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TST determina o enquadramento de correspondente como financiário 
 

RESUMO: Ao apreciar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 128500-
11.2009.5.10.0020, decorrente de uma Ação Civil Pública (ACP) promovida pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), o Tribunal Superior de Trabalho (TST) determinou que funcionários de uma 
promotora de vendas fossem enquadrados como financiários para efeitos sindicais. O TST 
entendeu, ainda, que houve dano coletivo por parte da financeira ao desrespeitar as normas 
trabalhistas, condenando-a ao pagamento de indenização no montante de R$ 5 milhões. 
 
PRIORIDADE: ALTA 

 
URGÊNCIA: ALTA 

 
AÇÃO ESPERADA: Acompanhamento das discussões dos temas e avaliação dos impactos no setor 
financeiro. 
 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 10ª Região (TRT), determinando que uma empresa promotora de vendas fosse compelida a enquadrar 

todos os seus funcionários como financiários, entendendo que os funcionários da promotora de vendas 

realizavam captação dos clientes, informavam sobre os produtos da financeira, enviavam proposta de 

empréstimo ou de aquisição de cartão de crédito, respondiam aos clientes sobre a aceitação ou não da 

proposta, desse modo a empresa realizava em seu objeto social as operações de empréstimo e a emissão de 

cartões de crédito, atividades típicas de financeiras. 

 

Entendeu o TST, ainda, que as Resoluções do Banco Central da Brasil que regulam as atividades que 

podem ser exercidas pelos correspondentes não possuem qualquer relevância na esfera trabalhista, 

devendo prevalecer sobre qualquer regra a Súmula 331 do TST, que se pauta pelo princípio da dignidade 

da pessoa humana e do valor social do trabalho. 

 

Por fim, houve a condenação de forma solidária da promotora de vendas e da financeira ao pagamento de 

indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 5 milhões, por entender que a conduta as empresas 

violou os direitos sociais e individuais indisponíveis referidos no art. 127 da Constituição Federal (CF), 

entendido aqueles essenciais à sobrevivência e à dignidade do cidadão-trabalhador. Ademais, no entender 

do TST, a ausência de reparação de dano moral coletivo acarretaria sentimentos de indignação e 

descrédito, com desrespeito ao princípio da cidadania, fundamento do próprio Estado Democrático de 

Direito. 

 

Breve resumo da Ação Civil Pública 
 

O MPT ingressou com Ação Civil Pública em desfavor de uma empresa promotora de vendas e uma 

financeira, alegando, em síntese, que: a financeira se utilizava de expediente fraudulento para afastar a 

aplicação do contido no artigo 224 da CLT e das normas coletivas relativas aos financiários, pois criou a 

promotora de vendas, com a qual se forma o vínculo empregatício, enquadrando os trabalhadores na 

categoria diversa da dos financiários, a despeito de os serviços prestados por estes serem inegavelmente 

financeiros. 
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Argumentou o MPT, ainda, que este procedimento pode ser configurado como terceirização ilícita, já que 

representa a terceirização de atividade-fim da financeira, o que causa sérios prejuízos aos empregados 

dado o incorreto enquadramento sindical; caso se entenda pela licitude da terceirização, concluindo que a 

instituição financeira negou aos trabalhadores os direitos relativos aos financiários, tanto legais, quanto 

convencionais. Requereu o correto enquadramento sindical dos funcionários contratados pela promotora 

de vendas e a condenação das empresas no pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 5 milhões. 

 

As empresas apresentaram defesa única, aduzindo, em síntese, a inépcia da petição inicial, a carência da 

ação por ser o MPT parte ilegítima para a propositura da Ação Civil Pública, no mérito alegaram que a 

terceirização se deu da atividade meio da financeira, sendo que os serviços prestados pela promotora de 

venda estão listado na Resolução nº 3.156/03, do Banco Central do Brasil, que alterou a redação de alguns 

dispositivos da Resolução nº 3.110/03 do mesmo órgão, e que tal norma apresenta o rol de atividades que 

podem ser terceirizadas pelas instituições financeiras para correspondentes, quais sejam: I – recepção e 

encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança; II – 

recebimentos e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança, bem como 

aplicações e resgates em fundos de investimento; III – recebimentos, pagamentos e outras atividades 

decorrentes de convênios de prestação de serviços mantidos pelo contratante na forma da regulamentação 

em vigor; IV – execução ativa ou passiva de ordens de pagamento em nome do contratante; V – recepção 

e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos; VI – análise de crédito e cadastro; VII 

– recepção e encaminhamento de propostas de emissão de cartões de crédito; IX – outros serviços de 

controle, inclusive processamento de dados, das operações pactuadas; X – outras atividades, a critério do 

Banco Central do Brasil. 

 

Na primeira instância, a Juíza da 20ª Vara do Trabalho do Distrito Federal houve por bem em julgar 

parcialmente procedente a ACP, afirmando que cabe o MPT a propositura desse tipo de ação pois no caso 

há a defesa de direitos individuais homogêneos, possuindo, por consectário, o MPT o interesse de agir. 

 

No mérito acolheu a pretensão do MPT, ressaltando que acima de qualquer regra, erigido como um dos 

fundamentos da República, encontra-se o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual vem sendo 

considerado por ilustrados doutrinadores como o princípio dos princípios, devendo ser respeitado em 

detrimento de outros, inclusive o da Legalidade, de acordo com a técnica da harmonização. Ponderou que 

os empregados da promotora terceirizada realizam tarefas integrantes da atividade-fim da financeira, 

considerada esta o conjunto de tarefas que possibilita que a financeira dê cumprimento ao previsto em 

seus atos constitutivos com relação a seu objeto social. 

 

A ilustre magistrada concluiu que a terceirização dos serviços pelas entidades financeiras, autorizada pela 

Resolução do Banco Central, não afasta a condição dos empregados registrados pela promotora de vendas 

de financiários, vez que os serviços por eles prestados revertem diretamente em favor da instituição 

financeira. Assentou, outrossim, que a condição de financiários de tais empregados é inegável que estes 

tem seus direitos diminuídos, pois não se beneficiam da jornada de 6h (Súmula nº 55 do TST) e nem dos 

direitos contidos nas CCT dos financiários, além de não serem representados pelo sindicato da categoria 

dos trabalhadores em financeiras. 

 

Assim, nesse ponto julgou procedente a ACP, determinando o registro do contrato de trabalho e anotação 

da CTPS dos empregados da financeira, contratados por interposta pessoa, nos termos dos artigos 41 e 29 
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da CLT. Determinou, ainda, que as empresas observassem o correto enquadramento sindical de todos os 

seus empregados, observando as normas coletivas da categoria dos financiários e a jornada de 6h diárias, 

nos termos da Súmula nº 55 do TST. 

 

No tocante ao dano moral coletivo, a Juíza avaliou restar comprovado nos autos que a instituição 

financeira vem contratando empregados por meio da promotora de vendas, terceirizando sua atividade-

fim, o que, além de precarizar os direitos dos empregados mencionados no decorrer desta fundamentação, 

também retira deles o direito de correta representação sindical. Esclareceu que restou patente a intenção da 

financeira no sentido de obter vantagem ilícita às custas de seus empregados. Tal prática faz surgir um 

sentimento de indignação a toda a sociedade, eis que viola o conjunto da ordem jurídica. Ponderou que, 

considerando a existência do Estado Democrático de Direito, a observância e respeito ao ordenamento 

jurídico se constitui em interesse fundamental de toda a coletividade para condenar as empresas ao 

pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de reparação de danos morais coletivos, 

indenização esta que reverterá ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 

Dos Recursos no TRT da 10ª Região 
 

As empresas interpuseram recurso ordinário contra a sentença proferida pela 20ª Vara do Trabalho do 

Distrito Federal aduzindo a nulidade da sentença diante da utilização de dispositivo indireto, citando os 

arts. 832, caput, da CLT e 458, III, do CPC. Suscitaram, ainda, a ilegitimidade ativa do MPT, 

impossibilidade jurídica do pedido, deferimento de pedido não deduzida; no mérito, defenderam a licitude 

do contrato entre as empresas, afastando o enquadramento sindical requerido. Quanto ao dano moral 

coletivo, sustentaram a ausência dos seus pressupostos, apontando ainda o valor excessivo da indenização. 
 

O MPT apresentou recurso ordinário adesivo, requerendo que os empregados da promotora fossem 

enquadrados como financiários por executarem atividade tipicamente financeira. No tocante ao valor do 

dano moral coletivo, pugnou pela majoração da indenização, apontando o valor de R$ 5 milhões. 
 

O TRT acolheu parcialmente o recuso adesivo da empresa e a totalidade do recuso do MPT em acórdão 

que restou assim ementado: 
 

TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADE-

FIM A ATIVIDADE-MEIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. A questão de ordem 

trabalhista não encontra apoio nas regras de natureza financeira, mas no ordenamento 

jurídico pátrio que veda a delegação de tarefas essenciais de uma entidade às empresas 

prestadoras de serviços em desvirtuamento dos preceitos da legislação trabalhista 

(art.9º da CLT). A descaracterização da terceirização da empresa prestadora de 

serviços se dá quando os trabalhadores, na verdade, são empregados da empresa que 

faz a terceirização. Logo, as regras emitidas pelo Banco Central não tem o condão de 

afastar análise sob o ângulo do direito trabalhista. Na hipótese, os empregados da 

empresa FACILITA realizam tarefas que estão incluídas na atividade central da 2ª 

reclamada FAI. Pode-se afirmar que os empregados da FACILITA apenas não aprovam 

os empréstimos, executando todo o trabalho da empresa financeira, inclusive, no 

próprio estabelecimento do tomador de serviços, o qual não possui o número de 

empregados suficientes para a execução da sua atividade-fim. Recursos parcialmente 

providos. 
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Os desembargadores do TRT afirmaram que o MPT possui legitimidade para o ajuizamento de ACP 

quando o objeto da demanda envolver direitos individuais homogêneos, os quais tem origem comum e os 

empregados envolvidos são identificáveis, inclusive diante da prática de terceirização ilícita da atividade-

fim. Afastaram o reconhecimento do vinculo empregatício diretamente com a empresa financeira, por não 

ter sido pedido expresso da ACP, dando neste tópico provimento ao recurso ordinários das empregadoras. 
 

O TRT frustrou a aplicação das Resoluções no Bacen, levando em consideração que essas normas dizem 

respeito ao controle exercido pelo Banco Central às instituições financeiras, atribuição que lhe compete 

como órgão fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional. A questão de ordem trabalhista não encontra 

apoio nessas regras de natureza financeira, mas no ordenamento jurídico pátrio que veda a delegação de 

tarefas essenciais de uma entidade às empresas prestadoras de serviços em desvirtuamento dos preceitos 

da legislação trabalhista (art. 9º da CLT). A descaracterização da terceirização da empresa prestadora de 

serviços se dá quando os trabalhadores, na verdade, são empregados da empresa que faz a terceirização. 

Logo, essas regras emitidas pelo Banco Central não tem o condão de afastar análise sob o ângulo do 

direito trabalhista. 
 

Destacou o desembargador relator em seu voto que “a criação legal da figura do correspondente 

bancário, uma espécie de descentralização das atividades bancárias, com o propósito de expandir as 

atividades financeiras incrementando o crédito na praça, deve em contrapartida "incrementar" os direitos 

do trabalhador que vai viabilizar o ganho creditício ao cidadão. Se é lícita a dinamização do crédito 

mediante entidade especializada na forma legal, merece respeito as ligítimas conquistas dos 

trabalhadores mormente se alçadas ao patamar constitucional (arts. 6º caput e 7º e incisos da C.F.), 

sobrelevando a dignidade humana do trabalhador. Essa sim, proporciona aumento da auto-estima 

daqueles laboram em instituições financeiras, sobremodo se dê porte econômico/social como do 

conglomerado demandado”. 
 

Por fim entenderam que a contratação dos empregados pela promotora de venda foi dado de forma ilícita, 

devendo a promotora de vendas promover o correto enquadramento sindical dos empregados na categoria 

de financiários. 

 

O acórdão do TRT ainda manteve a condenação das empresas ao pagamento do dano moral coletivo, 

acolhendo as argumentações do MPT, majorando a indenização para R$ 5 milhões em face da extensão do 

dano e do caráter pedagógico da indenização deferida. 

 

O processo no TST 
 

Inconformadas com o acórdão do TRT da 10ª Região, tanto as empresa quanto o MPT interpuseram 

recursos de revista, os quais não foram admitidos, ensejando a apresentação de Agravo de Instrumento 

perante o Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o entendimento do TRT, proferindo acórdão com a 

seguinte ementa: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS EMPRESAS RECLAMADAS. TERCEIRIZAÇÃO 

ILÍCITA. ENQUADRAMENTO DOS EMPREGADOS NA CATEGORIA DE 

FINANCIÁRIO. Consoante se extrai da moldura fática delineada nos autos, é possível 

constatar que: a) os empregados da FACILITA desempenhavam não meras atividades 

essenciais da FAI (instituição financeira), mas sim atividades voltadas à área-fim dessa 

empresa; b) a FACILITA não tinha como objeto social apenas o cadastro de clientes da 
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FAI, mas também "a coleta, intermediação e/ou aplicação de recursos financeiros de 

terceiros (FAI), bem com a sua custódia ao receber os pagamentos dos clientes"; c) a 

FACILITA "desenvolve suas atividades nas dependências da financeira FAI, com 

exclusividade, sem independência no trabalho terceirizado, e sem submissão à divisão 

dos serviços e assunção de responsabilidades"; d) a FAI conta com apenas 26 

empregados, os quais estão lotados em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo que os 

empregados da FACILITA operam em 208 lojas, comercializando os produtos da FAI. 

Ante esse contexto fático minuciosamente descrito pela Corte de origem, somente 

mediante o reexame do conjunto fático-probatório seria possível afastar o 

enquadramento da FACILITA como instituição financeira e o reconhecimento da 

terceirização ilícita, o que é vedado pela Súmula n.º 126 deste Tribunal Superior. 

Dessarte, constata-se que o reconhecimento da terceirização ilícita se amolda ao item I 

da Súmula n.º 331 do TST, que dispõe que: "A contratação de trabalhadores por 

empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 

serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n.º 6.019, de 03.01.1974)". Por fim, 

o enquadramento dos empregados da FACILITA na categoria dos financiários decorre 

tanto do reconhecimento da terceirização ilícita como do reconhecimento da FACILITA 

como instituição financeira, razão pela qual não há de se cogitar de contrariedade à 

Súmula n.º 55 do TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
 

Para manter o acórdão proferido pelo TRT, os ministros entenderam que consoante se extrai da moldura 

fática delineada nos autos, é possível constatar que: a) os empregados da promotora de vendas 

desempenhavam não meras atividades essenciais da instituição financeira, mas sim atividades voltadas à 

área-fim dessa empresa; b) a promotora de vendas não tinha como objeto social apenas o cadastro de 

clientes da financeira, mas também "a coleta, intermediação e/ou aplicação de recursos financeiros de 

terceiros, bem com a sua custódia ao receber os pagamentos dos clientes"; c) a terceirizada "desenvolve 

suas atividades nas dependências da financeira, com exclusividade, sem independência no trabalho 

terceirizado, e sem submissão à divisão dos serviços e assunção de responsabilidades. Ponderaram ainda 

que as normas emitidas pelo Bacen não possuem qualquer relação na esfera trabalhista, devendo a súmula 

331 do TST a elas se sobrepor. Assim, o TST manteve a determinação para que a empresa terceirizada 

enquadrasse seus empregados como financiários. 
 

Sobre o dano moral o acórdão afirmou que o dano moral coletivo, na esfera laborativa, deve ser entendido 

como uma lesão injusta que extrapola a esfera laboral individual, atentando-se contra direitos 

transindividuais de natureza coletiva. A conduta ilícita a configurar o dano moral coletivo deve, portanto, 

repercutir não só sobre os trabalhadores diretamente envolvidos, mas também sobre a coletividade. Assim, 

verificou que existe dano moral coletivo a ser ressarcido, visto que a hipótese se enquadra justamente na 

intermediação ilícita de mão de obra, hipótese essa em que se tem entendido que há o extrapolamento da 

esfera individual dos envolvidos e repercussão nos interesses extrapatrimoniais da coletividade, mantendo 

a condenação em R$ 5 milhões. 
 

A Sexta Turma do TST perfilou o mesmo entendimento ao apreciar o Recurso de Revista nº 142400-

69.2003.5.01.0037 ao manter a condenação imposta a instituição financeiras ao pagamento de indenização 

por dano moral coletivo no valor de R$ 3 milhões por irregularidades na contratação de trabalhadores que 

vendiam seguros e previdência privada nas agências da instituição financeira, sem que lhes fosse 

garantidos seus direitos trabalhistas. 
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Possíveis desdobramentos 
 

O julgamento proferido pelo TST deve ter aplicação em todo o território nacional, já que a ACP foi 

proposta de acordo com o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 130 da SBDI – II do TST. Além 

disso, observa-se claramente que o TST aplica a súmula 331 do tribunal sem distinguir quais são 

efetivamente as atividades efetivamente consideradas como atividade fim de uma instituição financeiras, 

desconsiderando todo o regramento estipulado pelo Banco Central do Brasil sobre os correspondentes no 

País. 

 

Ressalta-se, ainda, que o acórdão proferido poderá servir de paradigma para futuras questões que 

envolvam o enquadramento sindical dos correspondentes e da contratação de empresas terceirizadas, 

concedendo a possibilidade do Ministério Público do Trabalho ingressar com diversas ações civis públicas 

discutindo esse tipo de contratação.  

 

Ademais, o acórdão reforça a necessidade de promulgação de uma legislação que regule a terceirização de 

serviços e a contratação de correspondentes e seus efeitos na esfera trabalhista e sindical para evitar 

interpretações equivocadas pelos órgãos judicantes. 

 

A decisão ainda não transitou em julgado, sendo que as questões constitucionais apontadas no acórdão 

deverão ser levadas ao Supremo Tribunal Federal. A Confederação Nacional das Instituições Financeiras 

(CNF) continuará acompanhando o caso e seus desdobramentos e os demais processos que envolvem 

terceirização perante a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. 


