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SENTENÇA  

Rito sumaríssimo. Dispensado o relatório, na forma do art. 852-I, CLT. 

Fundamentação 

Conversão do rito. Em razão das partes envolvidas na presente ação e 

considerando os termos do artigo 852-A, parágrafo único da CLT e do artigo 12 do Decreto-Lei nº 

509/69, determino a conversão do rito sumaríssimo para o rito ordinário. 

Providencie a Secretaria da Vara as alterações cabíveis. 

Nulidade de Auto de Infração. Trata-se de Ação Anulatória do auto de infração 

de nº. 20.667.813#4, lavrado por Auditor-Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego em 27/05 

/2015, em decorrência do não preenchimento do quadro de empregados da autora com pessoas 

portadoras de deficiência ou reabilitadas pela Previdência Social, conforme cota estipulada no 

artigo 93 da Lei 8.213/91. 

Em que pese o parecer emitido pelo ilustre Parquet no sentido de julgar 

improcedente a ação, entendo que a documentação carreada aos autos comprova que a autora 

não resistiu ao preenchimento das vagas especiais e se esforçou no sentido de cumprir a cota, 

tanto por meio de avisos em jornais locais (fls. 793/798), quanto por meio de convocação direta a 

possíveis interessados em suas revistas (fls. 946, 982, 1022 e 1051) - que são de distribuição 

bimestral e gratuita – e em suas páginas virtuais e redes sociais (fls. 1083, 1085 e 1086), sem êxito. 

 Ademais, conforme se vê dos mencionados anúncios, a autora investia na 

publicidade local, no intuito de divulgar a existência de vagas em seus quadros para contratação 

de pessoas portadoras de necessidades especiais, nos anos de 2010 a 2014, contudo a autora 

não logrou êxito em contratar portadores de necessidades especiais em número suficiente para 

atender a cota legal. 

A União Federal tem razão de asseverar que a exigência legal constante do art. 93 

da Lei 8.213 não é novidade, eis que o dispositivo legal em questão data de 1991. Todavia, no caso 

em apreço, restou demonstrado todo o esforço (e, não, a inércia) desenvolvido pela 
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autora para atender à determinação legal. Não obstante, a autora não conseguiu atender à cota 

por falta de interessados em com ela contratar.  Eis a realidade do mundo dos fatos, que o Direito 

não pode desconsiderar. 



Ademais, como se extrai das provas produzidas nos autos, tem-se que a falta de 

contratação de pessoas com deficiências, nos limites exigidos pela norma que embasa a autuação, 

não ocorreu por culpa da Autora que procurou cumprir a norma legal e não localizou trabalhadores 

interessados, situação que, obviamente é capaz de ilidir a aplicação da punição objeto do auto de 

infração, eis que ninguém pode ser punido por descumprir obrigação impossível de ser cumprida, 

ainda que sua previsão esteja normatizada legalmente.  

A hipótese cuida de ato complexo, cujo implemento não depende exclusivamente 

da vontade da parte obrigada, à medida que se trata de obrigação relativa à contratação, que, como 

se sabe, demanda a manifestação de outras pessoas, ou seja, o aceite da proposta de emprego 

por trabalhadores com deficiências para as vagas da cota legalmente prevista.  

A norma legal que exigiu obrigação de contratar pressupõe haver oferta de 

trabalhadores interessados, o que é uma premissa fática averiguável caso a caso.  

Assim, em que pese haja a obrigatoriedade da lavratura do auto de infração pelo 

agente de inspeção, a autoridade administrativa, ao julgar a higidez do auto lavrado, para deliberar 

sobre a aplicação da multa, conforme inteligências do § 2o do artigo 629 combinado com o artigo 

643 da CLT, tem que verificar se existe motivo (causa legal) para aplicar a punição, ou seja, se a 

parte infratora agiu com dolo ou culpa na falta averiguada, decisão que, obviamente, ainda 

comporta revisão pelo Poder Judiciário, já que nenhuma lesão a direito pode ser subtraída da 

análise desse órgão.  

Assim, o simples dever administrativo de lavrar o auto infração não é causa para 

a prevalência da punição.  

Ante o exposto, declaro a nulidade do auto de infração de nº 20.667.813#4 e, por 

consequência, a inexigibilidade da multa por ele imposta, de modo que mantenho a decisão liminar 

já proferida quanto à impossibilidade de inscrição da autora na Dívida Ativa da União em razão da 

multa ora discutida. 

Honorários Sucumbenciais. Com base no art. 791-A, §2º, da CLT, arbitro 

honorários advocatícios em proveito do patrono da Autora em 5% sobre o valor atribuído à causa, 

uma vez que a pretensão da presente ação julgada procedente era declaratória, sendo, portanto, 

fixado com base na complexidade da causa. 

Dispositivo 

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação supra: 
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Julgo procedentes os pedidos formulados por _________. em face de UNIÃO 

FEDERAL (PGFN) para: 

1. Declarar a nulidade do auto de infração de nº 20.667.813#4 e, por consequência, a 

inexigibilidade da multa por ele imposta, de modo que mantenho a decisão liminar já proferida 

quanto à impossibilidade de inscrição da autora na Dívida Ativa da União em razão da multa 

ora discutida. 



2. Condenar a reclamada à seguinte obrigação de pagar:5% sobre o valor que atribuído à causa, 

em favor do patrono da autora, a título de honorários sucumbenciais. 

Em razão das partes envolvidas na presente ação e considerando os termos do 

artigo 852-A, parágrafo único da CLT e do artigo 12 do Decreto-Lei nº 509/69, determino a 

conversão do rito sumaríssimo para o rito ordinário. Providencie a Secretaria da Vara as 

alterações cabíveis. 

Custas pela reclamada, no importe de R$ 500,00, calculadas sobre o valor da 

condenação, ora arbitrado em R$ 25.000,00, isenta na forma do art. 790-A, CLT. 

Desnecessária a remessa obrigatória, por aplicação do entendimento 

jurisprudencial da Súmula 303, I, “a”, do Tribunal Superior do Trabalho. 

Intimem-se as partes. 

Nada mais. 

SAO PAULO/SP, 12 de novembro de 2020. 

ANDREA GOIS MACHADO 

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) 
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