à carga horária mensal de 220 horas. 
Recurso ordinário provido. 
(...) 
Com efeito, o piso salarial estabelecido nas leis estaduais indicadas pela 
reclamante (Leis Estaduais nos 6.702/2014, 6.983/2015 e 7.267/2016) é referente 
à carga horária mensal de 220 horas, de forma que a jornada reduzida a que 
submetida a autora, qual seja, a de 180 horas mensais, autoriza o pagamento 
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proporcional do piso salarial estabelecido na legislação regional, porquanto, 
repita-se, referente à carga horária mensal de 220 horas. 
Nesse sentido, o entendimento cristalizado por meio da Orientação 
Jurisprudencial nº 358, I, da SBDI-1, do c. TST. 
 (TRT-1 - PROCESSO nº 0101782-92.2016.5.01.0242 (RO) . 1ª Turma. Relator: 
Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha. DJe 14/12/2018) 

 

Portanto, s.m.j., nos parece que o entendimento jurisprudencial dominante é no 

sentido de admitir o pagamento proporcional do piso salarial da categoria, seja legal ou normativo, 

nos casos de contratação para cumprimento de jornada reduzida, desde que haja expressa previsão 

em norma coletiva ou em cláusula contratual. 

 

Por fim, em razão das considerações consignadas e da alteração do parâmetro legal a 

ser aplicado para a determinação do piso salarial da categoria, recomenda-se à Secretaria Geral de 

Administração e demais setores competentes a avaliação acerca da necessidade de realização de 

nova estimativa de preços. 

 

Ante o exposto, considerando que: 

 

a) a CLT estabelece, em seus artigos 511, § 1º, e art. 579, que o enquadramento 

sindical dos empregados é realizado no sindicato correspondente à atividade 

preponderante/categoria econômica da empresa (art. 581, §2º); 

b) a regra geral de enquadramento sindical é excepcionada quando se estiver diante 

de categoria econômica diferenciada (§3º do art. 511 da CLT), quando o 

enquadramento sindical será pelo sindicato representante da profissão do 

empregado; 

c) a obrigatoriedade da aplicação das normas coletivas celebradas pela 

representação sindical da categoria profissional diferenciada depende da 

participação do Sindicato que represente a categoria econômica do empregador 

na negociação coletiva (Súmula n.º 374 do TST); 

d) as empresas licitantes têm direito de utilizar, para a elaboração de suas propostas, 

as CCTs relacionadas ao enquadramento sindical de sua atividade econômica 
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preponderante, ainda que distinta daquela utilizada pela Administração, salvo se 

se tratar de categoria profissional diferenciada e o órgão de representação sindical 

da empresa tiver participado da negociação coletiva, quando será obrigatória a 

aplicação das normas coletivas específicas da profissão regulamentada; 

e) o procedimento licitatório em análise destina-se à contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de enfermagem por meio de 1 (um) 

profissional de nível superior com formação na área de enfermagem, considerada 

categoria profissional diferenciada, tendo em vista ser regulamentada por 

legislação específica (Lei Federal n.º 7.498/86); 

f) o item 5.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) estabelece que “o licitante 

deverá formular a sua proposta de preço com salário base em valor igual ou 

superior ao piso salarial da categoria profissional de enfermeiro, estabelecido na 

Lei do Estado do Rio de Janeiro n° 8.315/2019”; 

g) o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 

8.315/2019 na ADI n.º 6.244/RJ, encontrando-se vigentes, no Estado do Rio de 

Janeiro, os pisos regionais estabelecidos pela Lei Estadual n.º 7.898/2018; 

h) o piso salarial estabelececido em norma coletiva, seja específica da categoria 

profissional diferenciada, em primeiro lugar, seja da categoria da atividade 

preponderante do empregador, na falta da primeira, deve prevalecer em 

detrimento daquele previsto na legislação federal ou, subsidiariamente, em lei 

estadual, ainda que menos benéfico ao empregado; 

i) a presente contratação prevê a jornada de 30 (trinta) horas semanais, portanto, 

em regime de tempo parcial, nos termos do §1º do art. 58 da CLT, que autoriza a 

realização de pagamento proporcional à jornada cumprida; 

j) conforme a Orientação Jurisprudencial nº 358 da SDI-1 do TST, “havendo 

contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 

oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou 

do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado”, desde que haja previsão em norma 

coletiva ou em cláusula contratual; 
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

Opinamos pelo conhecimento da Impugnação e, no mérito, pela sua procedência 

parcial, para a alteração do item 5.1 do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 

n.º 56/2022, nos moldes acima sugeridos. 

 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2022. 
 

 
Ana Beatriz dos Santos Rodrigues 

Secretário II – SAJ 
Mat. nº 40/902.161-9 

 
 

VISTO 
 

Tatiana Sapha Kaufman 
Assessora-Chefe 
Mat. nº 90/901.502 
 

SENHOR SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

De acordo com o Parecer desta SAJ. 

 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2022. 
 

Luiz Antonio de Freitas Junior 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Mat nº 90/900.967 
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Processo nº 40/101.461/2022. Autorizo a despesa no valor de R$ 14.282, 06 (quatorze mil, duzentos e oitenta 
e dois reais e seis centavos) em favor de GREEN4T SOLUCOES TI LTDA, com base na Lei 10.520/2002 e 
alterações posteriores, e no Pregão Eletrônico nº 54/2022.

Processo nº 40/101.904/2022
a) OBJETO: Treinamento de pessoal
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO e CONSULTRE CONSULTORIA 
E TREINAMENTO LTDA.
c) RAZÃO: Serviços “Técnicos” de Natureza Singular
d) FUNDAMENTO: Artigo 25, Inciso II, c/c Artigo 13, Inciso VI da lei 8.666/1993 e alterações posteriores
e) VALOR: R$ 3.591, 00 (três mil, quinhentos e noventa e um reais)
f) AUTORIDADE: MARCIA BEATRIZ LINS IZIDORO
g) RATIFICAÇÃO: HELENO CHAVES MONTEIRO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 04/11/2022

Processo nº 040/101.461/2022. HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico TCMRJ nº 54/2022, tendo 
como objeto à obtenção da proposta mais vantajosa, representada pelo menor preço, visando a contratação 
dos serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de peças 

e consumíveis, abrangendo o monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas que compõem 
a infraestrutura do Ambiente Seguro/Datacenter (Sala-Cofre), certificado conforme norma ABNT-NBR 15.247, 
conforme resultado final publicado no D.O Rio de 01 de novembro de 2022.

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 07/11/2022

PROCESSO Nº 40/101.860/2022
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 56/2022 - Contratação 
de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Enfermagem - 1 (um) profissional de nível superior com 
formação na área de enfermagem.
INTERESSADA: SERBIN SERVIÇOS EM RESGATE E BRIGADA DE INCÊNDIO LTDA.

Com base no Parecer de peça 014 da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, que aprovo e adoto como 
fundamentos desta decisão, CONHEÇO O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO interposto pela empresa SERBIN 
SERVIÇOS EM RESGATE E BRIGADA DE INCÊNDIO LTDA, em face do Edital do Pregão Eletrônico n.º 
56/2022 e quanto ao mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, devendo ser promovida a alteração no 
item 5.1 do Anexo I do Edital, na forma proposta no referido parecer.
Encaminhe-se ao Sr. Pregoeiro, para a devida alteração no Edital, observando a necessária divulgação e 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, com base no Art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93.

QUER SABER?
SEGUE A PREF
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