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1

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

1.1

AGENTES POLÍTICOS

1.1.1

Magistratura

1.1.1.1

Remoção

1. Processo administrativo. Remoção a pedido. Juiz substituto. Requisitos fixados pelo edital de
processo de remoção atendidos. Prevalência do valor fundamental da família. Deferimento.
Preenchidos os requisitos preconizados pelo art. 20 da Res. Adm. nº 32/2011, com as
alterações estabelecidas pela Res. Adm. nº 29/2014, prestigiando o valor fundamental da
família e da manutenção do núcleo familiar, defiro o pedido de remoção. (TRT1 - Órgão
Especial- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos- 0003941-47.2016.5.01.0000 - 17/01/2017.
2. Remoção a pedido de juiz substituto. Uma vez preenchidos os requisitos previstos no edital
de remoção e na Resolução Administrativa nº 32/2001 do Órgão Especial, bem como em razão
dos valores de proteção à família, constitucionalmente consagrados, é permitida a remoção a
pedido de magistrado. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000570398.2016.5.01.0000 - 06/03/2017.)
1.2

ATOS ADMINISTRATIVOS

3. Nulidade do Ato Administrativo que transferiu o Autor para o Estado do Rio de Janeiro, sem
concurso público, em clara afronta ao art. 37, caput e Inciso II da CRFB. O Acórdão proferido na
Ação Civil Pública 0145200-53.2009.5.01.0007, expressamente delimita os trabalhadores por
ele atingidos, a saber, os agentes de segurança contratados mediante concurso público em
1986, hipótese na qual não se enquadra a parte recorrente, auxiliar de serviços gerais. Recurso
ordinário a que se nega provimento. (TRT1 -1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha
- 0100530-38.2016.5.01.0021 - 15/02/2017.)
1.2.1

Improbidade Administrativa

4. Justa causa. Ato de improbidade. Não restou provado a pratica do ato de improbidade que
foi imputado ao reclamante. O que ocorreu foi à negligência da empresa em admitir o
reclamante com certificado vencido. PETROBRAS. Responsabilidade subsidiária. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, proferido
em 30.03.17, com repercussão geral, no qual foi apreciada a responsabilidade subsidiária da
administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa
terceirizada, confirmou o entendimento adotado na Ação de Declaração de
Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização automática da administração pública,
cabendo, somente, a condenação quando houver prova inequívoca da conduta omissiva ou
comissiva na fiscalização dos contratos. In casu, restou comprovado que a Petrobras não
fiscalizou o contrato de prestação de serviço celebrado entre partes, não juntou, sequer o
contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas, o que evidencia sua culpa in

elegendo e in vigilando, em consequência, não houve, também, fiscalização. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000960-25.2014.5.01.0482 - 16/08/2017.)
1.3

CONCURSO PÚBLICO / EDITAL

5. Concurso público. Cadastro reserva. Expectativa de direito à nomeação. O entendimento
pacífico na jurisprudência trabalhista é o de que a aprovação de candidato em concurso
público realizado para preenchimento de cadastro de reserva não gera direito subjetivo à
nomeação, mas mera expectativa de direito. Uma vez expirado o prazo de validade do
concurso e não havendo preterição do reclamante quanto à ordem de classificação, não há se
falar em direito a nomeação e nem em indenização por dano moral. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0100126-16.2016.5.01.0076 - 07/03/2017.)
1.3.1

Classificação e/ou Preterição

6. Concurso público. Cadastro de reserva. Terceirização de atividade-meio. Não constatada a
terceirização de atividades inerentes ao cargo de Técnico Bancário Novo, tampouco a
convocação de candidato classificado em posição posterior à do autor no cadastro de reserva
para o qual se habilitou, não há como reconhecer ilicitude no procedimento da ré. A definição
no que toca ao quantitativo de vagas de trabalho de um concurso público escapa ao controle
judicial, salvo em havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, por se tratar de ato
discricionário da administração pública, vinculado a juízos próprios de conveniência e
oportunidade. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0100837-96.2016.5.01.0245 25/10/2017.)
1.4

EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO

7. Contrato temporário. Regime estatutário. Incompetência da Justiça do Trabalho. Consoante
o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado pelo c. TST e amplamente
abraçado por este Regional, esta Especializada não possui competência para apreciar
contratos temporários entre o trabalhador e a Administração Pública regidos pelo Direito
Público, ainda que se alegue o desvirtuamento do referido instrumento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0100073-30.2016.5.01.0401 - 11/05/2017.)
1.5

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

1.5.1
1.5.1.1

Aposentadoria
Invalidez Permanente

8. Aposentadoria por invalidez. Pensionamento. Base de cálculo. 13º salário. Não se deve
incluir na base de cálculo do pensionamento previsto no art. 950 CCB/02, o 13º salário,
porquanto este, embora detenha natureza salarial, é previsto em lei pela efetiva atividade
laboral. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0100800-13.2007.5.01.0010 23/08/2017.)

1.5.2
1.5.2.1

Licenças / Afastamentos
Doença em Pessoa da Família

9. Recurso administrativo. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Simetria
constitucional. Magistratura e Ministério Público. Resolução nº 133/2011 do CNJ. Observância.
Nos termos da Resolução nº 133/2011 do CNJ, em consonância com o §4º do art. 129, da
Constituição Federal, a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família
deverá observar a simetria existente entre as carreiras da magistratura e do ministério público,
sendo devida a aplicação das disposições do art. 222, inciso I, §1º, alínea b, da Lei
Complementar nº 75/93, ou seja, concedida sem prejuízo da percepção dos subsídios e das
demais vantagens inerentes ao cargo, pelo período de 90 dias, prorrogável por igual prazo e
nas mesmas condições. Em consequência, não existe restrição legal para a concessão do
benefício na forma do art. 222, da Lei Complementar nº 75/93, que se mostra mais vantajosa
se comprada com o art. 83 da Lei nº 8.112/90, sendo certo que a disposição do § 1º do art. 71,
da Lei nº 37/79 (LOMAN), busca apenas estabelecer garantia mínima ao mencionar que os
períodos de licenças concedidos aos magistrados não terão limites inferiores aos reconhecidos
por lei ao funcionalismo da mesma pessoa de direito público. Recurso administrativo a que se
dá provimento. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 000051238.2017.5.01.0000 - 24/07/2017.)
1.5.2.2

Licença por Acidente em Serviço

10. Acidente de trabalho. Percurso. Presentes os pressupostos (afastamento superior a 15 dias
e o consequente recebimento do auxílio-doença acidentário), nos termos da Súmula nº 378 do
TST é devida a estabilidade provisória, sendo irrelevante, no caso dos autos, que o obreiro
tenha conseguido uma colocação no mercado de trabalho no final do prazo da estabilidade.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0100729-83.2016.5.01.0078 25/08/2017.)
11. Doença equiparada a acidente do trabalho. Culpa do empregador. Indenização.
Configuração. É dever do empregador propiciar um adequado ambiente de trabalho, sem
riscos para a saúde do trabalhador. Nesse sentido, se a doença decorre de esforço repetitivo,
por falta de adequada proteção, resta configurada a culpa do empregador, exsurgindo o
direito da reclamante ao pagamento da indenização correspondente. Recurso provido, neste
aspecto. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0096300-52.2006.5.01.0263 22/11/2017.)
1.5.3
1.5.3.1

Pensão
Concessão

12. Pensão. Considerando tratarem-se de atos específicos, decorrentes da análise
particularizada das situações vivenciadas pelas pensionistas, ora recorrentes, os atos
administrativos praticados pelo Exmo. Des. Presidente deste e. Regional podem ser
submetidos ao crivo deste c. Órgão Revisor, mesmo por meio de apelo de natureza
administrativa. Em conformidade com o entendimento consubstanciado na Súmula nº 340 do
c. STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data

do óbito do segurado". Recurso da pensionista Monica a que se dá provimento. (TRT1 - Órgão
Especial- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0100978-40.2017.5.01.0000 27/10/2017.)
1.5.4
1.5.4.1

Regime Estatutário
Anistia Administrativa

13. Lei de Anistia nº 8.878/94. Efeitos financeiros. Empregado anistiado. Enquadramento e
recomposição salarial. O enquadramento do empregado anistiado, por ocasião de sua
readmissão com base na Lei de Anistia, deve ser realizado observando-se os mesmos reajustes
salariais e promoções gerais, concedidos aos demais trabalhadores, no período de
afastamento. Apenas as promoções de caráter geral, impessoal, ou seja, de critérios objetivos,
tais como a progressão funcional proveniente de quadro de carreira lhe são devidas,
independente da antiguidade e do merecimento. O enquadramento e a recomposição da
remuneração da parte Autora não implicam propriamente em remuneração em caráter
retroativo, mas, no cumprimento da própria Lei da Anistia, que ao tempo em que tratou de
impedir efeitos financeiros retroativos no artigo 6º, deixou claro no artigo 2º que o retorno ao
serviço se daria no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando fosse o caso,
naquele resultante da respectiva transformação. Essa previsão, por si só, já garantiria ao
trabalhador o reingresso no cargo que ocupava com todos os incrementos gerais concedidos
no período em que o anistiado esteve ilegalmente afastado do serviço público, notadamente
se combinado tal preceito com o que estabelece o artigo 471 da CLT. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0011410-60.2015.5.01.0007 - 06/03/2017.)
1.5.5
1.5.5.1

Sistema Remuneratório e Benefícios
Acumulação de Proventos

14. Readmissão. Aposentadoria superveniente em cargo público efetivo. Acumulação ilícita
(Art. 37 §10 da CRFB/88). Impossibilidade. É inconstitucional a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria de servidor público com remuneração de cargo público,
impossibilitando a readmissão como empregado público por ensejar acumulação ilegal,
conforme disposto no art. 37, § da CFRB/88. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano 0160700-96.1999.5.01.0012 - 02/10/2017.)
1.5.5.2

Adicional de Insalubridade

15. Ação de cumprimento. Vigilantes. Adicional de insalubridade. Laudos periciais conclusivos
emitidos pelo Ministério do Trabalho. I - Presta-se a ação de cumprimento para compelir
empresa(s) a efetivar disposição de norma coletiva. No caso vertente, o sindicato dos
vigilantes do Rio de Janeiro ajuizou a ação com o propósito de obrigar a reclamada a pagar aos
empregados substituídos adicional de insalubridade, cujo direito havia sido estabelecido em
laudos periciais emitidos pelo Ministério do Trabalho. II - O art. 195, §1º, da Consolidação das
Leis do Trabalho permite às partes enleadas em controvérsia sobre o direito indigitado
(sindicato e empresas) requerer ao Ministério do Trabalho a realização de uma tal perícia, que,
materializada em laudo, afastará exigência de idêntico procedimento em Juízo. III - Recurso da
parte Autora conhecido e provido; recurso da parte ré parcialmente conhecido e não provido.

(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000630-75.2010.5.01.0059 08/03/2017.)
16. Adicional de insalubridade. Indevido. Sendo o perito auxiliar do Juízo e nesta condição
devendo atuar com imparcialidade na elaboração de laudo técnico, destinado a fornecer
subsídios ao julgador, a fim de ser prestada a correta tutela jurisdicional através de
informações imprescindíveis à solução da controvérsia, por deter conhecimentos técnicos em
sua área de formação, e restando apurada a inexistência de insalubridade no ambiente de
trabalho, indevido o adicional respectivo. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins
Junior - 0000635-64.2013.5.01.0521 - 09/10/2017.)
17. Adicional de insalubridade. O laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo foi
conclusivo no sentido de que o reclamante não estava exposto a risco biológico de maneira
contínua como determina a NR 15, bem como não tinha contato direto com as fezes ou urina
dos cavalos, pelo que indevido o adicional de insalubridade. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz
Carvalho Moreira - 0000053-20.2013.5.01.0471 - 04/07/2017.)
1.5.5.3

Plano de Classificação de Cargos

18. PETROBRAS. Plano de classificação e avaliação de cargos. Independentemente do aspecto
formal, o Plano de Cargos e Salários deverá estabelecer critérios de promoção por antiguidade
e por merecimento, como já assentado pela jurisprudência no tema nº 418 da Orientação
Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0002111-98.2011.5.01.0201 - 16/06/2017.)

2

DIREITO CIVIL

2.1

FATOS JURÍDICOS

2.1.1

Prescrição e Decadência

19. Não respeitado o prazo de anos da extinção contratual, o direito de ação se encontra
prescrito, inciso XXIX do art. 7º da CF. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da
Silva - 0001364-31.2012.5.01.0261- 19/04/2017.)
2.2

OBRIGAÇÕES

2.2.1
2.2.1.1

Inadimplemento
Perdas e Danos

20. Dano moral. Conduta omissiva. A conduta que origina o dever de indenizar pode ser
comissiva, consubstanciada numa ação que se materializa no plano concreto, através de um
facere, e omissiva, que se revela num non facere, ou seja, numa conduta contraproducente
que demonstre ser relevante para o ordenamento jurídico, atingindo bem juridicamente
tutelado. Age contrariamente ao direito, por non facere, a empregadora que não adota
medidas necessárias à garantia da segurança no meio ambiente de trabalho. A ausência de
elementos de convicção no sentido de ter havido culpa concorrente da vítima enseja a

reparação integral do dano causado por culpa exclusiva da reclamada. Dano estético.
Julgamento extra petita. Verificada a ausência de pedido, descabe o julgamento extra petita.
Dano material. Lucros cessantes. Dentre os danos materiais indenizáveis (artigos 402 e 950 do
Código Civil), há as perdas imediatas (danos emergentes) bem como as decorrentes de dano
negativo ou lucros cessantes ou frustrados, consubstanciando-se estes, na lição de Maria
Helena Diniz, nos lucros que a vítima do dano "deixou de auferir", sendo certo, ainda, que não
se incompatibilizam com a percepção de benefício previdenciário. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Márcia Leite Nery - 0001324-57.2012.5.01.0226 - 08/06/2017.)

3

DIREITO DO TRABALHO

3.1

ANULAÇÃO / NULIDADE DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO

21. Nulidade contratual. Pagamento do FGTS. Inconstitucionalidade. Arguição. Artigo 19-A da
Lei nº 8.036/90. A Medida Provisória nº 2.164-41, que acrescentou o artigo 19-A da Lei nº
8.036/90, conferiu ao empregado que tenha o respectivo contrato de trabalho declarado nulo
o direito aos valores referentes aos depósitos do FGTS. O dispositivo em foco tem como
finalidade o atendimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais
do trabalho, constantes no artigo 1º da Constituição Federal, para evitar sacrifício exacerbado
do trabalhador, o qual não pode ter restituída a força de trabalho já despendida em prol da
Administração Pública. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000104090.2010.5.01.0041 - 19/04/2017.)
3.2

APOSENTADORIA E PENSÃO

22. O benefício da aposentadoria por invalidez não é definitivo, não ensejando, por
conseguinte, a extinção do contrato de trabalho quando da sua concessão ao empregado.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0011012-18.2015.5.01.0071 16/02/2017.)
3.2.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

23. 1) Cálculo do Imposto de Renda. Diferenças de complementação de aposentadoria. O artigo
12-A, da Lei nº 7.713/88, com a redação dada pela Lei nº 13.149/15, generalizou os casos de
incidência do imposto de renda para os rendimentos recebidos acumuladamente, incidindo,
inclusive, sobre as diferenças de complementação de aposentadoria pagas por entidades de
previdência fechada, como a PETROS. Recurso desprovido. 2) Contribuição devida à PETROS.
Foram homologados os cálculos apresentados pela PETROS, nos quais consta a dedução da
contribuição devida pelos exequentes. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª TurmaRel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0001603-22.2011.5.01.0018 - 06/04/2017.)
24. Aposentadoria. Complementação. WALMAP. NACS. O empregado que foi admitido pelo
Banco Nacional teve a sua adesão imediata à instituição Walmap (antiga denominação da
NACS). As regras para a sua complementação de aposentadoria são regidas pelas normas
vigentes ao tempo de sua contratação, somente se podendo admitir as alterações posteriores
quando mais benéficas ao trabalhador. A previsão de implemento da condição ao arbítrio
exclusivo de concessão do benefício pelo empregador fere norma legal e preceitos

constitucionais, não podendo ser aceita. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva
- 0000707-36.2012.5.01.0020 - 12/12/2017.)
25. Complementação de aposentadoria. Cálculo homologado. Parâmetros definidos na decisão
exequenda. Eficácia preclusiva da coisa julgada. As diretrizes acerca do critério de cálculo da
complementação de aposentadoria foram traçadas na decisão exequenda, no sentido de que
as diferenças deferidas referem-se a reajustes não observados em 2004, 2005 e 2006,
observando a fórmula de reajustamento contida no artigo 41 do Regulamento do Plano de
Benefícios. Transitada em julgado, as partes ficam impossibilitadas de reabrir a discussão
acerca dos parâmetros ali definidos, ou mesmo alterá-los, eis que fixados os limites da coisa
julgada. Decisão a não merecer reforma. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0162500-72.2008.5.01.0036 - 14/03/2017.)
26. Complementação de aposentadoria. Observância do teto. Inexistência de limitação no
plano originário (1969). O plano de complementação de aposentadoria original da PETROS não
previa limitação de benefício ("teto"). Inaplicável regra implementada posteriormente. (TRT1 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0036200-86.2009.5.01.005023/11/2017.)
27. Complementação de aposentadoria. Parâmetros fixados no Acórdão de nº 1319/1322verso. O cálculo da Complementação de Aposentadoria deve ser efetuado de acordo com os
parâmetros definidos na coisa julgada, tendo em vista o disposto no art. 879, § 1º, da CLT.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0152000-74.1993.5.01.0002 - 17/04/2017.)
28. Pedido de complementação de aposentadoria. PETROBRAS/PETROS. Parcela PLDL-1971. De
acordo com a Jurisprudência do c. Tribunal Superior do Trabalho, a parcela de participação nos
lucros incorporada ao salário antes da vigência da Constituição Federal de 1988, sob a rubrica
PLDL, possui natureza salarial e, por isso, deve integrar os proventos da aposentadoria da
reclamante. Recurso provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0000117-51.2011.5.01.0034 - 23/03/2017.)
3.3
3.3.1

CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL
Bancários

29. Bancário. Horas extraordinárias. Gratificação natalina. Incidência. O empregado bancário
enquadrado na regra do art. 224, §2º da CLT, passa a ser credor das horas extras incidentes
sobre a sétima e oitava horas trabalhadas e estas, deverão repercutir integralmente sobre a
gratificação natalina. Deste modo, uma vez que tais horas extras nunca foram pagas, não há de
se falar em compensação, motivo pela qual incidirão integralmente sobre a gratificação
natalina. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0000952-36.2010.5.01.0014 07/07/2017.)
30. Condição de bancário. Empregado cedido pelo Banco do Brasil à Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil. Inaplicabilidade durante o período da cessão. Suspensão
parcial do contrato. A jornada de seis horas diárias dos bancários, historicamente destinada
àqueles que atendem ao público, lidam com expressivo numerário e trabalham em tarefas que
promovem inegáveis desgastes físicos por força de movimentos repetitivos, não deve ser

aplicada a quem deixou de exercer tais atividades a partir da cessão. Sentença confirmada.
Relator: Desembargador Marcelo Antero de Carvalho (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero
de Carvalho - 0001584-53.2012.5.01.0059 - 26/07/2017.)
31. Enquadrada a Autora na categoria dos bancários e demonstrada a extrapolação habitual da
jornada de 6 horas de trabalho, a que estava sujeita, faz jus ao pagamento de 1 hora extra +
adicional de 50%, e respectivos reflexos, em razão da concessão de apenas 30 minutos de
intervalo, na forma do entendimento pacificado pelo c. TST, por meio da Súmula nº 437, inciso
I, III e IV. Recurso provido, no aspecto. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0010229-17.2013.5.01.0032- 03/04/2017.)
32. I- CEF. Quebra de caixa. O adicional a título de "quebra de caixa" tem como objetivo
remunerar o risco da atividade frente a eventuais diferenças no fechamento do caixa, com
vistas a garantir a intangibilidade salarial do empregado, e pode ser cumulado com a
gratificação pelo exercício da função de Caixa, não se traduzindo em bis in idem, porquanto as
verbas possuem naturezas distintas e são pagas por fatores e objetivos diversos. II- Caixa
bancário. Intervalo. Digitador. Art. 72 CLT. Descabimento. O intervalo previsto para os
digitadores justifica-se em razão da execução de movimentos repetitivos, de forma contínua.
Nas funções de caixa bancário, contudo, o movimento de digitação é intercalado com outras
atividades, não sendo exigível a concessão do intervalo previsto no art. 72 da CLT e na Súmula
nº 346 do c. TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 010183216.2016.5.01.0082 - 15/08/2017.)
3.3.1.1

Cargo de Confiança

33. Bancário. Horas extraordinárias. Cargo de confiança não configurado. Para que se
configure a norma excepcional contida no §2º do artigo 224 da CLT, capaz de afastar a jornada
de seis horas prevista em lei para o bancário, não basta a genérica confiança atribuída ao
obreiro, vez que a fidúcia é inerente ao contrato de trabalho, mas, sim, aquela apta a
comprometer o destino da instituição financeira. Apelo obreiro parcialmente provido. (TRT1 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0001474-90.2012.5.01.0047 - 26/04/2017.)
34. Incorporação da verba CTVA. Executando o Autor, por mais de 10 anos, cargos em
comissão e recebendo por estes, além da gratificação de função, a CTVA (Complemento
Variável de Ajuste de Mercado), não pode esta última ser suprimida, em razão do princípio da
estabilidade financeira, mesmo com a reversão ao cargo efetivo, como já uniformizou o c. TST,
na Súmula nº 372. Bancário. Horas extras. Cargo de confiança. Não terá direito à jornada de
trabalho reduzida prevista no caput do art. 224 o empregado em Bancos, casas bancárias e
Caixa Econômica Federal, que exerça funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e
equivalentes ou que desempenhe outros cargos de confiança. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José
Antonio Teixeira da Silva. Red. Desig. - 0002260-59.2011.5.01.0245 - 22/02/2017.)
3.3.1.2

Chefia

35. Bancário. Enquadramento no art. 224 §2º da CLT. Comprovado que o empregado, até
agosto de 2009, efetivamente possuía poderes de gestão ou especial confiança do
empregador, sendo a Autoridade máxima na agência, é suficiente para atrair a aplicação do

art. 224, §2º da CLT. Some-se a isso o padrão remuneratório percebido pelo Autor. Relatora:
Giselle Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000153178.2011.5.01.0521 - 16/01/2017.)
3.3.1.3

Divisor de Horas Extras

36. Bancário. Divisor. Incidente de Recursos de Revista Repetitivos (TST-IRRR-84983.2013.5.03.0138). O colendo Tribunal Superior do Trabalho, em decisão proferida no
Incidente de Julgamento de Recursos de Revista Repetitivos, decidiu que a inclusão do sábado
como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em
virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso.
Assédio moral. Não comprovação. Ônus da prova. O ambiente corporativo é um local de
extrema competição, onde conflitos, embates na defesa de pontos de vista divergentes,
tensões e estresse decorrentes dessa atmosfera hostil de busca incessante por resultados
acabam inevitavelmente ocorrendo, causando desconfortos de toda ordem, os quais, não
necessariamente, repercutem na esfera moral do empregado. Por se tratar de fato
constitutivo do direito vindicado, cabia ao reclamante a comprovação de que sofreu assédio
moral, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 818, da CLT c/c artigo 373, inciso I, do CPC/15).
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000996-02.2014.5.01.034206/09/2017.)
37. Bancário. Divisor. Salário-hora. Forma de cálculo. Matéria pacificada pelo Tribunal Superior
do Trabalho no julgamento de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo. Por ocasião do
julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, a
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho firmou tese
no sentido de que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para
os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo
64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220,
para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente. Com estes fundamentos, a
Corte Superior reformulou o entendimento antes contido em sua Súmula n° 124, I,
esclarecendo, ainda, que a inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no
caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas
semanais, trabalhadas e de repouso. Dessa maneira, considerando a força vinculante da
decisão proferida nos autos do aludido incidente (art. 985, I, do NCPC c/c art. 1º da Instrução
Normativa n° 39/2015 do TST) e o não enquadramento da presente hipótese entre aquelas
excepcionadas pela modulação de efeitos, resta indevida a aplicação dos divisores 150 e 200
para as jornadas normais de seis e oito horas dos empregados bancários. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0042700-50.2008.5.01.0036 - 14/12/2017.)
38. Bancário. Divisor. Salário-hora. Forma de cálculo. Matéria pacificada pelo Tribunal Superior
do Trabalho no julgamento de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo. Por ocasião do
julgamento do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, a
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho firmou tese
no sentido de que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para
os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo
64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220,

para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente. Com estes fundamentos, a
Corte Superior reformulou o entendimento antes contido em sua Súmula n° 124, I,
esclarecendo, ainda, que a inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no
caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas
semanais, trabalhadas e de repouso. Dessa maneira, considerando a força vinculante da
decisão proferida nos autos do aludido incidente (art. 985, I, do NCPC c/c art. 1º da Instrução
Normativa n° 39/2015 do TST) e o não enquadramento da presente hipótese entre aquelas
excepcionadas pela modulação de efeitos, resta indevida a aplicação dos divisores 150 e 200
para as jornadas normais de seis e oito horas dos empregados bancários. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0000378-53.2010.5.01.0421- 17/11/2017.)
39. Bancário. Divisor. Salário-hora. Forma de cálculo. Matéria pacificada pelo Tribunal Superior
no julgamento de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo. Por ocasião do julgamento do
Incidente de Recurso de Revista Repetitivo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, a Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho firmou tese no sentido
de que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os
submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64
da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220,
para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente. Com estes fundamentos, a
Corte Superior reformulou o entendimento antes contido em sua Súmula n° 124, I,
esclarecendo, ainda, que a inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no
caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas
semanais, trabalhadas e de repouso. Dessa maneira, considerando a força vinculante da
decisão proferida nos autos do aludido incidente (art. 985, I, do NCPC c/c art. 1º da Instrução
Normativa n° 39/2015 do TST) e o não enquadramento da presente hipótese entre aquelas
excepcionadas pela modulação de efeitos, resta indevida a aplicação dos divisores 150 e 200
para as jornadas normais de seis e oito horas dos empregados bancários. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0091400-87.2007.5.01.0005 - 06/09/2017.)
40. Divisor dos bancários. Adota-se, diante da contradição havida na sentença exequenda,
decisão proferida pela Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal
Superior do Trabalho, na sessão realizada em 21.11.16, por maioria de votos, que o divisor
aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários, inclusive para os submetidos à jornada
de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT, sendo 180 e
220, para a jornada normal de seis e oito horas, respectivamente (IRR-849-83.2013.5.03.0138).
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0054000-24.2007.5.01.0010 22/05/2017.)
41. Divisor mensal. Salário hora do bancário. Reexame do capítulo recursal para adequação à
tese jurídica prevalecente nº 02 do colendo TST. Trata-se de matéria devolvida para reexame
do capítulo recursal referente ao divisor mensal para o cálculo do salário hora do bancário,
visando a adequação à Tese jurídica Prevalecente nº 02 do colendo TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mery Bucker Caminha - 0000002-29.2012.5.01.0023 - 14/09/2017.)
42. Quanto ao divisor para o cálculo de horas extraordinárias relativamente ao empregado
bancário, após intensa cizânia jurisprudencial, inclusive pacificada por Súmula da c. Corte

Superior Trabalhista, a de nº 124, houve reformulação do entendimento firmado, por maioria,
na Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais daquele mesmo Sodalício, em sessão
ocorrida aos 21 de novembro de 2016. Ficou então estabelecido, revogando em parte a
decisão preteritamente sumulada, que o divisor corresponde ao número de horas
remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não e que a
inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, caso do bancário, não altera o
divisor, em virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de
repouso. Então, a partir desta orientação, o que se tem é que o divisor aplicável para a
hipótese é definido com base na regra prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação
por 30 da jornada normal de trabalho), sendo de 180 e 220, conforme seja a jornada do
bancário de seis e oito horas, respectivamente, não mais havendo de cogitar-se do divisor 150
para a primeira situação e 200 para a segunda. Dessarte, in casu, deve ser observado o divisor
180 para apuração dos extraordinários. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0000680-04.2011.5.01.0080 - 14/07/2017.)
43. Uniformização de jurisprudência. Vinculação. Modulação do Acórdão. A teor do que
estabelecem os parágrafos §§3º a 5º do art. 896 da CLT, c/c o §12 do art. 119-A do Regimento
Interno Consolidado deste Regional, procede-se à modulação do Acórdão quanto ao tema
Divisor Bancário, em razão do que determina o Ofício Circ. TST. GP Nº 340, de 29.06.17 e nova
redação da Súmula nº 124 do TST. Súmula nº 124 do TST. Bancário. Salário-Hora. Divisor
(alteração em razão do julgamento do processo TST-IRR 849-83.2013.5.03.0138) Res.
219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.17. I - o divisor aplicável para o cálculo das horas
extras do bancário será: a) 180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas
prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito
horas, nos termos do §2º do art. 224 da CLT. II - Ressalvam-se da aplicação do item anterior as
decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou
da SBDI-I, no período de 27/09/12 até 21/11/16, conforme a modulação aprovada no
precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.16. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da
Silva - 0000277-28.2011.5.01.0050- 28/09/2017.)
3.3.1.4

Gerentes

44. Enquadramento artigo 62, II da CLT. Sendo incontroverso que a autora exerceu o cargo de
gerente geral, insere-se, no período em questão, no regime previsto no artigo 62, II da CLT e,
consequentemente, aplica-se a Súmula nº 287 do TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz
Carvalho Moreira - 0011302-71.2014.5.01.0005 - 01/12/2017.)
3.3.2

Domésticos

45. Doméstico. Frequência e caracterização de vínculo de emprego. Prestação de serviços
anterior à Lei Complementar nº 150/15. Impossibilidade de aplicação da nova legislação.
Sendo objeto da demanda prestação de serviços em período anterior à vigência da Lei
Complementar nº 150/15, não há que se falar em aplicação dessa norma, especialmente
quanto aos requisitos para a caracterização do vínculo de emprego. Nesse caso, aplica-se a Lei
nº 5.859/72, cujo conceito de continuidade foi esclarecido pela Súmula nº 19 deste e. TRT da
1ª Região. Logo, tratando-se de prestação de serviços com frequência de 03 (três) vezes por

semana, não há que se falar em liame empregatício. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge Orlando
Sereno Ramos - 0010119-56.2015.5.01.0223 - 10/03/2017.))
46. Horas extras. Empregado doméstico. Ônus da prova. Lei complementar nº 150/15. O ônus
da prova quanto à jornada de trabalho dos empregados domésticos somente passou a ser do
empregador a partir da vigência do art. 12 da Lei Complementar nº 150/15. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0011462-65.2015.5.01.0004 - 05/06/2017.)
3.3.3

Enfermagem

47. Piso salarial estadual. Técnico de enfermagem. Súmula nº 374 do c. TST. Inexistindo piso
salarial fixado em norma coletiva, não há como se aplicar aquele estabelecido na Lei Estadual,
para a referida categoria profissional, como já consagrado no entendimento contido na
Súmula nº 374 do colendo Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar
Marques Carvalho - 0011704-61.2015.5.01.0024 - 26/04/2017.)
3.3.4

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo

48. Jornada de trabalho. Engenheiro. Horas extras. A Lei nº 4.950-A/66 não estipula a jornada
reduzida, mas apenas estabelece o salário mínimo para uma jornada de 6 horas para a
categoria dos engenheiros, não havendo se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava.
Inteligência da Súmula nº 370 do c. TST. Recurso ordinário não provido. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Valmir de Araujo Carvalho - 0006800-51.2008.5.01.0021 - 15/12/2017.)
3.3.5

Marítimos

49. Dias de descanso. Marítimo. Jornada 1X1,5. Compensação. Ressalvo meu posicionamento e
adoto o entendimento majoritário consagrado na jurisprudência deste egrégio Tribunal
Regional do Trabalho no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
0000062-32.2016.5.01.0000, que resultou na Tese Prevalecente nº 04. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0000662-33.2014.5.01.0482 - 07/06/2017.)
3.3.6

Professores

50. Professor. Dispensa. Artigo 332 da CLT. Interpretação. A garantia do pagamento dos
salários do período de férias escolares, não garante a extensão do contrato de trabalho do
professor empregado. Não por outra razão, cumulam-se com o valor do aviso prévio,
consoante antigo entendimento do c. TST (Súmula nº 10). Recurso Ordinário interposto pela
reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 010013691.2016.5.01.0001 - 16/02/2017.)
51. Reintegração. Regimento interno. Acordo celebrado em 2006 criando comissão paritária
para avaliar propostas de dispensas de professores. Inexistindo instrumento normativo vigente
à época, que ampare a tese da Ré, há que se considerar que a dispensa não observou o
procedimento previsto no Estatuto e Regimento Interno da Ré, em vigor à época da
contratação e que aderiram ao contrato de trabalho do Autor, em consonância com o disposto
no art. 468, CLT e o entendimento consagrado pela Súmula nº 51, TST, na medida em que a
cláusula do Acordo de 2006 está limitada ao período de vigência da norma coletiva.

Desprovimento do recurso. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 001184074.2015.5.01.0051- 03/04/2017.)
3.3.6.1

Redução Carga Horária

52. Redução da carga horária. Diferenças salariais. Professor. A redução da carga horária do
professor, sem espeque na efetiva diminuição do número de alunos, constitui alteração
contratual injustificável e ilícita, implicando redução salarial, sendo induvidoso o direito às
diferenças salariais. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 006610030.2009.5.01.0078 - 02/08/2017.)
3.3.7
3.3.7.1

Serviços de Telefonia ou Telegrafia
Operador de Telemarketing

53. Operador de telemarketing. CONTAX. Convenção coletiva com o SINSTAL. Não vinculação.
Embora este Relator entenda que a Autora exercia de fato a função da operadora de
telemarketing, enquadrada no Anexo II da NR 17 do TEM e conforme Súmula nº 29 deste
Tribunal Regional, a norma juntada, com o SINSTAL não vincula seu contrato por não
representar a Ré que é empresa de telemarketing e não de telecomunicações. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001221-62.2013.5.01.0243 - 26/04/2017.)
54. Operador de telemarketing. Convenção coletiva de trabalho mais favorável que acordo
coletivo. Súmula n° 29 do e. TRT da 1ª Região. Nos termos da Súmula nº 29 deste e. TRT, os
operadores de tele-atendimento/telemarketing estão sujeitos às normas coletivas da categoria
profissional dos empregados em empresas de prestação de serviços de telecomunicações,
sendo inafastável, por acordo coletivo menos benéfico, a incidência das normas da convenção
coletiva intersindical ou de sentença normativa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira
Maciel - 0010734-83.2015.5.01.0243 - 05/06/2017.)
3.3.8

Técnico em Radiologia

55. Piso salarial. Art. 16 da Lei 7.394/85. ADPF nº 151. Consoante decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 151, o piso salarial para a categoria dos
Técnicos em Radiologia, previsto no art. 16, da Lei nº 7.394/85, deverá ser observado apenas
até a fixação de nova base de cálculo através de lei federal, estadual ou por meio de normas
coletivas. O salário mínimo profissional previsto no art. 16 da Lei nº 7.394/85 não se confunde,
no entanto, com os pisos salariais regionais estabelecidos nas Leis Estaduais nº 5.950/11 e
6.163/12, com a competência que lhes foi conferida pela Lei Complementar nº 103/00, e estes
últimos tampouco constituem a base de cálculo a ser definida nos termos da decisão proferida
na ADPF nº 151. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0011379-50.2015.5.01.0036 16/02/2017.)
56. Técnico em radiologia. Terço constitucional sobre 40 dias de férias. Incabível. Em relação ao
terço constitucional incidir sobre os 40 dias, não há previsão legal que ampare a pretensão do
Autor, na medida em que o artigo 7º da Constituição Federal garante: "gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal". Logo, o pagamento
do terço constitucional está atrelado ao salário mensal, e não ao número de dias de férias

usufruídos. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0011961-62.2015.5.01.0032
- 03/03/2017.)
3.3.9

Trabalhadores em Petróleo

57. Petrobras. Trabalhador embarcado. Trabalho prestado no período de repouso.
Compensação de folgas de interesse para o trabalhador. Mesmo tendo em vista o regime
especial de trabalho do acionante, a norma coletiva acabou por flexibilizar os dias de repouso
remunerado do trabalhador embarcado. Essa conclusão é extraída a partir da promoção de
arquivamento do Ministério Público do Trabalho nos autos da Representação
003952.2012.01.000/0-502, na qual o ilustre Procurador ressaltou que a Plataforma P-27 da
Petrobras foi inspecionada em 08 e 09/08/12, pelo MPT, e em entrevistas informais a diversos
trabalhadores sobre o assunto, recebeu a resposta satisfatória de todos, justificada pela
possibilidade de utilização dos créditos de folga em datas importantes para o convívio familiar
e social. Vale dizer, os empregados utilizam o sistema de compensação de jornada em
benefício próprio para estarem presentes em terra (leia-se: em casa) em momentos especiais
de sua vida. É dizer que, em acolhendo o requerimento formulado pelo Autor, quem se
prejudicaria ulteriormente seria o próprio empregado, que não mais disporia de sistema que
garantisse flexibilidade quanto aos dias de folga. Relator: Des. Marcelo Antero de Carvalho.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0002475-95.2014.5.01.0482 14/02/2017.)
58. Petroleiro. Compensação de jornada. Acordo tácito. Impossibilidade. É inválido o critério de
compensação de jornada adotado pela empresa, sem anuência escrita do empregado ou
previsão normativa, porque não se admite que essa condição tenha sido ajustada tacitamente.
Inteligência da Súmula nº 85 do TST. Recurso não provido, neste particular. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0100660-06.2016.5.01.0481 - 11/08/2017.)
3.3.9.1

Regime de Revezamento

59. Direito do Trabalho. PETROBRAS. Trabalho embarcado. Regime 14x21. Compensação de
jornada. Invalidade. É inválido o sistema de compensação de jornada de trabalho imposto
unilateralmente pela PETROBRAS a trabalhadores que atuam embarcados em regime 14x21.
Acordão que se ajusta ao entendimento contido na Tese Jurídica Prevalecente nº 4 deste
Regional, provendo-se o apelo Autoral, no particular. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0000450-15.2014.5.01.0481 - 19/05/2017.)
60. Petroleiros. Reflexo das horas extras nas folgas (escala de 14X14). Este e. Regional, em
decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 000092148.2016.5.01.0000, reconheceu indevidas as repercussões das horas extraordinárias nos
repousos previstos na Lei nº 5.811/72, ainda que repetidos ou ampliados em normas coletivas.
Indenização por dano moral decorrente do não pagamento das verbas resilitórias ao
empregado. Este e. Regional decidiu, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
0000065-84.2016.501.0000, que não é toda a situação de ilegalidade que é capaz de,
automaticamente, causar um abalo moral indenizável. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de
Oliveira Maciel - 0006184-41.2014.5.01.0482 - 15/03/2017.)

3.4

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

3.4.1
3.4.1.1

Alteração Contratual ou das Condições de Trabalho
Acúmulo de Função

61. Acúmulo de Função. Salvo em casos específicos, ou quando as atribuições do cargo para o
qual o empregado foi contratado são incompatíveis com aquelas imputadas cumulativamente,
o exercício de mais de uma função na mesma jornada, ou mesmo do desempenho de
atividades para mais de uma empresa do mesmo grupo, não pressupõe a existência de mais de
um contrato de trabalho ou o pagamento de um plus salarial, em face do jus variandi ou poder
de comando do empregador, que lhe faculta o direcionamento das funções desempenhadas
por cada empregado. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha. Red. Desig. 0000878-94.2014.5.01.0481 - 05/05/2017.)
62. Motorista. Atividades de cobrador. Acúmulo de funções. Plus salarial. A função de
motorista não contempla o exercício de atividades próprias de cobrador. O acréscimo de
funções constitui alteração contratual qualitativa que, no caso, foi prejudicial ao Autor, na
medida em que lhe impôs outras responsabilidades, como guarda e conferência de numerário,
além do próprio ato de cobrança em si, passível, inclusive, de atrapalhar a função de dirigir.
Ademais, a Ré obteve ganho real com o trabalho do Autor, na medida em que deixou de pagar
o salário de um cobrador. Assim, considera-se que uma forma justa de remunerar o trabalho
do Autor é a fixação de um plus salarial que recompense o trabalho além do inicialmente
ajustado, com fundamento no art. 460 da CLT, pelo qual se depreende que não há como se
exigir trabalho sem a correspondente fixação de salário. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Giselle Bondim
Lopes Ribeiro - 0011449-58.2015.5.01.0039 - 13/02/2017.)
3.4.1.2

Alteração / Revogação de Regulamento da Empresa

63. CEF. Empregada admitida sob a vigência de Regulamento Interno. Natureza salarial de
parcela alterada por Norma Coletiva posterior menos favorável à obreira. Os direitos
estabelecidos por liberalidade do empregador, em Regulamentos Internos, passam a
incorporar os respectivos contratos de trabalho. Assim, a alteração da natureza salarial da
parcela em pactos coletivos posteriores não tem o condão de afetar o patrimônio jurídico dos
empregados que aderiram à norma interna corporis. A mudança das condições pré
estabelecidas entre as partes, que proporcione situação jurídica menos favorável, somente
poderá atingir os empregados admitidos após sua vigência entendimento consubstanciado na
Súmula nº 51 do colendo TST c/c artigo 468 da CLT Recurso Ordinário da Ré, fls.495/52, e
Recurso Ordinário da Autora, fls. 530/545-v, em face da procedência parcial da r. sentença da
Dra. Najla Rodrigues Abbude, Juíza do Trabalho Substituta na 1ª Vara do Trabalho de Barra
Mansa, fls.466/478. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000090561.2014.6.01.0551 - 11/10/2017.)
3.4.2

Contrato por Prazo Determinado

64. Contrato de experiência. Prorrogação. Observância do limite previsto no parágrafo único do
art. 445 da CLT. Validade. Súmula nº 188 do TST. A prorrogação do contrato de experiência é
válida, quando observado o limite estabelecido pelo parágrafo único do art. 455 da CLT, sendo

desnecessária a formalização da renovação já inserida na avença. Inteligência da Súmula nº
188 do TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 001025687.2015.5.01.0045 - 03/07/2017.)
3.4.2.1

Contrato de Experiência – Nulidade

65. Contrato de Experiência. Válida a prorrogação do contrato de experiência, firmada nos
termos do artigo 445, parágrafo único, da CLT, na conformidade da Súmula nº 188, do c. TST,
não havendo falar em conversão para contrato de prazo indeterminado. Recurso improvido.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0100154-78.2016.5.01.0077 24/01/2017.)
3.4.3

FGTS

66. FGTS. A alegação da inicial de ausência de depósito do FGTS, conforme extrato de Id.
17da335, não foi contestada pela reclamada, razão pela qual procede o pedido, devendo o
quantum ser apurado em liquidação e depositado na conta vinculada do Autor. Recurso do
reclamante provido nesse particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da
Fonte - 0011256-44.2015.5.01.0071 - 03/04/2017.)
67. FGTS. Ônus da prova do pagamento. A prova do pagamento incumbe à Ré, nos termos do
art. 319, Código Civil, e o entendimento consagrado pela Súmula nº 461, TST. Provimento do
recurso. Não realizada a prova, deve a Ré arcar com as diferenças que forem apuradas em
regular liquidação. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 001104811.2014.5.01.0034 - 06/03/2017.)
3.4.3.1

Depósito / Diferença de Recolhimento

68. Multa de 40% do FGTS. Diferença. Expurgos inflacionários. Planos econômicos. Prescrição.
Princípio da actio nata. O prazo da prescrição para reclamar diferença da multa de 40% do
FGTS, em decorrência dos expurgos inflacionários, conta-se do reconhecimento ao empregado
do direito material pretendido (complementos de atualização monetária do FGTS), seja por
decisão judicial transitada em julgado, seja pela edição da Lei Complementar nº 110/01.
Irrelevante a data da rescisão contratual. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges 0010575-60.2015.5.01.0302 - 06/03/2017.)
3.4.3.2

Levantamento / Liberação

69. FGTS. Contrato de trabalho em vigor. Levantamento. Impossibilidade. Exegese da Lei nº
8.036/90. Fora das hipóteses da Lei nº 8.036/90 não é possível o levantamento do FGTS na
constância do contrato de trabalho. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 000026415-2010-5-01-0066 - 24/04/2017.)
70. Mandado de segurança. Movimentação da conta do FGTS. Direito líquido e certo. Restou
decidido em sede liminar, que não há como se deferir a pretensão, uma vez que o artigo 29-B
da Lei nº 8.036/90, veda expressamente a concessão de liminar em sede de mandado de
segurança que importem em saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador, no
entanto, curvando-me a maioria desta e. Subseção, com a ressalva do meu entendimento,

havendo prova das causas da ruptura, sendo ela imotivada, cabe a concessão de liminar.
Concedida a segurança. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 010022231.2017.5.01.0000 - 02/06/2017.)
3.4.4

Reconhecimento de Relação de Emprego

71. Apenas por oferecer cartão de crédito Credcard e outros produtos da instituição financeira
não se justificaria equiparar o reclamante a um bancário ou mesmo reconhecer a existência de
vínculo de emprego entre ele e o segundo réu, Banco Citicard S.A. Ter o reclamante acesso ao
cadastro que vinha no sistema, de pessoas com créditos pré-aprovados, em nada altera a
natureza de suas funções (que se restringiam ao contato telefônico com clientes do segundo
réu). Nem a circunstância de o reclamante trabalhar só com produtos da 2ª reclamada em
nada altera essa situação, pela especificidade inerente às informações a serem prestadas. Ou
seja, para oferecer cartão de crédito Credcard às pessoas com créditos pré-aprovados pelo
sistema, a reclamante necessitaria conhecer as peculiaridades daquele produto, o que não
configura subordinação jurídica ao segundo réu, por este motivo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque
Lucarelli Dattoli - 0000780-10.2011.5.01.0063 - 13/02/2017.)
72. Direito do Trabalho. Ausência de subordinação. Vínculo de emprego não configurado.
Demonstrando a ré a inexistência de subordinação na prestação do trabalho, tem-se por não
configurado o vínculo de emprego nos moldes dos art. 2º e 3º da CLT. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
Dalva Amélia de Oliveira. Red. Desig. - 0000388-96.2010.5.01.0001- 20/07/2017.)
73. Relação de emprego. Distribuição do ônus da prova. Em se tratando de pedido declaratório
de relação de emprego, impõe-se, necessariamente, à Autora, provar, de logo, que existiu a
alegada prestação de serviços e a necessidade não eventual para o empregador, que se
traduzirá, desde que à míngua de elementos que a desautorizem, em presunção da existência
de subordinação objetiva, fato constitutivo do direito que persegue, transferindo-se aí, então,
para a Ré, o ônus de demonstrar a presença de fatos impeditivos daquela relação, com isto
fazendo ruir a ocorrência de subordinação subjetiva, o que decorre de prova eficaz quanto à
ausência do poder de direção e fiscalização no trabalho desenvolvido ou de habitualidade
daquela prestação, a inocorrente pessoalidade, ou, ainda, a eventual gratuidade no
desempenho dos misteres. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues 0000413-04.2014.5.01.0411 - 02/02/2017.)
74. Vínculo de emprego com a tomadora de serviços não reconhecido. Fraude não
demonstrada. Terceirização lícita. A teor do disposto no art. 94 da Lei nº 9.472/97, a
concessionária de serviço público, aí incluídas as empresas de telecomunicações e telefonia
podem contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Assim se a
parte autora não comprovou ter exercido atividade que extrapolasse os limites da autorização
legal para terceirização de serviços, não há razão para ser reconhecido o vínculo diretamente
com a tomadora dos serviços. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von
Adamovich. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 000176616.2012.5.01.0002 - 23/11/2017.)

75. Vínculo de emprego. Não configuração. Diante dos princípios que norteiam o Direito do
Trabalho, em ocorrendo a prestação de serviços, presume-se que a natureza da relação seja a
de emprego. A máxima de que o ordinário se presume e o extraordinário se comprova
(MALATESTA) é amplamente compatível com a situação de trabalhador que presta serviço
ligado à atividade-fim do empregador. O trabalho realizado na forma eventual e autônoma,
por ser excepcional, deve ser provado. Uma vez confessada pelo autor a ausência do requisito
pessoalidade e não comprovando a prova oral a existência de subordinação jurídica do autor à
reclamada, não há falar em vínculo de emprego. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto
de Oliveira - 0000644-08.2012.5.01.0021 - 22/11/2017.)
76. Vínculo de emprego. Reconhecimento em Juízo. Termo final. Reconhecido o contrato de
emprego em Juízo e divergentes as datas de encerramento noticiadas pelas partes, há que se
acolher aquela comprovada pela testemunha. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano
- 0011918-05.2013.5.01.0224 - 1/08/2017.)
77. Vínculo de emprego. Requisitos. Para que se configure a relação de emprego, é necessário
o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 31 da CLT, quais sejam: pessoalidade,
não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de um desses
requisitos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Portanto,
apenas o somatório destes requisitos é que representará o fato constitutivo complexo do
vínculo de emprego. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 001153616.2014.5.01.0082 - 27/11/2017.)
78. Vínculo empregatício. Advogado. O fato de o Autor ter prestado serviços sob a alcunha de
"associado" não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício em questão, eis que a
realidade prevalece sobre a forma. A natureza de um contrato não se altera em razão da
denominação que lhe é atribuída. O contrato de trabalho se aperfeiçoa solo consensu,
independentemente de formalidades, inclusive, e principalmente, aquelas propositalmente
forjadas para dissimular sua existência. Sentença de primeiro grau reformada. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0010260-13.2015.5.01.0082 - 03/05/2017.)
79. Vínculo empregatício. Banco Morada. Verifica-se que o autor ficou cedido para o Banco
Morada. Inexiste tal figura na legislação do trabalho, o que demonstra evidente fraude. Se não
bastasse, vê-se na CTPS do autor que o mesmo obteve baixa no dia do referido comunicado
acima (11.05.11). (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000114675.2011.5.01.0022 - 08/06/2017.)
80. Vínculo empregatício. Contrato de Estágio. Fraude. Não comprovada. É incontroverso que a
reclamante foi contratada como estagiária, tendo a reclamada comprovado tal situação com
documentos. Embora a Autora tenha impugnado os mesmos, não produz prova de sua
invalidade e sequer aduz o motivo. Sendo assim, a Autora não produziu nenhuma prova de
suas alegações a respeito da fraude ao contrato de estágio e tampouco de que desempenhava
as tarefas próprias dos empregados sem supervisão (CLT, 818), razão pela qual a sentença
deve ser mantida. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 010070121.2016.5.01.0077- 24/01/2017.)

81. Vínculo empregatício. Não configuração. No caso dos autos, seja em virtude da
irregularidade na eventual prestação de serviços em favor do ente público, sem concurso
público, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, não se verifica a relação
empregatícia sustentada pela recorrente. Neste sentido, estão fulminados os direitos
postulados na inicial, em que pese a cuidadosa análise da farta documentação produzida nos
autos. Recurso da reclamante desprovido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier 0142700-16.2008.5.01.0341 - 07/12/2017.)
3.4.4.1

Policial Militar e Civil

82. Bombeiro civil. Horas extraordinárias. Se a jornada do bombeiro civil, por força do previsto
no art. 5º da Lei nº 11.901/09, é de 12 X 36 h, o que implica na prestação de 180 horas
mensais, e se mediante norma coletiva foi prevista a compensação, não há que falar em
pagamento de horas extras. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 010044335.2016.5.01.0069 - 02/06/2017.)
3.5

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS

83. Isenção do Imposto de Renda e Redução do Desconto Previdenciário. Portador de Neoplasia
Maligna. Reavaliação. A pessoa com neoplasia maligna, beneficiária da isenção do imposto de
renda e redução da dedução previdenciária em seus proventos, não perde o benefício em
razão de avaliação por junta médica oficial que conclui pela ausência de sintomas, quando
comprovada por laudo médico a subsistência da enfermidade. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0003432-19.2016.5.01.0000 - 03/03/2017.)
3.5.1

Responsabilidade

84. Fato gerador das contribuições sociais. Parcelas salariais decorrentes de decisão judicial. O
parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 8.212/91, alterado pela Medida Provisória nº 449, de
03.12.08, convertida na Lei nº 11.941/09, de 27.05.09, considera-se ocorrido o fato gerador
das contribuições sociais na data da prestação do serviço, espancando, assim, qualquer dúvida
a respeito do mesmo, proveniente de créditos trabalhistas, decorrentes de decisões judiciais
condenatórias ou de acordos homologados em Juízo. Contudo, em observação ao princípio da
irretroatividade da lei, a mencionada alteração na Lei e Custeio não é aplicável nos casos em
que houve a prestação de serviços antes do início da vigência da citada MP, mas somente a
partir de 04.03.09, quando já ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 195,
§6º, da CRFB. Assim, somente para as parcelas salariais, decorrentes do contrato de trabalho,
anteriores a 05.03.09, considera-se ocorrido o fato gerador o dia dois do mês seguinte ao da
liquidação de sentença, a teor do disposto no artigo 276 do Decreto nº 3.048/99. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0000171-02.2011.5.01.0039 - 07/12/2017.)

3.6

DIREITO COLETIVO

3.6.1

Norma Coletiva - Aplicabilidade / Cumprimento

3.6.1.1

Prevalência

85. Instrumento normativo aplicável. Norma mais favorável. No Direito do Trabalho o critério
de hierarquização das normas, sejam heterônomas, sejam autônomas, não é o mesmo
utilizado no Direito Comum. Neste, utiliza-se o critério da especialidade, onde a norma
específica prevalece em detrimento da norma geral. Todavia, o critério de hierarquização de
normas no Direito do Trabalho é regido pelo princípio da norma mais favorável. Assim, mesmo
que o acordo coletivo seja mais específico, na hipótese da convenção coletiva ser mais
favorável, esta deve ser a norma aplicável. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia 0010339-66.2014.5.01.0004 - 03/05/2017.)
86. Normas coletivas aplicáveis. Princípio da territorialidade. O sistema sindical brasileiro adota
como critério para o enquadramento a atividade preponderante da empresa ou das categorias
profissionais diferenciadas, contudo, deve-se observar ainda a base territorial do local da
prestação de serviços, em face dos princípios da territorialidade e da unicidade sindical (art.
8º, II, da CF/88 e art. 611 da CLT). Por força do princípio da territorialidade, o que define o
âmbito da aplicação da norma coletiva será o local de prestação de serviços, considerando a
representatividade dos sindicatos econômico e profissional, independentemente da sede da
empresa. No caso dos autos, não obstante a carteira de trabalho do reclamante tenha sido
assinada pela filial da ré localizada no estado de São Paulo, é incontroverso que a prestação de
serviços ocorreu no estado do Rio de Janeiro. Demais disso, a empresa firmou acordos
coletivos com o sindicato profissional que representa o Autor no Rio de Janeiro, sendo estas
normas aplicáveis à espécie. Recurso do reclamante conhecido e improvido no particular.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 001200198.2014.5.01.0284 - 1/5/2017.)
3.7

DURAÇÃO DO TRABALHO

3.7.1

Adicional Noturno

87. Adicional noturno. Além de inovar em sede recursal, o Autor não apresentou qualquer
mínimo demonstrativo de que o adicional em comento, constante dos recibos de pagamento,
não foi pago corretamente. Assim, ante os limites da inicial e demonstrado o pagamento do
adicional postulado, não há reparos a serem feitos à sentença. Relator: Juiz Convocado
Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von
Adamovich - 0011415-37.2013.5.01.0077 - 24/01/2017.)
3.7.2
3.7.2.1

Alteração da Jornada
Acordo Individual e/ou Coletivo de Trabalho

88. Convenção Coletiva de Trabalho. Abrangência. Territorialidade. Gratificação semestral.
Indevida. Em razão do princípio constitucional da unicidade sindical, bem como do princípio da
territorialidade, previsto no artigo 611, da CLT, as Convenções Coletivas de Trabalho são

aplicáveis aos contratos de trabalho celebrados no âmbito geográfico da representatividade
dos sindicatos profissional e patronal pactuantes. Desse modo, não pode o recorrente
pretender o pagamento da gratificação semestral pelo simples fato da Convenção Coletiva de
Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul ter previsão neste sentido. Recurso do reclamante a
que se nega provimento no particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano - 0001036-59.2011.5.01.0060 - 05/10/2017.)
3.7.2.1.1 Escala 12 x 36
89. Jornada 12 X 36. Hora noturna reduzida. Aplicabilidade. OJ-SDI-1 nº 395. O trabalho
realizado na jornada 12 x 36 não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo
incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, §1º, da CLT e 7º, XIV, da CF.
Recurso provido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 001091648.2015.5.01.0056 - 06/03/2017.)
3.7.3

Compensação de Jornada

90. Acordo de compensação de jornada. Validade. A compensação de jornada de trabalho deve
ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. O acordo
individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido
contrário, conforme Súmula nº 85, itens I e II, do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0002134-88.2010.5.01.0521 - 23/11/2017.)
91. Rejulgamento. Nulidade da compensação fora da escala 14X21. Tese prevalecente nº 4.
Ressalto que na época do julgamento, em novembro de 2015, ainda não existia a tese
prevalecente, que é de janeiro de 2017, não havendo assim confronto direto. Todavia, passo a
modificar o meu voto por disciplina judiciária, mantendo os capítulos que não possuem
conflito com a decisão ora modificada. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira 0000524-69.2014.5.01.0481 - 01/09/2017.)
3.7.3.1

Banco de Horas

92. Embargos a que se dá parcial provimento para, imprimindo efeito modificativo ao julgado,
determinar a dedução dos valores pagos sob a rubrica 3957. Banco de Horas 50%. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000225-81.2012.5.01.0281 - 19/10/2017.)
93. Horas extras. Banco de horas. O entendimento firmado na Súmula nº 85, V, do c. TST
condiciona a validade do regime compensatório na modalidade banco de horas à negociação
coletiva. Quanto ao período abrangido pelo instrumento normativo colacionado aos autos, não
há que se falar em descaracterização do acordo de compensação de jornada. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0100781-12.2016.5.01.0262 - 22/09/2017.)
94. Jornada de trabalho. Horas extraordinárias. Banco de horas. Requisitos de validade. I - O
sistema de banco de horas, criado através da Lei nº 9.601/98, tem por escopo desonerar o
empregador, que se vê desobrigado de quitar as horas extraordinárias prestadas por seus
funcionários, caso compensadas em um espaço máximo de um ano. Por essa razão, em
fidelidade ao princípio tuitivo, fio condutor do ramo juslaboral, essa espécie de acordo de
compensação de jornada somente pode ser instituída por meio de negociação coletiva. Não

obstante, do regramento legal da matéria, além da dogmática do Direito do Trabalho, doutrina
e jurisprudência elegem outros requisitos a lidimar a instituição do banco de horas, sem os
quais as horas extraordinárias por ventura laboradas deverão ser pagas como tais. É dizer,
caso, ao instituir o sistema em debate, a empresa não observe as prescrições concernentes,
ele será declarado nulo. II - Tais requisitos são os seguintes: instituição através de norma
coletiva (convenção ou acordo coletivo), vedada a pactuação individual; limite máximo, não
elástico, de 10 (dez) horas de trabalho diárias (art. 59, §2º, CLT); observância do módulo de
compensação, que poderá ser, no máximo, de um ano (art. 59, §2º, CLT); adoção de controle
de ponto individualizado e no qual se exponha, de maneira clara, os créditos e débitos de
horas de cada trabalhador, e que possa por este ser conferido; pagamento do saldo de horas
extras, se houver, ao término do módulo de compensação, ou quando da rescisão do contrato
de trabalho. A tais requisitos acresça-se, igualmente, a necessidade de observância ao art. 66
da CLT, que estabelece ser de, no mínimo, 11 (onze) horas o período de descanso entre uma
jornada laboral e outra. III - No caso dos autos, além de não ter sido respeitado o limite
máximo de 10 horas de trabalho diário estabelecido no §2º do art. 59 da CLT e da
habitualidade do labor extraordinário, o Autor chegou a trabalhar 12 dias seguidos, em
jornada elastecida na maior parte deles, sem qualquer folga, o que invalida o sistema de banco
de horas e, assim, a parte Autora faz jus ao pagamento das horas extraordinárias. IV - Recurso
conhecido e não provido, no particular. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0010005-93.2015.5.01.0037 - 02/02/2017.)
95. PETROBRAS. Escala 14X21. Compensação de folgas. Banco de horas adotado pelo Réu de
forma unilateral. Diante do teor da Tese Jurídica Prevalecente nº 04, firmada pelo Pleno deste
egrégio Tribunal de acordo com a Lei nº 13.015/14, fixando orientação a ser seguida por todos,
no presente caso, em observação ao que restou materializado pela decisão do Pleno, deve ser
negado provimento ao recurso do reclamado para manter a condenação ao pagamento de
horas extras com adicional de 100%, atinentes às horas laboradas após o 14º dia embarcado e
nos dias de repousos. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 000564053.2014.5.01.0482 - 11/10/2017.)
96. Remunerado. Supressão. Banco de horas. Norma coletiva. Necessidade. Recurso provido. A
flexibilização das normas concernentes à duração do trabalho só é permitida mediante
negociação coletiva, conforme o disposto no artigo 7º, XIII, da Constituição Federal. Assim, a
adoção do regime de banco de horas pela empresa necessita de norma coletiva autorizando a
compensação, sob pena de não ser válido o regime adotado. Tese Jurídica Prevalecente nº 04
deste eg. Tribunal. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0006325-63.2014.5.01.0481 15/09/2017.)
3.7.4
3.7.4.1

Controle de Jornada
Cartão de Ponto

97. Horas extraordinárias. Ônus da prova. Não juntada da totalidade dos controles de
frequência. Os controles de frequência que ficam em poder do empregador são prova préconstituída no que concerne à jornada de trabalho, na forma da Súmula nº 338 do colendo
TST. Como prova pré-constituída, cabe ao empregador, demandado em Juízo, juntar aos autos
os controles de jornada porque ele tem o dever legal de manter esse tipo de documento em

seu poder (CLT, art. 74, § 2º). Assim, tendo a reclamada deixado de cumprir a determinação de
juntada dos referidos controles de frequência, em sua integralidade, aplica-se o artigo 400, do
CPC/15, considerando-se verdadeira a jornada indicada pelo Autor, conforme entendimento
consagrado na Súmula nº 338, do colendo TST. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto
de Oliveira - 0100607-74.2016.5.01.0206 - 08/05/2017.)
98. Juntada parcial dos controles de pontos. Súmula nº 338, do colendo TST. A não exibição,
em sua totalidade, dos controles de ponto, bem como a apresentação de marcação britânica
nos referidos documentos, fazem presumir como verídica a jornada declinada pelo reclamante
na inicial, nos meses em que não colacionados e naqueles que apresentam horários
invariáveis, conforme entendimento consagrado no item I e III da Súmula nº 338 do c. TST,
sendo inválidos, portanto, como meio de prova, cabendo à empregadora o encargo processual
de comprovar a jornada descrita na defesa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia
- 0005679-50.2014.5.01.0482 - 30/08/2017.)
3.7.5

Horas Extras

99. Hora extras. "I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o
registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não apresentação
injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de
trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário." (Súmula nº 338 do c. TST). Recurso
improvido no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001131876.2015.5.01.0009 - 05/12/2017.)
3.7.5.1

Adicional de Horas Extras

100. Horas extraordinárias. A partir da vigência da Lei nº 10.243/01, que acrescentou o §1º ao
art. 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em Convenção ou Acordo Coletivo que
elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de
apuração das horas extraordinárias. Inteligência da Súmula nº 449 do TST. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Tania da Silva Garcia - 0010441-07.2015.5.01.0343 - 13/02/2017.)
101. Horas extras. As cláusulas coletivas devem ser analisadas de forma sistemática, de modo
a se harmonizarem entre si. Adicional noturno. Quantitativo. Se o quantitativo de horas
noturnas é superior ao de horas extras, a conclusão é que a jornada contratual também foi
considerada como noturna. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich 0001398-92.2010.5.01.0061 - 04/10/2017.)
102. Horas extras. Tendo o Autor impugnado os cartões de ponto, detém o ônus da prova em
relação à sua imprestabilidade e ainda quanto à jornada declinada na petição inicial. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0010480-62.2014.5.01.0432 - 13/02/2017.)
103. Cargo de confiança. Não configuração. O exercício de atividades gerente de expansão de
mercado não configura exceção do art. 224, § 2º, da CLT. Inexistência de fidúcia diferenciada
apta a afastar a regra geral de jornada de seis horas diárias aplicável aos bancários. Recurso
ordinário do reclamado desprovido. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques
Barrozo - 0000003-95.2011.5.01.0072 - 10/08/2017.)

104. Cargo de confiança. Não configuração. Ônus da prova. Compete ao empregador
comprovar o exercício do cargo de confiança, a fim de justificar a adoção do módulo de
trabalho disciplinado no art. 224, §2º, da CLT. Não logrando êxito o Réu em demonstrar que as
atividades laborativas do obreiro justificavam a adoção da regra legal aplicável aos ocupantes
de cargo de direção, gerência, fiscalização ou chefia, devido o pagamento do labor
extraordinário além da jornada normal de seis horas. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas
Martins - 0000960-79.2012.5.01.0034 - 07/05/2017.)
105. Horas extras. Cargo de confiança. Não ficou comprovado que o reclamante tinha,
efetivamente, subordinados ou que desempenhava funções de direção, gerência, fiscalização,
chefia ou equivalentes. Essas circunstâncias comprovam o exercício do ''cargo de confiança'',
ou seja, típico cargo de especial confiança do empregador. É de se esperar a comprovação de
alguma fidúcia peculiar a revelar que a função exercida é de confiança, o que não se verifica no
caso dos autos. Recurso provido, neste particular, afastando o exercício do cargo de confiança.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0010909-80.2015.5.01.0242 07/07/2017.)
106. Horas extras. Não configuração da excludente do artigo 62, Inciso II, da CLT. O inciso II do
artigo 62 da CLT exclui do âmbito de aplicação das normas alusivas à limitação da jornada os
trabalhadores que exercem cargo de confiança, assim considerados aqueles cujas atribuições
importam poderes de mando, representação e gestão, e desde que percebam remuneração
diferenciada com a gratificação equivalente a pelo menos 40% do salário efetivo. Hipótese em
que não há como considerar que a parte autora tenha confessado ser detentora de cargo de
gestão. Encargo probatório da reclamada não cumprido quanto ao fato impeditivo alegado.
Recurso parcialmente provido. Relator: Desembargador Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0001223-93.2012.5.01.0040 - 22/09/2017.)
3.7.5.2

Divisor

107. Carga semanal de 40 horas. Divisor de 200 horas. Para os empregados que estejam
sujeitos à carga semanal de 40 horas de trabalho, aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o
cálculo do valor do salário-hora, na esteira do entendimento consubstanciado na Súmula nº
431 do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 010059867.2016.5.01.0027 - 03/04/2017.)
108. Divisor a ser adotado. A sentença fixou o divisor em 200 (duzentos), no entanto, em razão
da decisão do TST-IRR-849-83.2013.5.01.0138, considerando a jornada de oito horas, deve ser
adotado o de 220 (duzentos e vinte). Recurso parcialmente provido para determinar que para
apuração do salário-hora seja adotado o divisor de 220 (duzentos e vinte). Equiparação
salarial. A empregadora não logrou, por qualquer meio de prova, demonstrar a maior
perfeição técnica ou produtividade do paradigma. E, como dito na sentença, a Autora ocupava
o cargo havia anos ao tempo da admissão do modelo. Presente o fato constitutivo e ausentes
os fatos impeditivos, resulta o direito à equiparação, corretamente deferida. Todavia, para o
trabalho de gerente administrativo, os empregados do banco percebem, além do salário, a
gratificação de função, como, aliás, denuncia o nome. E para que haja a efetiva equiparação,
indispensável que o valor da hora trabalhada seja idêntico, com isso, deve-se considerar a
soma de salário-base com a gratificação de função, que não é parcela de cunho

personalíssimo, como dito. A sua repercussão se fará nas mesmas parcelas mencionadas na r.
sentença, aí incluídas as horas extraordinárias. Recurso parcialmente provido para determinar
que para fins de equiparação salarial se observe a soma do salário-base com a gratificação de
função e para acrescer na condenação o pagamento da gratificação semestral nos mesmos
moldes que pagas aos modelos. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0001076-31.2012.5.01.0052 - 08/03/2017.)
109. Divisor. Cálculo das horas extras. Aplica-se o divisor 200 (duzentos) quando se tratar de
jornada de quarenta horas, o que é o caso vertente, conforme entendimento jurisprudencial
da Súmula nº 431, do egrégio TST. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos. Red. Desig. - 0006441-69.2014.5.01.0481 - 05/04/2017.)
3.7.5.3

Gorjeta

110. Garçom. Gorjetas. Espontaneamente concedidas pelo cliente. Repasse parcial dos valores
pelo empregador ao empregado. Diferenças devidas. 1) Restando comprovado que a acionada
repassava aos garçons apenas parte dos valores recebidos de seus clientes a título de gorjeta
espontânea, remanescem devidas diferenças, à luz da média semanal fixada pela r. sentença
recorrida e deduzidos os valores constantes dos contracheques acostados, de modo a evitar o
enriquecimento se causa do obreiro, além de integrar sua remuneração para todos os efeitos
legais. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se concede parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel.
José da Fonseca Martins Junior - 0001389-10.2010.5.01.0004 - 20/07/2017.)
111. Gorjeta. Do acordo coletivo trazido aos autos. Reconheceu o Autor, no depoimento
pessoal, que não recebia a totalidade dos valores pagos a título de gorjetas, uma vez que havia
divisão entre os diversos profissionais da ré, respaldada por norma coletiva. Aliás, o Autor
também não recebia o percentual (10%) indicado na exordial, pois não era cobrado dos
clientes; a gorjeta era dada de forma espontânea e os empregados declaravam qual era o valor
que tinham recebido e que constava no contracheque para efeito de descontos e integrações
legais. Não há diferenças a quitar. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 001022508.2014.5.01.0076 - 25/01/2017.)
3.7.5.4

Reflexos

112. Ação rescisória. Reflexo das horas extras sobre o RSR. Reexame de provas e da decisão
rescindenda. Improcedência. Examinando os fundamentos da decisão rescindenda e da inicial
desta ação rescisória, infere-se que a pretensão da Autora é reexaminar o conjunto probatório
da reclamação trabalhista, como também a decisão que transitou em julgado, o que não se
admite em sede de rescisória. Observo que as matérias trazidas a exame nesta ação rescisória
com fundamento em violação ao disposto no art. 7º da Lei nº 5811/72, já foram apresentadas
na defesa da ação originaria, o que evidencia a clara tentativa da Autora em utilizar a ação
rescisória como sucedâneo de Recurso Ordinário, o que não se admite no nosso ordenamento
legal. A inicial, neste ponto, é repetição da contestação na ação originária, restringindo-se a
Autora a adequar o texto à natureza desconstitutiva da ação rescisória e, portanto, ao invés de
se insurgir contra a pretensão do Reclamante como fez na contestação, manifesta a sua
contrariedade a sentença que transitou em julgado. (TRT1 - SEDI-1- Rel. José Antonio Teixeira
da Silva - 0101144-09.2016.5.01.0000 - 10/10/2017.)

3.7.6

Horas in Itinere

113. Horas in itinere. O mero fornecimento do transporte pelo empregador não gera o direito
a horas in itinere. O obreiro não fará jus a tal direito se o trajeto for servido de transporte
público regular e inexistir incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada e
os do transporte público regular. In casu, embora tenha demonstrado a ré a existência de
transporte público, não logrou êxito em demonstrar a compatibilidade de horários. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0000904-66.2014.5.01.0522 - 09/08/2017.)
114. Horas in itinere. Ônus da prova. Não tendo a Ré comprovado a existência de transporte
público regular, em horário compatível com a jornada de trabalho do obreiro, ônus que lhe
competia, não há como afastar a incidência do disposto no §2º, do art. 58, da CLT, a justificar
as horas in itinere pleiteadas na exordial Recursos Ordinários das partes, às fls. 484/490 (Autor)
e 496/508 (Ré), em face da r. sentença de procedência parcial da Dra. Taciela Cylleno, Juíza do
Trabalho Substituta, na 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, fls. 457/462, integrada às fls.
492/492-v. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000067202.2011.5.01.0056 - 26/09/2017.)
115. Horas in itinere. Súmula nº 90 do TST. Não configuração. Restando comprovado que
existiam outros meios de transporte disponíveis para o local de trabalho, além daquele
fornecido pelo empregador, não há que se falar em horas in itinere. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0101365-04.2016.5.01.0481 - 12/09/2017.)
3.7.7

Intervalo Intrajornada

116. Concessão parcial do intervalo intrajornada. A concessão parcial do intervalo intrajornada
mínimo, para repouso e alimentação, implica o pagamento total do período correspondente, e
não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva
jornada de labor para efeito de remuneração. Inteligência da Súmula nº 437 do c. TST. (TRT1 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0011715-36.2015.5.01.0042 - 03/04/2017.)
117. Intervalo intrajornada. Concessão parcial. Acórdão que se adequa à Tese Jurídica
Prevalecente nº 6, deste TRT. Ressalvado meu entendimento pessoal, nos termos da Tese
Jurídica Prevalecente nº 6, a concessão parcial do intervalo enseja o pagamento total do
período correspondente. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 000284796.2013.5.01.0282 - 22/11/2017.)
118. Intervalo intrajornada. Gozo parcial. Pagamento integral. Aplicação do disposto na
Súmula nº 437 do c. TST. Conforme pacificado pelo c. TST, na forma da Súmula nº 437, a
concessão parcial ou a não concessão do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e
alimentação, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele
suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal
de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito
de remuneração. Relatora: Desembargadora Carina Rodrigues Bicalho . (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Carina Rodrigues Bicalho - 0000851-19.2012.5.01.0017 - 03/08/2017.)

119. Intervalo intrajornadas. O principal objetivo do intervalo interjornadas é permitir ao
empregado atuar nos diversos outros papéis que cada ser humano exerce no contexto da vida
social. É neste momento que o obreiro se integra à comunidade, através dos grupos com que
tenha afinidade e mais importante, se faz presente no contexto familiar. A proteção deste
direito é essencial ao ser humano e colabora, em conjunto com o desenvolvimento de sua
atividade profissional, para sua saúde, bem estar e qualidade de vida. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Cesar Marques Carvalho - 0100041-23.2016.5.01.0046 - 16/02/2017.)
3.7.7.1

Adicional de Hora Extra

120. Intervalo interjornadas. Horas extras. A não observância do intervalo mínimo de 11 (onze)
horas entre duas jornadas de trabalho, previsto no artigo 66 da CLT, dá direito ao empregado
ao pagamento das horas não concedidas acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento).
Dou provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0011427-92.2013.5.01.0031 24/01/2017.)
121. Intervalo intrajornada. Não usufruído. Horas extras. Devidas. Incidente de uniformização
de jurisprudência. Julgamento ocorrido. Tese jurídica fixada. Observância. A consequência legal
em caso de desrespeito ao intervalo intrajornada, previsto no artigo 71, da CLT, é o pagamento
do período relativo ao intervalo não concedido, ou concedido parcialmente, com acréscimo de
50% sobre o valor da hora normal de trabalho, independentemente de ter sido ou não
ultrapassado o limite diário ou semanal de duração do trabalho. Registre-se que a parcela
possui natureza de salário, e como tal, repercute no cálculo das parcelas contratuais e
rescisórias. Aplicação do entendimento consagrado pela Súmula nº 437, do c. TST. Recurso da
ré a que se nega provimento, no particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano - 0002215-78.2012.5.01.0226 - 20/09/2017.)
3.7.7.2

Intervalo 15 Minutos Mulher

122. Artigo 384 da CLT. Intervalo de 15 minutos antes do trabalho extraordinário. O c. TST
decidiu que, embora homens e mulheres sejam iguais em direitos e obrigações, o artigo 384 da
CLT foi recepcionado pela Constituição da República. Assim, a mulher faz jus ao intervalo de
quinze minutos entre a jornada ordinária e a sobrejornada, na forma do referido dispositivo
legal, sendo-lhe devido o pagamento como hora extra da pausa não concedida. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0000530-33.2012.5.01.0033 - 09/08/2017.)
123. Intervalo do art. 384, da CLT. Isonomia, não discriminação e não retrocesso social.
Princípios constitucionais que orientam a ressignificação do direito ao intervalo assegurado às
mulheres pelo artigo 384, da CLT. Súmula Regional 53 TRT 1. Inicialmente, cabe destacar que,
na 1ª Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho, fixou-se o entendimento
de que o art. 384, da CLT, que estabelece um intervalo intrajornada de 15 minutos para a
mulher entre a jornada ordinária e a extraordinária, foi recepcionado pela CF, estendendo a
sua aplicabilidade também aos trabalhadores do sexo masculino, conforme se depreende do
Enunciado nº 22. A conquista de direitos por uma única parte da universalidade dos
trabalhadores não implica em violação do princípio da isonomia, salvo quando comportar
discriminação odiosa contra grupos sociais marginalizados e diferenciação irrazoável ou
injustificada contra indivíduos. Não é o caso do artigo 384, da CLT, que não contém, em si,

nenhum tratamento discriminatório que reproduza mecanismos sociais de desqualificação das
mulheres. De toda sorte, quando a consciência social ou jurídica não mais reconhecer como
válida a diferenciação, repelindo como irrazoável o que antes fora concebido como razoável,
os princípios constitucionais da proteção e o do não retrocesso social orientarão a
interpretação de modo a concretizar os direitos, universalizando-os de modo isonômico para
todos, jamais excluindo-os de seus titulares originais. Em caso de inconstitucionalidade por
omissão, a melhor técnica para saná-la é a atuação positiva do Judiciário ampliando o raio de
incidência da norma, para beneficiar os originariamente excluídos, ao invés de atuar
negativamente suprimindo os direitos de todos. A isonomia entre homens e mulheres deve ser
interpretada a partir da cláusula de vedação do retrocesso social e do princípio da proteção.
Recurso da reclamada a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva - 0011602-95.2015.5.01.0070 - 11/08/2017.)
124. Intervalo do art. 384 da CLT. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão de 17
de novembro de 2008, ao julgar o processo IIN-RR-1.540/2005-046-12-00.5, rejeitou o
incidente de inconstitucionalidade do artigo 384 da CLT, concluindo que referido artigo foi
recepcionado pela Constituição da República. O reconhecimento da constitucionalidade do art.
384 da CLT, além de ter decorrido do aspecto fisiológico, resultou também da desigualdade
existente entre homens e mulheres no âmbito familiar e social, principalmente em razão dos
afazeres que a elas são destinados, não se podendo esquecer da dupla jornada a que são
submetidas, acarretando maior penosidade no desenvolvimento desses afazeres. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0100022-61.2017.5.01.0020 - 14/12/2017.)
125. Intervalo do art. 384. da CLT. Comprovada a supressão do descanso de 15 minutos antes
do período extraordinário do trabalho, previsto no art. 384 da CLT, faz jus a empregada à
contraprestação do intervalo não concedido como hora extra, com as devidas integrações.
Recurso provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 010061461.2016.5.01.0046 - 15/09/2017.)
126. Intervalo do artigo 384 da CLT. Horas extras. Conforme posicionamento do colendo TST, o
descumprimento da referida norma importa no pagamento das horas extras correspondentes
àquele período, não configurando em mera infração administrativa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Mônica Batista Vieira Puglia - 0101517-24.2016.5.01.0264 - 17/10/2017.)
3.7.7.3

Redução / Supressão Prevista em Norma Coletiva

127. Motorista de ônibus interestadual. Intervalo intrajornada reduzido. O intervalo
intrajornada previsto no artigo 71 da CLT constitui direito indisponível do trabalhador, só
podendo ser reduzido ou dilatado nas circunstâncias especificamente previstas em seus
parágrafos. O fato de o labor dos empregados da reclamada se dar em condições especiais e
com jornada avençada em ACT não lhes retira ou mitiga os direitos decorrentes de normas
cogentes, como é o caso da fruição da pausa intervalar para refeição e descanso, destinada à
preservação da saúde, higiene e segurança do trabalhador. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0011459-06.2014.5.01.0050 - 03/04/2017.)
128. Motorista de ônibus. Norma coletiva prevendo a supressão do intervalo intrajornada. A
pausa para refeição e descanso durante a jornada objetiva o restabelecimento físico e mental

do trabalhador, sendo certo que sua concessão de forma fracionada, através de pequenos
intervalos, não resulta em qualquer benefício para o obreiro; em especial quando verificada a
prorrogação habitual do módulo normal de trabalho. Consoante entendimento contido na
Súmula nº 437, do colendo TST, é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de
trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este
constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem
pública (art. 71, da CLT, e art. 7, XXII, da CF/88), infenso à negociação coletiva. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0100853-21.2016.5.01.0481 - 25/07/2017.)
129. Uniformização de jurisprudência. Vinculação. Modulação do acórdão. A teor do que
estabelecem os §§3º a 5º do art. 896 da CLT e o §12 do art. 119-A do Regimento Interno
Consolidado do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, procede-se à modulação do
acórdão quanto ao tema Intervalo intrajornada, em razão do entendimento consagrado pela
Tese Jurídica Prevalecente nº 06 deste Regional. Tese Jurídica Prevalecente nº 06. Intervalo
Intrajornada. Supressão ou concessão parcial. Pagamento do período total. O descumprimento
do intervalo previsto no artigo 71 da CLT tem como consequência o pagamento do período
integral do intervalo para repouso e alimentação, mesmo quando fruída alguma parcela de
descanso, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 437, I, do TST.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva. Red. Desig. - 000008012.2012.5.01.0059 - 13/12/2017.)
3.7.8

Repouso Semanal Remunerado e Feriado

130. A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas
extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina,
do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem. Ostentando o adicional
de transferência nítido caráter salarial, corolário é a sua integração na base de cálculo das
horas extras. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0041900-98.2008.5.01.0043 06/12/2017.)
131. Cálculo de repouso semanal remunerado decorrente de horas extras. O critério para a
apuração do repouso semanal remunerado decorrente das horas extras é técnico e específico
para o mês de referência, no qual o número de horas extras mensais é dividido pelo número
de dias úteis e multiplicado pelo número total de repousos verificados no respectivo mês.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 0001536-15.2012.5.01.0053 1/12/2017.)
132. PETROBRAS. Repouso semanal remunerado. Supressão. Comprovado o trabalho além dos
14 dias na plataforma, bem como o embarque antes do término das folgas de 21 dias e não
existindo norma coletiva que autorize a compensação do trabalho nas folgas mediante banco
de horas, devidas as horas extras laboradas além dos 14 dias na plataforma e nos dias de folga.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0011036-71.2015.5.01.0483 - 1/2/2017.)
133. Regime de 14X21. Repouso. Repouso semanal remunerado. Inexistindo ajuste individual
ou coletivo para a modalidade de compensação entabulada pela ré e, prevendo a norma
coletiva através da cláusula 104ª a relação trabalho x folga na razão de 1x1,5, observada a
folga na razão de 0,5 (meio) para os dias de desembarque, como também é estabelecido na

norma coletiva, o que nem sempre é observado pela ré, impõe-se a manutenção da sentença.
Neste sentido a Tese Jurídica Prevalecente nº 04 desta Corte. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0003162-09.2013.5.01.0482 - 08/06/2017.)
3.7.9

Sobreaviso / Prontidão / Tempo à Disposição

134. Sobreaviso. Para que se configure o regime de sobreaviso ou de prontidão é
imprescindível que o empregado tenha o seu direito de ir e vir cerceado. Inteligência da
Súmula nº 428, do c. TST. As obrigações contratuais, neste tipo de regime, perpassam a
jornada normal, de modo que o empregado esteja sempre disponível para atender as
convocações emergenciais patronais (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0001402-46.2012.5.01.0066 - 23/01/2017.)
3.7.10 Trabalho Externo
135. Horas extras. Trabalho externo. Caracterização. O inciso I do artigo 62 da CLT determina
que, para a caracterização da atividade externa, torna-se necessária a conjugação de dois
fatores: a impossibilidade de o empregador controlar o horário de trabalho e a anotação na
CTPS e no registro de empregados dessa condição. Comprovada a possibilidade de efetiva
fiscalização da jornada, o empregado tem direito à horas extras. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica
Batista Vieira Puglia - 0011619-51.2015.5.01.0032 - 03/04/2017.)
136. Horas extras. Trabalho externo. Motorista. O artigo 62, inciso I, da Consolidação das Leis
do Trabalho trata de situação excepcional, em que, pelas peculiaridades da função
desempenhada, não há como aferir o tempo em que efetivamente permaneceu o trabalhador
à disposição da empresa, sendo exatamente este o caso dos autos. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0010915-69.2015.5.01.0054 - 13/02/2017.)
137. Não terá direito a uma jornada de trabalho específica o empregado que exerça atividade
externa, desde que esta (a atividade externa) seja incompatível com a fixação de horário de
trabalho. A lei art. 62, inciso II, da CLT se baseia em premissa lógica e coerente: o trabalhador,
por exercer suas funções fora do estabelecimento do empregador (ou seja, fora do alcance do
poder de fiscalização imediata deste último), disporia livremente de seu tempo,
desincumbindo-se de suas tarefas no momento do dia que lhe fosse mais conveniente. Por
isso, o trabalhador não poderia cobrar, do empregador, quaisquer valores por serviços
extraordinários. Todavia, o simples fato de o reclamante exercer função externa não
constituiria obstáculo a que a ele fosse reconhecido o direito a horas extras. Somente se a
função externa de que se ocupava o reclamante fosse incompatível com a fixação de horário
de trabalho, a ele não poderiam ser deferidas horas extras. E a função externa exercida pelo
reclamante não seria incompatível com a fixação de horário de trabalho exatamente porque,
ao longo de suas jornadas de trabalho, o reclamante não fazia mais do que "percorrer" as
obras sob a responsabilidade da reclamada. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli. Red.
Desig. - 0000309-47.2012.5.01.0034 - 03/11/2017.)
138. Se o reclamante exercia funções externas e, dessa forma, já foi contratado para exercer
suas funções sem subordinação a horário, na forma do art. 62, I, da CLT, conforme registro em
seu contrato de trabalho, a ele cabia comprovar que sua jornada era fiscalizada, ônus do qual

não se desincumbiu a contento. Recurso do Autor a que se nega provimento. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0010194-89.2014.5.01.0010 - 03/02/2017.)
139. Trabalhador externo. Requisitos. Trabalhador externo, a teor do art. 62, I da CLT, é aquele
que desempenha suas funções fora do espaço físico da empresa, sem que esta possa fiscalizar
a quantidade de horas que o empregado disponibiliza a serviço da produção. A caracterização
do trabalho como sendo "externo" decorre, portanto, da impossibilidade de a empresa
estabelecer controle de horário. Se este existe, por óbvio que fará jus o empregado à
percepção de suplementares, quando excedido o módulo diário ou o semanal, previstos no
art. 7º, XIII da CRFB/88. Aliás, o enquadramento do empregado na exceção prevista no art. 62,
I, da CLT, está na incompatibilidade da fiscalização do horário, o que somente poderá ser
aferido caso a caso diante do contexto fático. Controlando a reclamada o horário de trabalho
no curso da relação empregatícia, torna-se incontestável a submissão do empregado ao
controle de horário. Divisor de horas extras. Com o limite de 44 horas semanais, em seis dias
úteis, têm-se 7,20 hs diárias. Estas, multiplicadas por 30 (dias do mês), resultam em 220 horas
mensais. Se por norma coletiva, reduziu-se a carga horária para 40 horas semanais, aplica-se o
mesmo raciocínio matemático: jornada de 8 horas em semana de cinco dias resulta em 40
horas semanais, que equivalem a 200 horas/mês, sendo este o divisor a ser adotado para
apuração do valor das horas trabalhadas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva 0132100-49.2006.5.01.0035 - 07/06/2017.)
140. Trabalho externo incompatível com o controle de horário. Hipótese do Inciso I do art. 62
da CLT. Não configurada. I - A hipótese exceptiva de que trata o artigo 62, inciso I, da
Consolidação das Leis do Trabalho, cuida da atividade externa incompatível com o controle do
horário de trabalho do empregado, registrando-se, ainda, que é imprescindível a anotação
dessa condição na Carteira de Trabalho e Previdência Social bem como no registro de
empregados. II - No caso vertente, as cópias da CTPS e da ficha de registro de empregado
trazidas aos autos não continham nenhuma anotação da condição de trabalhador exercente
de atividade externa incompatível com a fixação de horário, o que, de pronto, afasta a
incidência do art. 62, I. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000456-19.2010.5.01.0301 - 13/06/2017.)
141. Trabalho externo. Motorista externo. Motorista de caminhão. Rastreamento do veículo
via satélite. Incontroverso que o obreiro realizava trabalho externo. Todavia, tal fato, por si só,
não se presta a enquadrá-lo automaticamente na excludente do art. 62, I, da CLT. Isto porque
o rastreamento via satélite viabiliza o controle da jornada de trabalho do empregado
motorista, porquanto se realiza por meio de aparelho que capta sinais de GPS e permite a
transmissão de dados como a localização exata do veículo, tempo no qual ficou parado, bem
como a velocidade em que trafega. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0002537-38.2014.5.01.0482 - 17/08/2017.)
142. Trabalho externo. Sobrejornada. Ônus da prova. É do empregador o ônus de comprovar a
impossibilidade de controle de jornada caso seja alegada a exceção do artigo 62, I, da CLT.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0011125-23.2015.5.01.0054 - 1/5/2017.)

3.7.11 Turno Ininterrupto de Revezamento
143. Turno ininterrupto de revezamento. Jornada superior a seis horas. Norma coletiva.
Possibilidade. O texto constitucional estabelece: "jornada de seis horas para o trabalho em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva." (art. 7º, XIV). Logo, a jornada
de trabalho de seis horas para trabalho em turno interrupto de revezamento pode ser
ampliada, desde que mediante norma coletiva. Por força de ajuste normativo, o reclamante
estava sujeito a jornada de 8 horas de trabalho, não se configurando qualquer violação a Carta
Magna. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0012281-12.2015.5.01.0421 02/06/2017.)
3.7.11.1 Hora Noturna Reduzida
144. Prorrogação da hora noturna. Jornada em escala de 12X36. A prorrogação da hora
noturna após as 5h da manhã busca proteger o empregado que possui jornada mais penosa e
desgastante, sendo que o trabalho em jornada de 12x36, que se inicia antes mesmo das 22h e
se estende após às 5h da manhã, expõe ainda mais o trabalhador, pelo que também faz jus à
prorrogação do adicional noturno, conforme entendimento consolidado pela Orientação
Jurisprudencial nº 388 da SDI-1 do Colendo TST. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0003340-24.2014.5.01.0481 - 28/08/2017.)
3.8
3.8.1

FÉRIAS
Base de Cálculo

145. O comando inscrito no art. 142, §3º, da CLT ("quando o salário for pago por percentagem,
comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses que
precederem à concessão das férias") se aplica, de forma integral, apenas quando exista um
período de doze meses a ser considerado. Se, no entanto, o período a ser considerado é
inferior a doze meses, o disposto no art. 142, §3º, da CLT prevalecerá, mas proporcionalmente
ao número de meses em discussão. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 000070224.2012.5.01.0243 - 1/08/2017.)
3.8.2

Fruição / Gozo

146. Férias pagas e não gozadas. Comprovação da irregularidade. Dobra devida. Restou
suficientemente comprovado por intermédio da prova documental acostada aos autos,
especialmente nos controles de ponto e recibos salariais, que reclamante não usufruiu do
período de férias durante os meses de julho de 2010 e julho de 2011. Faz jus a reclamante ao
pagamento da dobra prevista no artigo 137 da CLT sobre os valores relativos aos períodos de
férias não usufruídos e discriminados na r. sentença. Recurso Ordinário do reclamante
conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0000949-25.2014.5.01.0343 23/11/2017.)
3.8.3

Indenização / Dobra / Terço Constitucional

147. Férias em dobro. Descumprimento do prazo previsto no artigo 137 da CLT. É devido o
pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o adicional de férias previsto em

norma coletiva, quando as férias são gozadas após o período legal de concessão. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0100877-48.2016.5.01.0061 - 02/06/2017.)
3.9

OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO

3.9.1

Contrato de Aprendizagem

148. O Contrato de Aprendizagem previsto no art. 428 e seguintes da CLT é espécie de
contrato de trabalho especial, que gera vínculo empregatício e tem por escopo assegurar a
formação profissional e o ingresso no mercado de trabalho de jovens entre 14 e 24 anos de
idade, dependendo, ainda, para sua validade, da observância de uma série de exigências
elencadas no dispositivo legal citado, tais como: ajuste por escrito e por prazo determinado;
idade do aprendiz entre 14 e 24 anos; anotação na CTPS; inscrição em programa de
aprendizagem; frequência escolar, caso não haja concluído o ensino médio. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001631-69.2013.5.01.0551 - 21/06/2017.)
3.9.2
3.9.2.1

Trabalhador Avulso
Portuário

149. Dano moral. Trabalhador avulso. Precariedade das instalações em que prestados os
serviços. Responsabilidade solidária. OGMO e operador portuário. O descumprimento das
obrigações relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, bem como a precariedade dos
locais onde os serviços eram prestados, atinge a moral e a dignidade o trabalhador, o que
enseja o deferimento da indenização por dano moral postulada, devendo o OGMO e o
operador portuário responder solidariamente pelo pagamento de tal indenização. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0011525-63.2015.5.01.0401 - 14/03/2017.)
150. Vínculo empregatício em período anterior ao anotado em CTPS. Ausência de
comprovação. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a
existência de vínculo empregatício em período anterior ao anotado, resta mantida a sentença
de origem que julgou improcedente o pedido. Indenização por danos morais e materiais.
Indevida. O reclamante não comprovou haver sofrido acidente de trabalho durante a relação
de emprego estabelecida com a reclamada nem a existência de nexo causal entre sua condição
mórbida e as atividades desempenhadas na ré, não fazendo jus, com isso, ao recebimento de
indenização por danos morais e materiais. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0001157-20.2011.5.01.0050 - 08/05/2017.)
3.10 PRESCRIÇÃO
151. CBTU. FLUMITRENS. Transferência. Prescrição total. Se o ato que determinou a
transferência do empregado da CBTU para a Flumitrens foi consumado em 1994, cabia-lhe
impugná-lo nos cinco anos seguintes à suposta lesão. Mantendo-se inerte, pronuncia-se a
prescrição total. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 001165933.2015.5.01.0032 - 24/01/2017.)

152. Doença profissional. Prescrição. Tanto pelo prazo do Código Civil (3 anos) como pela
prescrição trabalhista (cinco anos), houve esgotamento do prazo da prescrição. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0002283-20.2013.5.01.0282 - 05/05/2017.)
153. Execução. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade. A extinção da execução, com
aplicação da prescrição intercorrente, quando ausentes os requisitos inscritos no art. 794 do
CPC de 1973 e 924, IV, do CPC de 2015, fundamentada em inércia da parte detentora do título
executivo judicial, viola a coisa julgada material formada no processo de conhecimento. (TRT1
- 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia. Red. Desig. - 0000131-35.2010.5.01.0013 - 25/01/2017.)
154. Não tendo sido observado o disposto no artigo 313, §2º, II, do CPC/15, pois não se tem a
devida comprovação da intimação dos possíveis dependentes do de cujus para promoverem a
respectiva habilitação, é de se reconhecer a nulidade da sentença que pronunciou a existência
de prescrição intercorrente. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de
Petição TRT-AP-0136100-77.1997.5.01.0045, em que são partes: João de Mattos Filho,
agravante, J S Brito Louças e Ferragens LTDA - BRIMATEC, Manuel Silva da Costa Brito, Maria
de Lourdes da Costa Brito e Maria Magdalena Mathias Brito, agravados. I - Trata-se de agravo
de petição interposto pelo exequente contra a sentença de fls. 325, proferida pela MM. Juíza
Cláudia de Abreu Lima Pisco, da 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou extinta a
execução. A parte agravante pretende a reforma do julgado, mediante os fundamentos
articulados às fls. 327/329. Contraminuta da executada, às fls. 358/363. Os autos não foram
remetidos à d. Procuradoria do Trabalho, por não ser hipótese de intervenção legal (Lei
Complementar nº 75/93) e/ou das situações arroladas no Ofício PRT/1ª Região nº 214/13-GAB,
de 15/01/13. É o relatório. II - Questão Processual: A parte exequente sustenta, em suma, que:
"o crédito trabalhista reconhecido pelo título judicial nos autos constitui direito líquido e certo
do Agravante podendo a qualquer tempo ser exigido diante da existência de patrimônio do
Agravado à garantia da execução"; "assim, considerando que na esfera trabalhista não se
aplica a prescrição intercorrente, reputa-se como melhor solução para o caso o
restabelecimento do processo o seu arquivamento provisório até que (...) futuramente
apresente meios para prosseguir"; "vejamos a Súmula nº 114 do egrégio TST:..."; outrossim,
não é possível "a decretação da prescrição ex officio, à luz do disposto no artigo 219, §5º, do
CPC, por incompatível com a natureza alimentar do crédito trabalhista"; "ademais, deveria o
Juízo ter expedido a Certidão de Credito Trabalhista, em conformidade com o Tribunal
Superior do Trabalho que regulamenta a mesma pelo Ato nº 1/GCGJT, de 1º de fevereiro de
2012". (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 013610077.1997.5.01.0045 - 09/03/2017.)
155. Prescrição extintiva. Interrupção. Única da contagem do prazo prescricional. Art. 202 do
Código Civil. Aplicável. A ação trabalhista, quando arquivada, interrompe a prescrição, com
relação aos pedidos idênticos, conforme entendimento da Súmula nº 268 do TST. Todavia,
essa interrupção se dá uma única vez, conforme preceitua o art. 202, parágrafo único, do
Código Civil, aplicável de forma subsidiária ao Processo do Trabalho, dada a inexistência de
norma própria que trate da matéria. Recurso do Autor a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0100189-52.2016.5.01.0040 - 11/08/2017.)

156. Prescrição total. Não configuração. Se a empregadora reconhece o direito do trabalhador,
não há que se falar em prescrição total, especialmente quando havia requerimento
administrativo pendente de apreciação. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho
de Brito - 0100618-64.2017.5.01.0046 - 06/10/2017.)
3.10.1 Ação Trabalhista Arquivada - Interrupção
157. Execução trabalhista. Prescrição intercorrente. Limites objetivos para a sua pronúncia.
Desídia processual manifesta. Termo a quo do prazo prescricional. A prescrição intercorrente é
aplicável ao Processo do Trabalho, mas certas circunstâncias específicas devem ser sopesadas.
A Súmula nº 327, do STF, a admite. O art. 884, §1º, da CLT, ao dizer que o devedor pode alegar
prescrição em seus embargos está, obviamente, se referindo à intercorrente, porque a outra,
ordinária, que tem natureza jurídica de exceção substancial, deve ser arguida com a defesa.
Prescrição é a extinção de uma ação ajuizável e de toda a sua capacidade defensiva, por inércia
de seu titular, no prazo fixado em lei e na ausência de causas preclusivas de seu curso. A Lei nº
6.830/80, que regula as execuções fiscais, aplica-se ao Processo do Trabalho. O art. 40 dessa
Lei diz que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou
não forem encontrados bens suficientes para a garantia do crédito. A parte final do caput do
art. 40 diz que, nesse ínterim, se suspende o curso da prescrição. O §2º, do art. 40, diz que o
juiz ordenará o arquivamento dos autos se dentro de um ano não forem encontrados bens ou
localizado o devedor. Já o §4º diz que se da decisão que ordenar o arquivamento tiver
decorrido o prazo prescricional, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente.
O prazo da prescrição é o mesmo da ação. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca 0010245-49.2015.5.01.0048 - 24/01/2017.)
158. Prescrição intercorrente. Execução fiscal. Inércia da União. Configura-se a prescrição
intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito
permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa
da parte exequente. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0185300-35.2006.5.01.0531 04/10/2017.)
159. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade na Justiça do Trabalho. É inaplicável na Justiça
do Trabalho a prescrição intercorrente, conforme entendimento jurisprudencial pacificado
pela Súmula nº 114 do c. TST. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 011020014.1995.5.01.0223 - 08/09/2017.)
3.10.2 Acidente de Trabalho
160. Prescrição do acidente de trabalho. A jurisprudência reiterada do colendo Tribunal
Superior do Trabalho é no sentido de que a prescrição aplicável à pretensão calcada em danos
decorrentes de doença profissional ou de acidente de trabalho se define pela data em que o
trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Na hipótese dos autos, ainda que
fosse adotado como marco inicial a data alegada pelo réu, 14/07/07, ajuizada a ação em
07/02/11, foi observado o quinquídio legal, não estando prescrito o direito de ação da
reclamante. Rejeito. Inépcia da petição inicial. Inexistência. A possibilidade de declaração da
inépcia da petição inicial justifica-se, evidentemente, nos princípios mais basilares do processo,
pelos quais as partes devem ser tratadas em igualdade de condições e devem poder exercer,

de forma ampla, o direito de formular resposta adequada às pretensões que lhes são
apresentadas em juízo. Verificando-se, porém, que a petição inicial não inviabilizou a defesa,
pois, contestados todos os pedidos de forma pormenorizada, inexiste fundamento para a
declaração da inépcia. Rejeito. Dano moral. Doença profissional. A concessão do benefício
acidentário representa a declaração, pelo ente estatal competente, do nexo de causalidade
entre a doença do empregado e sua atividade laboral. Por outro lado, apesar de a necessidade
de produção de prova técnica situar-se nos casos em que, diversamente, o INSS não reconhece
a natureza acidentária do benefício, foi produzida prova técnica nos autos, que foi conclusiva
acerca do nexo de causalidade entre a doença desenvolvida pela autora e suas atividades
laborais, sendo a prova técnica inelutavelmente conclusiva da caracterização da doença do
trabalho. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0000136-08.2011.5.01.0018 - 06/12/2017.)
161. FGTS. Prescrição. O STF, ao modular os efeitos da decisão proferida no Recurso
Extraordinário nº 709.212/DF, ressalvou os casos em que o termo inicial da prescrição, ou seja,
a ausência ou insuficiência de depósitos no FGTS, configurou-se anteriormente à data de
julgamento do referido recurso, em 13/11/14, hipótese em que a prescrição será trintenária,
contada desse termo inicial, ou quinquenal, a partir de 13/11/14, o que ocorrer primeiro.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0011733-57.2014.5.01.0021 - 10/04/2017.)
3.11 PROCESSO E PROCEDIMENTO
3.11.1 Revelia
3.11.1.1 Confissão
162. Ausência injustificada da ré à audiência em que deveria apresentar defesa e prestar
depoimento pessoal. Revelia. Confissão ficta. Efeitos. Não tendo a Ré comparecido à audiência
em que deveria apresentar sua defesa e prestar depoimento pessoal, impõe-se a aplicação dos
efeitos da revelia e da confissão ficta, tornando-se incontroversa a matéria fática deduzida na
inicial, nos termos do art. 844, da CLT. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 001122471.2015.5.01.0028 - 24/01/2017.)
3.12 REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS
3.12.1 Adicional
163. 1. Adicional de insalubridade. O laudo pericial, utilizado como prova emprestada, concluiu
que os agentes comunitários de saúde que exercem suas atividades no posto de saúde do
município de São João da Barra prestam seus serviços em ambiente insalubre, com exposição a
agentes biológicos de modo habitual, estando a atividade enquadrada na NR-15, Anexo 14,
caracterizando o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio. Ressaltese, ainda, que há entendimento no TST de que as atividades dos agentes comunitários de
saúde não se encontram excluídas do Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE,
sendo necessário aferir se, no caso concreto, houve a comprovação da exposição do
empregado aos agentes insalubres, o que restou atendido na hipótese dos autos. 2.
Honorários advocatícios. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de
cabimento na Justiça do Trabalho da condenação em honorários advocatícios, tanto pela mera

sucumbência como a título de ressarcimento, seja em lide envolvendo discussão relativa à
relação empregatícia, como também decorrente da relação de trabalho, é majoritário o
entendimento desta 1ª Turma em sentido contrário. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001702-05.2013.5.01.0282 14/09/2017.)
164. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Pagamento cumulativo. Não cabimento. Os
agentes que serviram para concluir pela periculosidade são os mesmos que serviram para o
pagamento do adicional de insalubridade. Neste contexto, mesmo que se considere a
possibilidade de recebimento cumulativo dos adicionais, não é possível o acolhimento da
pretensão, o que caracterizaria bis in idem. Honorários periciais. Responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais. Consoante o disposto no artigo 790-B da CLT, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na
pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000733-57.2011.5.01.0056 - 04/05/2017.)
165. Adicional de insalubridade. Reconhecimento de demanda anterior. Inalterabilidade das
condições de trabalho. Desnecessidade de nova prova pericial. Sendo a reclamada revel e
confessa quanto ao conteúdo fático dos autos por não ter se feito presente na audiência em
que deveria apresentar defesa e prestar depoimento, temos por presumidamente verdadeiras
todas as informações trazidas com a inicial. Assim, mantidas todas as condições que deram
ensejo na outra ação ao pagamento do adicional de insalubridade, não há porque negar-se a
sua manutenção ao Autor enquanto o conteúdo fático permanecer inalterado. O disposto no
art. 195 da CLT não é requisito para o reconhecimento do benefício, mormente como no caso
dos autos em que já houve prova técnica favorável ao Autor em ação anterior. Aplica-se
analogicamente ao caso o disposto na Súmula nº 453, do c. TST. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0100347-08.2016.5.01.0073 - 24/01/2017.)
166. Adicional de insalubridade. Verificado pela prova pericial o contato com o agente
insalubre é devido o adicional de insalubridade, no período pretendido e comprovado. (TRT1 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 0000839-05.2011.5.01.0481 - 06/10/2017.)
167. Agente comunitário de saúde. Perícia. Prova emprestada. Insalubridade. Devido. É devido
o adicional de insalubridade em grau médio aos agentes comunitários de saúde, pois laboram
em condições permanentes de insalubridade em decorrência da exposição a público infectocontagioso, consoante hábil prova pericial emprestada, estando a atividade enquadrada no
anexo nº 14 da NR-15 do MTE e atendidos os regramentos dos arts. 190 e 195 da CLT c/c
Súmulas nº 364 e 448 do e. TST. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 001064809.2015.5.01.0342 - 22/03/2017.)
168. Frio. Adicional de insalubridade. Deferimento mantido. Além da necessária previsão em
norma regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a lei também prevê
que o contato com agentes insalubres seja demonstrado por meio de prova pericial, o que
deflui do disposto no §2º, do art. 195, da CLT. A interpretação mais razoável do § 2º, do art.
195, da CLT, é a de que, para a caracterização da insalubridade na atividade laboral,
imprescindível é a realização de perícia técnica, não se tratando de faculdade conferida ao
julgador que pretende ser auxiliado na formação do seu convencimento. No caso em apreço,

foi elaborado pelo médico Fernando Bassan o laudo pericial colacionado às fls. 432/438,
complementado às fls. 449/450, que revela, de forma firme e contundente, o labor do autor
em condições insalubres, razão pela qual é irretocável a decisão de origem. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Leonardo Dias Borges - 0157300-75.2009.5.01.0060 - 05/06/2017.)
169. Insalubridade. Prova técnica. Não faz jus o empregado ao recebimento do adicional de
insalubridade, quando comprovado por prova pericial que não trabalha exposto aos agentes
insalubres. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001316-76.2010.5.01.0541 23/11/2017.)
3.12.1.1.1 Base de Cálculo
170. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Após a edição da Súmula Vinculante nº 4 do
Supremo Tribunal Federal, até que sobrevenha nova lei dispondo sobre a base de cálculo do
adicional de insalubridade, e não havendo nos autos norma coletiva a fim de se verificar a
existência de cláusula contendo fixação do adicional de insalubridade sobre o piso da
categoria, tal parcela deverá continuar sendo calculada sobre o salário mínimo nacional.
Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0001704-77.2012.5.01.0421 - 20/04/2017.)
3.12.1.2 Adicional de Periculosidade
171. Adicional de periculosidade. Prova testemunhal. Indeferimento. A possibilidade de oitiva
de testemunhas após a realização de exame pericial e sobre o mesmo tema da perícia se
restringe à impugnação do substrato fático sobre o qual se baseou o perito. Não serve a prova
testemunhal para comprovar a periculosidade, matéria que exige conhecimento técnico
específico (CPC, art. 464). Portanto, o indeferimento de oitiva de testemunhas, nesse caso, não
cerceia a defesa da parte. Horas extraordinárias. Ausência de marcação de horário nos
controles de frequência dos dias de trabalho externo. Os controles de frequência que ficam em
poder do empregador são prova pré-constituída no que concerne à jornada de trabalho, na
forma da Súmula nº 338 do colendo TST. Portanto, é possível ao magistrado proceder à
inversão do ônus da prova quando o empregador não traz aos autos as marcações dos
horários de entrada e saída do empregado, nos dias em que este realizava atividades externas.
Nessa hipótese, presume-se verdadeira a jornada alegada na exordial. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0000210-36.2010.5.01.0038 - 06/03/2017.)
172. Diferenças de adicionais de periculosidade e sobreaviso. Deferimento. A primeira ré,
Imetame, reconheceu que pagava os adicionais de periculosidade e sobreaviso conforme os
dias embarcados. Ocorre que, de acordo com os artigos 193 da CLT e 6º, II, da Lei nº 5.811/72,
tais adicionais são devidos nos percentuais de 30% e 20%, respectivamente, sobre o salário
base, não prevendo a legislação aplicável o pagamento deles de forma proporcional. Note-se
que, mesmo quando o obreiro permanece em stand by (período em que não há embarque em
virtude de circunstâncias climáticas, ausência de vaga a bordo, etc.), por motivos alheios à sua
vontade, encontra-se à disposição da empresa, fazendo jus, portanto, à integralidade dos
adicionais de periculosidade e sobreaviso. Diante desse quadro, merece reforma o julgado
para deferir ao reclamante as diferenças de adicionais de periculosidade e sobreaviso e seus

reflexos nas parcelas salariais e rescisórias. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges 0002807-96.2013.5.01.0482 - 25/01/2017.)
173. Nulidade de sentença. Revelia. Perícia obrigatória. Adicional de periculosidade. Há
inegável nulidade da sentença se a parte pleiteia o reconhecimento do trabalho insalubre para
efeito de pagamento do adicional de periculosidade e o julgador de primeiro grau não
determina realização de perícia, a qual é obrigatória, nos moldes do art. 195, §2º, da CLT e OJ
278 da SBDI-1 do TST, independentemente de requerimento do reclamante. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Angelo Galvão Zamorano - 0011154-79.2013.5.01.0010 - 24/01/2017.)
174. Periculosidade. Trabalho intermitente. Provado está que a exposição do reclamante com o
agente perigoso, eletricidade, se dava de forma habitual e permanente, ainda que
intermitente. Essa condição não se confunde com o contato eventual ao risco ou por tempo
extremamente reduzido, pois o contato era rotineiro. Recuso improvido. Equiparação.
Ausência de identidade. Provado que o modelo poderia realizar todas as atividades do
reclamante, mas este não poderia realizar todas as atividades do modelo, chefe do
reclamante. Recurso improvido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0106400-92.2007.5.01.0243 - 25/05/2017.)
3.12.1.2.1 Eletricitário
175. Adicional de periculosidade. Eletricitários. Base de cálculo. Alteração introduzida pela Lei
nº 12740/12. Alcance. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do
eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/12 atinge somente contrato de trabalho firmado a
partir de sua vigência. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000300014.2012.5.01.0461 - 08/05/2012.)
3.12.1.3 Adicional de Produtividade
176. Produtividade. Comissão por quantidade de ordem de serviço cumprida. Pactuado com o
trabalhador o pagamento de comissões por cada ordem de serviço de instalação, não pode a
ré, por mera liberalidade deixar de efetuar o pagamento. Diante da confissão da ré acerca da
existência das comissões bem como no que se refere à quantidade produzida, mister acolher a
pretensão. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho
Daiha - 0010634-22.2015.5.01.0052 - 02/06/2017.)
177. Produtividade. Integração ao vencimento. Base para cálculo adicional por tempo de
serviço. Diferenças devidas. Dispondo o §2º do artigo 103 da Lei nº 83/76 que a parcela
denominada adicional detém natureza jurídica salarial, deve o adicional de produtividade
integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, pago sob a forma de triênio,
remanescendo devidas diferenças em favor da obreira. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Cláudia Regina
Vianna Marques Barrozo - 0011279-85.2014.5.01.0471 - 17/02/2017.)
3.12.1.4 Outros Adicionais
178. Servidor público. Adicional de qualificação. Marco inicial de concessão. A Administração
Pública, em seus atos, está adstrita ao princípio da legalidade, preconizado pelo art. 37 da CF.
O caso concreto trata de processo administrativo em que foi requerida, em 30/03/16, a

concessão do adicional de qualificação (AQ), previsto no art. 14 da Lei nº 11.416/06, referente
à pós- graduação lato sensu em Direito Constitucional, perante a Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ, devidamente concluído pela servidora. Entretanto, a Escola de
Administração e Capacitação de Servidores (ESACS), após análise do requerimento referido,
considerou o período de regularização de pendência, a qual foi entregue pela interessada
somente em 03/06/16, razão pela qual os efeitos financeiros da concessão do adicional de
qualificação se deram apenas a partir dessa data. Embora o §3º do art. 15 da Lei nº 11.416/06
não faça qualquer referência à verificação do reconhecimento do curso e do credenciamento
da universidade pelo MEC, isso não implica que essa exigência seja ilegal. Há que se observar
que as resoluções e portarias podem e devem regulamentar e especificar com detalhes a
forma de aplicação da lei, que disciplinou genericamente a matéria em questão, como, aliás,
determina o art. 26 da Lei nº 11.416/06. Com efeito, a necessidade de declaração emitida pela
instituição de ensino que contenha o ato legal de Autorização/reconhecimento do curso não
extrapola a competência regulamentar, tendo a ESACS apenas cumprido as normas vigentes
acerca da concessão do adicional de qualificação. Além disso, na hipótese ora analisada,
constou dos pareceres emitidos pela ESACS que, em 04/04/16 (cinco dias após a entrega do
certificado de conclusão da pós-graduação) foi dada ciência à recorrente acerca da
necessidade de apresentação da documentação complementar, mas isso foi feito por ela
apenas quase dois meses depois, em 03/06/16, portanto fora do prazo legal de trinta dias que
garantia à servidora o direito à retroatividade. Assim, apenas a partir da data em que a
pendência foi suprida o direito foi concedido, de modo que não merece prosperar a tese
recursal. Recurso administrativo a que se nega provimento. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Enoque Ribeiro dos Santos - 0004504-41.2016.5.01.0000 - 17/01/2017.)
3.12.2 Ajuda / Tíquete Alimentação
179. Auxílio-alimentação. Aderência ao contrato de trabalho. Impossibilidade de supressão.
São vedadas as alterações contratuais que prejudiquem o empregado pelo art. 468, da CLT.
Assim, a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
não altera a natureza salarial do auxílio-alimentação instituído anteriormente, conforme o
entendimento pacificado na OJ nº 443, da SDI-I, do c. TST. Registro que o fato de o empregado
ter contribuído com parcela do vale-alimentação não descaracteriza a natureza salarial do
montante pago pela empresa, tendo em vista a habitualidade e o caráter contra prestativo da
verba. Recurso ordinário do reclamante parcialmente provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara
Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0101394-85.2016.5.01.0018 - 18/04/2017.)
180. CEDAE. Tíquete-refeição. Acordo coletivo de trabalho. Os acordos coletivos dispõem que,
em regra, seria devido um tíquete-refeição por dia trabalhado, limitados a 24 tíquetes
mensais. Contudo, excepcionalmente, quando o empregado fosse submetido a regime de
plantões extras, o mesmo faria jus ao pagamento de um tíquete por plantão realizado, não lhe
sendo aplicável a limitação de 24 tíquetes mensais. Recurso do Autor provido. Recurso da ré
parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0001526-47.2012.5.01.0060 02/05/2017.)
181. Tratando-se de "auxílio alimentação" fornecido ao trabalhador porque o empregador
participa do "Programa de Alimentação do Trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76", o

benefício não decorre "do contrato ou do costume", mas sim de um ato voluntário do
empregador que, buscando incentivos fiscais, "adere" a um "programa" patrocinado pelo
Governo Federal. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0001097-79.2011.5.01.0007 02/10/2017.)
3.12.2.1 CEF - Auxílio Alimentação
182. Auxílio alimentação. CEF. Reajuste. Alteração na forma de cálculo. Validade. A
modificação na forma de fixar os valores a serem pagos a título de auxílio-alimentação, por
meio de negociação coletiva, não configurou alteração contratual lesiva. Além disso, a
indexação do reajuste do auxílio-alimentação ao salário mínimo é vedada pela Súmula
Vinculante nº 4 do e. STF. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 010159175.2016.5.01.0071 -75.2016.5.01.0071 - 14/12/2017.)
183. Caixa Econômica Federal. Auxílio-Alimentação. Não extensão a empregado aposentado. O
auxílio-alimentação é benefício destinado a cobrir despesas alusivas à alimentação do
empregado em atividade, daí porque se reveste da natureza indenizatória, não sendo
extensível aos empregados aposentados. Norma regulamentar da Caixa Econômica Federal,
que assegura a isonomia entre aposentados e pensionistas, não alcança o auxílio-alimentação.
Súmula nº 680 do STF. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0100202 31.2016.5.01.0079 - 24/01/2017.)
184. CEF. Auxílio-alimentação. Circular normativa. CN 083/89. Diante da extinção do
parâmetro fixado na norma interna da CEF para o cálculo do auxílio alimentação, entende-se
que a partir da extinção do salário mínimo referência, não merece reparo ato da ré que
majorou o valor do benefício pelos valores fixados nas normas coletivas da categoria. (TRT1 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0010261-03.2015.5.01.0048 16/02/2017.)
3.12.3 Ajuda de Custo
185. Ajuda de custo. Magistrado. Remoção a pedido. Resolução nº 182/2017 do c. CSJT. Nos
termos do art. 2º da Resolução nº 182/2017 do c. CSJT, a remoção a pedido é de exclusivo
interesse do magistrado e somente será deferida para provimento de cargo vago idêntico, não
lhe sendo devida ajuda de custo e/ou indenização de transporte para esse fim. (TRT1 - Órgão
Especial- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 0100818-15.2017.5.01.0000 - 21/07/2017.))
3.12.4 Descontos Salariais – Devolução
186. Comprovada a culpa do reclamante quanto à avaria por ele provocada em veículos da
empregadora e de terceiros, cabendo à reclamada suportar os custos com o respectivo reparo,
lícito é o desconto salarial do prejuízo causado, desde que Autorizado expressamente no
contrato de trabalho, como exigido por lei. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia 0010995-84.2015.5.01.0522 - 03/05/2017.)
187. Descontos. Licitude. Não comprovada. Ainda que a lei abra uma exceção para a vedação
do desconto salarial, nas hipóteses de dano causado pelo empregado, tratando-se de exceção
à regra, há de ser cabalmente comprovada a possibilidade acordada ou o dolo do empregado

(CLT, 462, §1º), ônus do qual não se desincumbiu a reclamada (CLT, 818). (TRT1 - 4ª TurmaRel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0010366-85.2015.5.01.0013 - 13/02/2017.)
188. Faltas injustificadas. Desconto legal. Devolução indevida. Comprovado que os descontos
ao salário tiveram por fundamento faltas não justificadas ao trabalho, não há que se falar em
devolução dos descontos. Recurso da reclamada a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0011602-43.2015.5.01.0055 - 08/02/2017.)
3.12.4.1 Seguro de Vida
189. Seguro de vida previsto em norma coletiva. Não há como ser acolhido pedido de
indenização correspondente ao prêmio do seguro de vida e invalidez, formulado com base em
previsão contida em norma coletiva, quando o Autor deixa de juntar aos autos o instrumento
referente ao período em que ocorreu o acidente que originou a suposta invalidez. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0100629-57.2016.5.01.0037 - 24/01/2017.)
3.12.5 Gratificação
3.12.5.1 Gratificação de Caixa
190. Caixa Econômica Federal. Gratificação de função de caixa e adicional de quebra de caixa.
Não é possível o pagamento cumulativo das verbas denominadas gratificação de função de
caixa e adicional de quebra de caixa, por serem, na verdade, a mesma parcela. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha. Red. Desig. - 0101169-29.2016.5.01.0321 25/08/2017.)
3.12.5.2 Gratificação de Função
191. Gratificação de função percebida por mais de dez anos. Incorporação. A Súmula nº 372 do
colendo Tribunal Superior do Trabalho dispõe devida a incorporação de 100% (cem por cento)
do valor da gratificação de função ao empregado que tenha exercido função de confiança por
10 anos ou mais. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0101595-71.2016.5.01.0020
- 01/12/2017.)
192. Gratificação de função. Parcelas vencidas e vincendas. Reflexos. Implantação no
contracheque. O título exequendo deve contemplar a implantação no contracheque do
empregado, não apenas da gratificação de função cujo restabelecimento foi deferido, mas,
inclusive, dos reflexos postulados e, igualmente concedidos, em sua totalidade, tendo em vista
a procedência do pedido de pagamento de parcelas vincendas. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0179300-32.2004.5.01.0032 - 05/07/2017.)
3.12.6 Plano de Saúde
193. Companhia Siderúrgica Nacional. Restabelecimento Plano de Saúde. Aposentado. Estando
previsto no edital de privatização o direito dos empregados e aposentados à incorporação das
vantagens sociais vigentes à época, em particular o plano de saúde gratuito, viola o direito
adquirido do Autor a supressão deste por parte da ré quando de sua aposentadoria. Recurso
do reclamante provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 010102237.2016.5.01.0342 - 03/03/2017.)

194. Manutenção do plano de saúde. Dispensa imotivada. No caso de dispensa imotivada, é
assegurado ao empregado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que manifeste seu interesse em assumir o pagamento integral, nos termos do
art. 30 da Lei nº 9656/98. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 000530012.2014.5.01.0482 - 03/02/2017.)
3.12.7 Salário / Diferença Salarial
195. Diferenças salariais. PCCR. NUCLEBRAS. Ao corrigir a tabela salarial, sem a necessidade de
acordo coletivo de trabalho específico para aplicação de correção linear, a ré agiu em
conformidade com o item 3.7.3. do PCCR. Ademais, a decisão tomada pela empresa deixou
claro que o objetivo era beneficiar os empregados que tiveram os seus salários defasados, ao
terem ultrapassado os tetos definidos nas Convenções Coletivas de Trabalho, o que não é o
caso do autor. Destarte, ainda que o trabalhador tenha sido beneficiado com os reajuste
concedidos pela ré em 2015, em momento algum, o empregador reconheceu qualquer
irregularidade nos reajustes anteriormente concedidos por força das normas coletivas. (TRT1 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0100799-18.2016.5.01.0461 - 12/06/2017.)
3.12.7.1 Diferenças por Desvio de Função
196. Casa da Moeda do Brasil. Desvio de Função e reenquadramento no PCCS/2014. O desvio
de função ocorre quando o empregado passa a exercer atribuições diversas daquelas para as
quais foi contratado, sem receber o salário correspondente, conforme apurado pela prova
técnica produzida. Entretanto, de acordo com a OJ nº 125 da SBDI-1, do c. TST, "o simples
desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas apenas às
diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes" (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0011374-11.2015.5.01.0074 - 06/02/2017.)
197. CEDAE. Desvio de função configurado. Diferenças salariais devidas. I - A Sociedade de
Economia Mista é pessoa jurídica de direito privado que integra a Administração Pública
Indireta do Estado do Rio de Janeiro e, como tal, está sujeita à observância das normas e
princípios constitucionais que regulam a admissão de pessoal para seus quadros. II - As
progressões verticais, ou seja, o ingresso em cargos pertencentes a carreiras distintas, só é
possível mediante a prévia aprovação em concurso público, ex vi do inciso II do artigo 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil. III - Entretanto, o empregador que se beneficia
da utilização de mão-de-obra de empregado que exerce função diversa, deve pagar a diferença
salarial. IV - Não é demais ressaltar que o artigo 460, da CLT, estabelece que na falta de
estipulação de salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá
direito a perceber salário igual ao daquele que, na empresa fizer serviço equivalente. Recurso
a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 000056809.2012.5.01.0045 - 04/05/2017.)
198. CEDAE. Desvio de função. Administração Pública. Não há falar em violação ao artigo 37, II,
da Constituição Federal quando comprovado o desvio de função, eis que não se trata de
reenquadramento, mas tão somente de pagamento de diferenças salariais. Comprovado o
desvio de função, são devidas as diferenças salariais. Inteligência da Orientação Jurisprudencial

nº 125 da SDI-I do c. TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 001240325.2015.5.01.0421 - 16/02/2017.)
199. CEDAE. Desvio de função. Configuração. Diferenças salariais. Devidas. O desvio de função
consiste no exercício de função diversa daquela para a qual o trabalhador foi contratado, sem
que haja alteração no seu salário. Assim, o desvio de função envolve a hipótese em que um
empregado exerce a mesma função de outro, embora não esteja registrado como tal e
perceba salário diferente, nos termos do art. 460 da CLT. Comprovado nos autos que o Autor
trabalhava desviado de função, impõe-se o pagamento de diferenças salariais e reflexos
pertinentes. Recurso da reclamada a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo
Marcelo de Miranda Serrano - 0011298-38.2014.5.01.0036 - 24/01/2017.)
200. CEDAE. Desvio de função. Progressão funcional. Quadro de cargos, carreiras e salários.
Óbice constitucional ao reenquadramento. Diferenças salarias devidas. 1) O simples desvio
funcional do empregado não gera direito a novo reenquadramento, mas apenas às diferenças
salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da
Constituição Federal vigente. Incidência do inciso II do artigo 37 da Carta Política e inteligência
da Orientação Jurisprudencial nº 125 da e. SDI-1 do c. TST. 2) Recurso ordinário da ré ao qual
se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 016500038.2009.5.01.0243 - 02/06/2017.)
201. Desvio de função. Configuração e prova. Afigura-se devida a diferença salarial por desvio
de função quando demonstrado o exercício efetivo e contínuo das atividades inerentes a cargo
para o qual o empregado somente foi promovido, formalmente, dois anos depois. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0010951-16.2015.5.01.0021 - 04/12/2017.)
202. Desvio de função. Diferenças salariais. A Declaração de Direitos Humanos, o Pacto dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 7º do Decreto nº 591/92) e as Convenções nº 100
e 111 da Organização Internacional do Trabalho repudiam a discriminação e estabelecem a
máxima segundo a qual para um trabalho de igual valor, corresponderá um salário igual. A
isonomia em matéria remuneratória concretiza-se por meio de institutos específicos dentre os
quais: a) o da equiparação salarial (art. 461, caput, da CLT); b) o do reenquadramento; c) o do
salário equivalente ou equitativo (art. 460 da CLT c/c Lei nº 6019/74); d) o pagamento
igualitário em caso de substituição e, e) a remuneração pelo desvio de função. No caso,
contrariamente ao que restou consignado na sentença, ao meu ver, o recorrente desincumbiuse a contento de seu ônus probatório demonstrando que desempenhava funções inerentes à
cargo diverso do formalmente ocupado e visivelmente mais bem remunerado, conforme
comprovam as fichas financeiras adunadas aos autos. Recurso obreiro a que se dá provimento.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 001110192.2015.5.01.0054 - 02/06/2017.)
203. Desvio de função. Ônus da prova. A prova acerca do desvio de função e da consequente
diferença salarial é fato constitutivo do direito da parte autora, incumbindo a esta o ônus
probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 818 da CLT. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0000885-06.2010.5.01.0068 - 23/11/2017.)

204. Desvio de função. Provado. A ré em sua contestação reconheceu que tinha o seu pessoal
organizado estruturalmente, com distinção de tarefas e atribuições, ressaltando que suas
promoções acontecem quando as vagas abrem, os empregados se interessam, inscrevem-se e
participam de uma seleção interna para o cargo pretendido e, no final sendo efetivados
passam então a receber a remuneração referente ao cargo para o qual foram promovidos. O
autor provou que exercia as funções de açougueiro, portanto, faz jus ao deferimento das
diferenças salariais e repercussões daí advindas. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0010707-76.2015.5.01.0057 - 23/11/2017.)
3.12.7.2 Período do Afastamento - Reintegração
205. Alta previdenciária. Inaptidão para o trabalho atestada por médico particular. "Limbo
previdenciário". Recusa ao retorno por parte da empregadora. Salários do período de
afastamento. No caso, a empregadora sabia das condições de saúde do trabalhador, tendo o
orientado a aguardar a decisão do INSS e a não retornar ao trabalho. Contraditoriamente, no
período de afastamento, expediu telegrama, solicitando que o acionante justificasse sua
ausência. A atitude contraditória da primeira reclamada fere o princípio da boa-fé, que
também se exprime por meio do princípio da proteção da confiança, segundo o qual não se
deve suscitar uma situação infundada de confiança, nem desamparar a confiança legítima
suscitada entre os interlocutores. Não fosse o suficiente, o reclamante, embora considerado
inapto para o trabalho por seu médico assistente, colocou-se à disposição da empregadora
para retornar ao labor, tendo esta optado por impedir o seu retorno. Inadmissível que o
trabalhador permaneça sem salários, por opção da reclamada. Recurso patronal conhecido e
não provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 001174819.2015.5.01.0012 - 04/07/2017.)
206. Diferenças salariais. Empregado readaptado. Ausência de prejuízo financeiro. Não
havendo comprovação de prejuízo financeiro ao autor, não há falar em incorreção do seu
enquadramento após a readaptação, especialmente porque o obreiro recebia remuneração
inclusive superior àquela que seria caso estivesse enquadrado no cargo pretendido. Além
disso, deve-se observar que o autor recebeu corretamente todos os benefícios e promoções
inerentes ao cargo de Oficial de Náutica, em que estava enquadrado. Recurso ordinário a que
se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000106007.2011.5.01.0022 - 02/06/2017.)
207. Reintegração. Efeitos financeiros. Considerando assegurada na coisa julgada a
reintegração, é devida a paga dos efeitos financeiros pretéritos, da data da dispensa até o
efetivo retorno ao posto de trabalho. Caso, após o trânsito em julgado, o trabalhador, por
negligência, sem culpa do empregador, frustrar a reintegração, não se pode impor ao
executado o ônus do período, restando limitada sua obrigação até a data do trânsito em
julgado da reclamação. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 009190059.1995.5.01.0043 - 21/07/2017.)
3.12.7.3 Plano de Cargos e Salários
208. Caixa Econômica Federal. VP-GIP. Tanto no período anterior ao PCC de 1998, como no
posterior, as gratificações de função, sob a denominação "cargo em comissão" ou "função de

confiança", constituem acréscimos salariais de mesma natureza. Em consequência, a exclusão
da parcela VP-GIP da remuneração da autora sob a alegação de que o cargo comissionado não
integra a sua base de cálculo, causando-lhe evidente prejuízo, resulta em flagrante
contrariedade ao entendimento contido na Súmula nº 51, I, do colendo Tribunal Superior do
Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0011138-13.2014.5.01.0036 25/08/2017.)
209. CEDAE. Plano de cargos e salários. Progressão horizontal. A interpretação gramatical e
teleológica do art. 7º do PCCS não admite entendimento diverso. A progressão horizontal
prevista no PCCS encontrava-se Autorizada por Resolução da Diretoria da Empresa. Qualquer
critério de ordem orçamentária (ou de planejamento) que viole tal direito implica em alteração
in pejus do contrato de trabalho, ao arrepio da lei. Entendimento já pacificado por meio do
entendimento contido na Súmula nº 06 deste Tribunal. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista
Vieira Puglia - 0100165-11.2016.5.01.0012 - 17/03/2017.)
210. ECT. Progressões por antiguidade. Embora a progressão por antiguidade não possa ficar
condicionada ao alvedrio da empregadora, observa-se, no entanto, e a partir do que consta
dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e da ficha cadastral do reclamante que o mesmo foi
agraciado com quatro progressões. Assim, pode-se concluir pela compensação das
progressões que foram deferidas com base em acordos coletivos com as que estão sendo
pleiteadas em observância ao PCCS. Recurso não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto
Norris - 0001651-02.2012.5.01.0032 - 16/06/2017.)
211. PETROBRÁS. Remuneração mínima por nível de regime (RMNR). Acordo coletivo de
trabalho. Base de cálculo da parcela. A interpretação das vantagens contidas nas cláusulas dos
acordos coletivos deve ser restritiva, de modo a respeitar a vontade das partes e, neste caso,
entende-se que devem ser consideradas outras parcelas pagas para compor a
complementação, de modo que o salário do empregado pode resultar em valor maior do que a
RMNR e, por isso, estará acima do patamar mínimo, não havendo qualquer complementação a
receber. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 010015631.2016.5.01.0018 - 08/03/2017.)
212. Plano de cargos e salários. CEDAE. Prospera o pedido de progressões horizontais por
antiguidade quando não comprovado pela reclamada o fato impeditivo ao cumprimento da
norma regulamentar. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito. Red. Desig.
- 0012647-95.2015.5.01.0471 - 17/02/2017.)
213. Progressão horizontal. Antiguidade. Plano de cargos, carreiras e salários. CEDAE. Coisa
julgada. De acordo com o título executivo, deve ser aplicado o entendimento consubstanciado
na Súmula nº 6 deste egrégio Tribunal, no sentido de que as progressões horizontais por
antiguidade dos empregados da CEDAE devem ocorrer nos anos ímpares, sempre no mês de
agosto, observado o interstício mínimo de 24 meses na faixa salarial anterior. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0000836-84.2011.5.01.0017 - 04/07/2017.)

3.12.7.4 Reajuste Salarial
214. Reajustes salariais. Majoração dos cálculos. Impertinência. Não colhem os argumentos
agravantes que pugnam pela majoração dos cálculos apurados pelo perito, se não trazem
elementos de convicção que confirmem o equívoco do laudo técnico. (TRT1 - 9ª Turma- Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire - 0197700-81.1997.5.01.0342 - 09/05/2017.)
3.12.7.5 Salário In Natura
215. Salário in natura. Segundo prevê o art. 458 da CLT, além do pagamento em dinheiro,
compreendem-se no salário, para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário ou
outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Desse modo, considera-se salário utilidade toda parcela, bem
ou vantagem fornecida pelo empregador como gratificação pelo trabalho desenvolvido ou
pelo cargo ocupado. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000095884.2014.5.01.0343 - 16/10/2017.)
3.12.7.6 Salário por Equiparação / Isonomia
216. Da equiparação de função e direito à gratificação. É bem verdade que no Direito do
Trabalho prevalece o Princípio da Primazia da Realidade, diante do qual podem ser afastados
documentos supostamente probantes, quando o conjunto probatório demonstra realidade
fática diversa. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, muito pelo contrário. Restou claro
que o cargo a função de gerente da BGL-1 possui algumas atividades que também são
exercidas pelos empregados que possuem os cargos engenheiros de produção e pelos
engenheiros de equipamentos, mesmo porque os paradigmas apresentados exercem o mesmo
cargo do Autor e é natural que, com o acúmulo da gerência, passem a exercer algumas
atividades a mais, mas não necessariamente as atividades deverão ser totalmente distintas.
Recurso Ordinário a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros
Pinheiro. Red. Desig. - 0000371-33.2010.5.01.0010 - 20/04/2017.)
217. Equiparação salarial. A prova testemunhal produzida pelo reclamante foi convincente
quanto à identidade de funções, principalmente porque o depoente trabalhou na mesma
função junto com o Autor e o paradigma, tendo prestado informações convincentes. Recurso
do reclamante provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001100709.2015.5.01.0002 - 26/01/2017.)
218. Equiparação salarial. A semelhança de funções não é suficiente para se deferir a
equiparação, sendo necessária a identidade de atribuições, com igual produtividade e
perfeição técnica (art. 461 da CLT). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho 0002155-17.2011.5.01.0202 - 22/11/2017.)
219. Equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Súmula nº 6 do c. TST. Para o reconhecimento da
equiparação salarial, compete ao reclamante simplesmente comprovar a identidade de
funções com o paradigma indicado, fato constitutivo do direito, cabendo a quem se opõe ao
pedido demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Tendo
ficado demonstrado pela prova testemunhal produzida que reclamante e paradigmas exerciam
idênticas funções e, tendo deixado a reclamada de demonstrar o fato impeditivo alegado, é de

se deferir a equiparação salarial pleiteada, na forma do disposto na Súmula nº 6 do colendo
Tribunal Superior do Trabalho. Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar
Coutinho Daiha - 0000478-92.2010.5.01.0005 - 10/10/2017.)
220. Equiparação salarial. COMLURB. Identidade de funções. Em que pese a diferenciação
entre o histórico funcional do Autor e dos paradigmas, tal fato é irrelevante para obstar a
equiparação, quando demonstrado o exercício das mesmas funções, sem prova de qualquer
fato impeditivo. Recurso do Autor a que se concede provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle
Bondim Lopes Ribeiro - 0011045-76.2015.5.01.0016 - 04/07/2017.)
221. Equiparação salarial. Demonstrado pelo Autor a identidade de função com o paradigma,
e ausentes as provas, por parte do réu, dos demais fatos obstativos, é de se reconhecer a
equiparação salarial, nos termos do art. 461 da CLT. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa
Tourinho - 0000782-94.2014.5.01.0282 - 22/05/2017.)
222. Equiparação salarial. Os requisitos ensejadores da equiparação salarial estão enumerados
no art. 461 da CLT. Mister se faz a comprovação da identidade de funções, com igualdade no
desempenho da atividade, que deve ser quantitativa e qualitativa, na mesma época, empresa
e localidade, cuja diferença de tempo de serviço não seja superior a 02 (dois) anos. Tais
requisitos devem ser preenchidos ao mesmo tempo, sendo certo que o não cumprimento de
qualquer um deles obsta o deferimento da equiparação salarial. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0000148-39.2013.5.01.0022 - 20/10/2017.)
223. Equiparação. Comprovação de identidade funcional. Diferenças salariais devidas. Se autor
e paradigma exercem as mesmas atribuições, sem distinção de produtividade ou perfeição
técnica, impõe-se lhes idêntica contraprestação, sob pena de ofensa ao art. 461 da CLT. Apelo
obreiro parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo. Red.
Desig. - 0001836-64.2014.5.01.0551 - 10/10/2017.)
224. Equiparação. Funções exercidas em localidades diversas. Diferenças salariais indevidas. 1)
Inviável a equiparação salarial pretendida, à luz do que dispõe o artigo 461 da CLT e o item IX
da Súmula nº 6 do c. TST, os quais refere-se ao mesmo município a que pertençam e a mesma
região metropolitana, assim entendendo-se esta como sendo mesma região sócio-econômica.
2) Recurso ordinário do Autor ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da
Fonseca Martins Junior - 0000817-59.2012.5.01.0012 - 18/04/2017.)
225. Para que seja alcançado o desiderato da equiparação salarial, impõe-se que o fato
constitutivo do direito, que se arrima em serem idênticas as funções e não meramente símile a
nomenclatura dos cargos, signifique trabalho de igual valor, ou seja, realizado com igual
produtividade e mesma perfeição técnica, prestado ao mesmo empregador, que não disponha
de quadro de pessoal organizado em carreira, na mesma localidade, contemporaneamente e
entre cotejados cuja diferença de tempo naquele mister não seja superior a dois anos em favor
do modelo. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 015680012.2007.5.01.0017 - 25/10/2017.)

3.12.7.7 Salário por Fora - Integração
226. Salário "por fora". Ônus da prova. O reclamante se desincumbiu de seu ônus de
comprovar, de forma efetiva e inequívoca, o recebimento de valores sem consignação nos
recibos salariais, ensejando a sua devida integração para cálculos dos demais direitos laborais.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0100248-16.2016.5.01.0242 04/10/2017.)
227. Salário "por fora". Os pagamentos feitos à margem dos recibos salariais atraem o ônus da
prova para o reclamante, por se tratar de fato constitutivo do alegado direito a integrações,
com fulcro nos artigos 818, da CLT, conjugado com 373, inciso I, do Digesto Processual Civil.
Horas extras. Trabalho externo. Havendo prova robusta de que ocorria efetiva fiscalização e
controle sobre o cotidiano da prestação laboral, fixando fronteiras claras à jornada laborada,
afasta-se a presunção legal instituída, incidindo o conjunto das regras clássicas concernentes à
duração do trabalho. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 001119641.2015.5.01.0081 - 24/01/2017.)
228. Salário por fora. Em matéria de ônus da prova, dispõe o art. 818 da CLT que a prova das
alegações incumbe à parte que as fizer, enquanto o inciso II do art. 333 do CPC afirma que o
ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do Autor. No caso em tela, o Autor logrou comprovar o pagamento de
valores fora do contracheque, ante a prova oral, se desincumbindo do ônus que lhe cabia. O
Comissionista misto. O comissionista misto que realiza horas extras deve ser remunerado, em
relação à parte fixa, pelas horas simples acrescidas do adicional de horas extras e, em relação à
parte variável, somente pelo adicional de horas extras, conforme OJ nº 397 da SDI1, do c. TST.
Recurso Ordinário a que se nega provimento. Do dano moral. O dano moral tem origem
quando se verifica afronta aos deveres de lealdade, probidade e boa fé que as partes devem
guardar na conclusão dos contratos, assim como, durante sua execução (art. 422 do Código
Civil). A inobservância desse modo de proceder, pelos contratantes, pode resultar em dano
moral (art. 186 do CC), em especial quando a conduta se revelar abusiva (art. 187 do CC).
hipótese, entendo haver prova da conduta abusiva da Ré, pela prova oral. Recurso Ordinário a
que se dá provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000204184.2012.5.01.0221 - 13/01/2017.)
229. Salário por fora. Ônus da prova. Contestado pela Ré a alegação de pagamento por fora,
demonstrando que os valores pagos bimestralmente a partir de março de 2011 seriam
relativos à participação nos lucros, era do Acionante o ônus da prova acerca do alegado
pagamento, na forma do disposto no artigo 818, da CLT, e 373, I, do NCPC. Assim, produzindo
a parte autora essa prova, é de manter a decisão que julgou procedente o pleito. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0001099-40.2012.5.01.0031 02/06/2017.)
3.12.8 Vale Transporte
230. Do vale-transporte. Preclusão. Tornada líquida a sentença exequenda, e intimada a parte
para se manifestar sobre os cálculos, incumbe-lhe apresentar, no prazo legal e na forma
devida, impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância,

sob pena de preclusão, consoante o art. 879, § 2º, da CLT. A impugnação da sentença de
liquidação em embargos à execução (art. 884, § 3º da CLT) não tem o poder de ressuscitar
questões já tornadas preclusas pela inobservância do art. 879, § 2º da CLT. Agravo a que se
nega provimento. Do ato atentório à dignidade da Justiça. Uma vez que a agravada opõe
embargos à execução e interpõe agravo de petição impugnando seus próprios cálculos, tendo
estes sido os homologados, tem-se que claramente há ato atentatório à dignidade da Justiça,
conforme o art. 774, II, do CPC. Agravo a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário
Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000006-44.2014.5.01.0040 - 15/08/2017.)
231. Mandado de segurança. Bloqueio de créditos de vale-transporte da reclamada. Execução
definitiva. Limitação de percentual. Ilegalidade não verificada. A penhora dos créditos de valetransporte não corresponde à penhora integral da receita da executada, na medida em que a
ré tem outras fontes de receitas. Portanto, a hipótese não se enquadra nos termos da
Orientação Jurisprudencial nº 93 da SDI-II do c. TST, o que impõe a denegação da segurança
pretendida. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 001001991.2015.5.01.0000 - 28/03/2017.)
3.13 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
3.13.1 Despedida / Dispensa Imotivada
232. Danos morais. Dispensa sem justa causa. Não pagamento das verbas resilitórias. É
inegável que o trabalhador demitido sem receber seus haveres rescisórios fica impedido de
contar com o FGTS, as verbas da rescisão e o seguro-desemprego para a subsistência mais
imediata. Trata-se de nítido ato ilícito causador de lesão à dignidade do trabalhador e o dano é
presumível. É sem dúvida um estado de humilhação. Portanto, reputa-se acertada a decisão
tomada em primeiro grau, sendo efetivamente devida a indenização e razoável a quantia
arbitrada. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0011692-67.2015.5.01.0082 09/05/2017.)
233. Direito do Trabalho. Dispensa imotivada. Direito potestativo do empregador. A demissão
sem justa causa do empregado constitui direito potestativo do empregador, o qual é de se
restringir apenas nas hipóteses de estabilidade no emprego, garantias provisórias de emprego,
interrupção e suspensão contratuais. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0010240-02.2015.5.01.0024 - 07/03/2017.)
3.13.2 Justa Causa / Falta Grave
234. Dada a gravidade da imputação e de seus reflexos, ao sustentar a justa causa como forma
de resolução do contrato, incumbe ao empregador definir especificamente em qual hipótese
legal justifica sua iniciativa, deixando claro ao empregado qual ou quais os acontecimentos que
caracterizaram o seu descumprimento contratual, cabendo-lhe provar os fatos que apontou
como caracterizadores do rompimento, demonstrando a atitude irregular do empregado ou a
conduta incompatível com as regras comuns, que devem ser observadas pela sociedade, de
modo a abalar irremediavelmente a fidúcia necessária à relação empregatícia. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0010115-30.2014.5.01.0069 - 24/01/2017.)

235. Dispensa por justa causa. Elisão. É imprescindível, para o reconhecimento da dispensa por
justa causa, a prova inequívoca do cometimento de falta grave. Nos termos do art. 373, II do
NCPC, a prova da justa causa incumbe ao empregador, por se tratar de fato impeditivo do
direito postulado. No presente caso, a reclamada não se desincumbiu desse ônus a contento.
Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 001081512.2014.5.01.0067 - 12/04/2017.)
236. Justa causa. A despedida por justo motivo constitui causa impeditiva do direito às
reparações da dispensa. Cabe ao empregador, na forma do art. 333, II, do CPC, produzir a
prova quanto aos fatos que a fundamentam. Desse ônus a reclamada não se desincumbiu.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0002301-98.2013.5.01.0263 05/10/2017.)
237. Justa causa. A situação constatada nos autos justifica a demora na concretização da
dispensa, denotando a não-concessão do perdão tácito, cuja intenção não se apura em
qualquer elemento contido nos autos, seja de forma explícita ou implícita. Resta, portanto,
demonstrada a observância do princípio da imediatidade, o que leva à confirmação da
dispensa por justa causa. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 001069857.2014.5.01.0055 - 10/04/2017.)
238. Justa causa. Abandono de emprego. O animus abandonandi, se configura pela
deliberação do trabalhador de não mais regressar ao serviço. Para configuração do abandono
de emprego são necessários dois elementos: o subjetivo, que se configura com a intenção do
empregado em não voltar ao trabalho, e o objetivo, isto é, a ausência injustificada por mais de
30 dias, que gera presunção de incidência do primeiro requisito. In casu, ambos restaram
comprovados. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000196-17.2014.5.01.0263 28/11/2017.)
239. Justa causa. Ato de improbidade. A justa causa é a forma mais drástica de dissolução do
contrato de emprego, e deve, pois, ser cabalmente comprovada, sendo este ônus, no caso, da
reclamada, que não se desincumbiu a contento. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira
Puglia - 0010525-35.2014.5.01.0022 - 06/07/2017.)
240. Justa causa. Briga. Perdão a um dos envolvidos. Falta de proporcionalidade. Se o quadro
descrito pela empregadora não caracteriza justa causa por parte do empregado, tendo em
vista que ela não puniu todos os envolvidos na briga, está correta a decisão que reconheceu a
natureza imotivada da dispensa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito 0100651-58.2016.5.01.0056 - 03/05/2017.)
241. Justa causa. Desídia. Comprovado que o empregado agiu com desídia no cumprimento de
sua função de motorista de transporte coletivo, causando acidente de trânsito, por fazer
manobra em alta velocidade, impõe-se manter a justa causa para rescisão do contrato de
trabalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0010824-28.2015.5.01.0070 03/07/2017.)
242. Justa causa. Desídia. Indisciplina ou insubordinação. Não configuração. Se o quadro
descrito pelo empregador não caracteriza justa causa por parte do empregado, está correta a

sentença que reconheceu a natureza imotivada da dispensa. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0011766-51.2014.5.01.0052 - 21/02/2017.)
243. Justa causa. Desídia. Indisciplina/Insubordinação. Resolução de contrato de trabalho é a
mais severa das penalidades previstas na CLT e, como tal, somente deve ser aplicada ou
merecer acolhida do Judiciário, quando a falta imputada a uma das partes for de gravidade
suficiente para inviabilizar a continuidade das relações. O contrato de trabalho pressupõe,
como dever básico do empregado, que este cumpra suas atribuições com interesse, diligência
e pontualidade, sempre visando a produtividade, mola-mestra da continuidade do negócio,
fator que assegura sua manutenção no mercado de trabalho. Assim, o empregado que falta
reiteradamente ao serviço ou se recusa a obedecer as ordens de seu empregador, demonstra
negligência
no
cumprimento
de
seus
misteres,
o
que
caracteriza
desídia/insubordinação/indisciplinas motivadoras da resolução contratual. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0011245-71.2015.5.01.0020 - 24/02/2017.)
244. Justa causa. Desídia. Não configuração. A extinção do contrato de trabalho caracterizada
pela capitulação de qualquer das alíneas do art. 482 da CLT, capaz de ensejar a dispensa com
justa causa, deve ficar muito clara, a partir de um conjunto probatório idôneo e robusto, eis
que é a penalidade máxima imputável ao empregado. Com efeito, a rescisão por justa causa
deve ater-se a determinadas regras, tais como a gravidade da falta, a imediatidade na punição
e a proporcionalidade entre a falta e a punição. In casu, inexistindo provas inequívocas da
desídia, dispensa retoque a sentença que afastou a justa causa aplicada ao obreiro. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0000813-55.2014.5.01.0431 - 15/09/2017.)
245. Justa causa. Falta grave configurada. Comprovada nos autos a autoria e gravidade da
falta perpetrada pelo trabalhador, capaz de romper a fidúcia inerente ao contrato de emprego,
há de se manter a dispensa motivada. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0000004-19.2015.5.01.0047 - 11/07/2017.)
246. Justa causa. Falta grave não configurada. Resolução contratual desqualificada. Para a
imposição de pena tão drástica como a de justa causa, é necessário que dos autos constem
provas incontroversas acerca da Autoria e gravidade da falta imputada, pelos reflexos
negativos que pode causar ao futuro profissional do trabalhador. Caso contrário, impõe-se
considerar injusta a dispensa. Apelo obreiro parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Rosana Salim Villela Travesedo - 0010495-60.2015.5.01.0023 - 25/01/2017.)
3.13.2.1 Abandono de Emprego
247. Justa causa. Abandono de emprego. Falta de comprovação. O abandono de emprego é a
falta mais improvável de ser cometida, pois o empregado depende do salário para prover sua
subsistência e de sua família, sendo pouco razoável que o abandone quando um pedido de
demissão lhe trará menos prejuízo econômico do que o simples abandono. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro. Red. Desig. - 0101505-89.2016.5.01.0076 - 13/12/2017.)
3.13.3 Pedido de Demissão
248. I - Pedido de demissão, inobservância da formalidade legal. Para a validade do pedido de
dispensa ou do recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho, firmado por

empregada com mais de 1 (um) ano de serviço, é necessária a assistência do respectivo
Sindicato ou que se passe perante a Autoridade do Ministério do Trabalho, nos termos do
artigo 477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Trata-se de preceito de ordem pública,
essencial à validade do ato (art. 104, III, do Código Civil de 2002). II- Horas extras. Primazia da
realidade. Prevalece nesta e. Turma o entendimento segundo o qual não há como atribuir
força probante aos espelhos de ponto apresentados pelo empregador quando não contêm a
assinatura do empregado e não são admitidos pelo reclamante como verdadeiros. Sob ressalva
o relator estaria acompanhando tal entendimento, entretanto, há de se registrar que na
audiência a própria Autora não saberia precisar a quantidade de horas laboradas, pois admitiu
que sequer conferia os lançamentos. a testemunha da parte Autora também não foi capaz de
confirmar a jornada indicada na inicial. Hipótese em que o Juízo de valor em relação à prova
testemunhal prevalece sobre a documental, tendo em vista que deve ser aplicada ao presente
caso a primazia da realidade sobre as formas. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0010232-24.2014.5.01.0262 - 06/03/2017.)
249. Nulidade do pedido de demissão. O colendo Tribunal Superior do Trabalho já pacificou
entendimento no sentido de que o artigo 477, § 1º, da CLT, é norma cogente, acarretando, a
ausência de homologação do TRCT pelo Sindicato de Classe, em nulidade do pedido de
demissão. Recurso do reclamante conhecido e provido, no tema. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Enoque Ribeiro dos Santos - 0000745-84.2014.5.01.0341 - 21/06/2017.)
250. Pedido de demissão válido. Se há confissão real da parte Autora, extraída do seu
depoimento pessoal, quanto à validade do pedido de demissão, a ausência de homologação do
pedido de demissão (CLT, art. 477, § 1º), por si só, não o invalida, ante o princípio da primazia
da realidade. Danos morais. Não configura dano moral o mero inadimplemento de verbas
trabalhistas. Recursos ordinários em face da sentença de procedência parcial, fls.234/237
verso, da Dra. Veronica Ribeiro Saraiva, Juíza do Trabalho Substituta, em exercício na 1ª Vara
do Trabalho de Macaé. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos - 000126512.2014.5.01.0481 - 04/04/2017.)
251. Pedido de demissão. A ausência de homologação do pedido de demissão do empregado
com mais de um ano de contrato é suprível apenas mediante a respectiva ratificação perante o
Judiciário. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 001021382.2014.5.01.0079 - 24/01/2017.)
3.13.4 Plano de Demissão Voluntária / Incentivada
252. I - Rescisão de contrato válida. Adesão ao plano de demissão incentivada. Plenamente
válido o pedido de demissão formulado pela autora, motivo pelo qual entendo como correta a
tese da recorrente, já que a adesão a um Plano de Demissão Incentivada, que não seja de mera
fachada para sonegar direitos, quita todas as parcelas trabalhistas, não cabendo ao exempregado cogitar de créditos ou débitos remanescentes. O PDI pressupõe recíprocas
concessões e o ato, por sua força liberatória, extingue obrigações anteriores à sua celebração,
estabelecendo-se dessa forma, regular transação extrajudicial. E a recorrente firmou o PDI,
cabendo ressaltar que a testemunha confirmou a inexistência de coação para a adesão ao
programa. Negado provimento ao recurso da reclamante. II - Diferenças salariais. Proposta de
acordo coletivo. O documento no qual se baseou a sentença noticia apenas a proposta de

acordo coletivo entre o Sindicato e a ré, com correção no mês de maio do período de maio/03
a abril/04 no percentual de 19,36%. Não se trata de dissídio nem de acordo propriamente
firmados, de modo a gerarem direitos para fins de aumentos salariais, tanto, que a
condenação mostrou-se imprecisa ao declarar ser possível a existência de diferenças. Não
cumpriu a reclamante com o encargo probatório que lhe cabia, nos moldes do artigo 818 da
CLT, já que não apresentou qualquer demonstrativo das diferenças que entendia devidas, nem
mesmo documentação hábil a ensejar o direito ao reajuste salarial. Recurso da ré provido.
Relator: Des. Marcelo Antero de Carvalho. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho
- 0002007-20.2010.5.01.0241 - 10/10/2017.)
3.13.4.1 Indenização
253. Adesão ao plano de demissão voluntária. Transação. Quitação das verbas resilitórias. A
parte Autora aderiu à proposta patronal de demitir-se voluntariamente. Via de consequência,
a parte Autora não fora dispensada de seu emprego, senão dele se desligara
espontaneamente em troca da contrapartida pecuniária que lhe oferecera o empregador,
segundo seu programa demissional, consistente em renúncias e concessões obreiras e
empresariais, com a consequente quitação dos direitos e deveres trabalhistas. Não
demonstrados vícios na manifestação de vontade da parte Autora, consideram-se quitadas as
verbas decorrentes da ruptura contratual. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues
Silva - 0011703-20.2015.5.01.0075 - 24/01/2017.)
3.13.5 Quitação
254. Acordo judicial. Cláusula penal. A impontualidade no pagamento das parcelas
correspondente ao acordo judicial, importa na incidência da cláusula penal prevista no item 3,
do Termo de Conciliação de fls.11. O recebimento da parcela em atraso com a quitação dada
não elide a execução da multa, eis que, não há desistência expressa da reclamante. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000012-04.2016.5.01.0421 24/01/2017.)
3.13.6 Reintegração / Readmissão ou Indenização
3.13.6.1 Anistia
255. Anistia. Readmissão no emprego. A melhor exegese do artigo 2º da Lei 8.878/94 é a de
garantir o retorno de trabalhador, celetista ou estatutário, ao mesmo cargo anteriormente
ocupado ou seu equivalente, mantendo-se as vantagens e direitos já adquiridos à época do
desligamento. Improvado o incorreto reenquadramento à época da readmissão, restam
indevidas as diferenças salariais postuladas. Apelo obreiro desprovido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Rosana Salim Villela Travesedo - 0100453-40.2016.5.01.0082 - 19/06/2017.)
3.13.6.2 Dispensa Discriminatória
256. Dispensa discriminatória. Não configuração. Existindo provas convincentes de que a
dispensa não foi discriminatória, merece confirmação a sentença que indeferiu o pedido de
reintegração. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 001090037.2013.5.01.0033 - 18/04/2017.)

257. Empregado portador de hepatite C. Dispensa discriminatória. A Constituição estabelece a
proteção do empregado contra toda dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos do art.
7º, I, da CRFB/88. O poder do empregador de dispensa não é absoluto, uma vez que deve
sempre atender aos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do
trabalho, nos termos do art. 1º, III e IV, da CRFB/88 e ser motivado para permitir a
concretização da vedação de dispensa arbitrária. Vale ressaltar que o empregado portador de
doença grave, como por exemplo, a hepatite C, deve ser protegido, pois sua dispensa o afasta
do mercado de trabalho e provoca graves dificuldades de acesso ao emprego, motivo pelo
qual, sua proteção é objetiva. Registre-se que não há que se exigir do empregado prova de que
cientificou o empregador de sua doença, cabendo à ré o ônus de demonstrar os motivos
ensejadores da rescisão contratual. Dessa forma, presume-se discriminatória a dispensa de
empregado acometido de grave doença, restando garantido o seu emprego, com base na
função social do contrato de trabalho, na vedação ao abuso de direito. E, configurado o abuso
e a nulidade do ato da dispensa, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, sendo
plenamente cabível a reintegração pretendida, nos termos da Súmula nº 443 do c. TST (TRT1 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0002048-38.2013.5.01.0481 - 05/05/2017.)
3.13.6.3 Estabilidade Acidentária
258. Concessão de auxílio-doença acidentário. Estabilidade provisória no emprego.
Comprovado que o Autor, mesmo após a dispensa, no curso do aviso prévio, foi beneficiado
com a concessão de "auxílio-doença por acidente de trabalho", resultante de doença
profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho, faz
jus à estabilidade provisória no emprego, prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91, de acordo
com o entendimento consubstanciado na Súmula nº 378, itens I e II, do c. TST, sendo certo que
a concessão do benefício ocorreu ainda na vigência do pacto laboral. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Ana Maria Soares de Moraes - 0000914-62.2012.5.01.0205 - 19/10/2017.)
259. Estabilidade acidentária. A Súmula nº 378, II, do TST, prescreve, como requisitos para a
concessão da estabilidade acidentária, o afastamento superior a 15 dias e a percepção do
auxílio-doença acidentário, prevendo, ainda, a exceção de constatação posterior de doença
profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.
Recurso não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0001181-84.2010.5.01.0017 20/04/2017.)
260. Estabilidade acidentária. Configuração. A estabilidade acidentária está prevista no art.
118, que estabeleceu para o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo
prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a
cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.
Analisando o quadro fático delineado nos autos, vislumbro que o Reclamante preencheu os
pressupostos necessários para o reconhecimento da estabilidade acidentária, eis que o autor
foi dispensado sem justa causa em 17/10/12 e ingressou no gozo do benefício previdenciário,
auxílio-doença por acidente de trabalho no mesmo dia e foi prorrogado até o dia 28 de
dezembro de 2012. Preenchidos os requisitos previstos na Súmula nº 378, II do c. TST, faz jus o
autor a estabilidade acidentária. Recurso provido. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira
da Silva - 0000051-82.2013.5.01.0040 - 29/11/2017.)

3.13.6.4 Estabilidade Decorrente de Norma Coletiva
261. OAB. Estabilidade instituída em regime interno. Possibilidade. Considerando que revelouse incontroverso nos autos que a Autora integrava o quadro de pessoal da OAB/RJ em 1995
(vez que admitida em 1991) e implementou a condição para a eficácia do direito, qual seja, o
alcance de cinco anos de efetivo exercício, não resta dúvida de que é destinatária da
estabilidade no emprego, com origem no Regimento Interno da Ré. Assim, tendo sido
dispensada de forma imotivada em 2011, denota-se que o empregador desrespeitou a norma
instituída por ele próprio, considerando-se que se trata de fonte de direito e que aderiu ao
patrimônio jurídico da trabalhadora. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto 0010875-34.2013.5.01.0062 - 13/02/2017.)
3.13.6.5 Gestante
262. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II,
alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que não faz nenhuma restrição
quanto à modalidade do contrato de trabalho, conforme entendimento pacificado na Súmula
nº 244, inciso III, do c. TST. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 001137792.2015.5.01.0032 - 09/05/2017.)
263. Estabilidade provisória. Gestante. "O fato da empregadora desconhecer o estado
gravídico da empregada não é suficiente para afastar o direito à garantia provisória de
emprego da gestante, porquanto a responsabilidade é objetiva". Multa art. 538 do CPC. "Não
parece lógico que a Autora, que inclusive requereu antecipação de tutela, pela urgência que o
direito deduzido em Juízo demandava, pretendesse protelar o regular andamento do feito, em
prejuízo próprio, adiando o gozo do bem da vida perseguido. O que resta claro é que a
intenção foi correta, mais o meio escolhido equivocado.". (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de
Araujo Carvalho - 0010337-39.2013.5.01.0002 - 15/02/2017.)
264. Gestante. Estabilidade provisória. O direito à estabilidade subsiste para a empregada
gestante mesmo quando contratada na forma da Lei n.º 6.019/47 (Súmula nº 244, III, do TST).
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0101446-31.2016.5.01.0067 27/11/2017.)
3.13.6.6 Membro de CIPA
265. Estabilidade provisória (CIPA). Extinção do estabelecimento. Não há como afastar o que
diz a legislação, a saber: extinto o estabelecimento onde o empregado era membro eleito de
CIPA, não mais subsiste a estabilidade provisória, nos termos da Súmula nº 339, II, do TST.
Apelo não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 000118877.2014.5.01.0521 - 16/01/2017.)
3.13.6.7 Outras Hipóteses de Estabilidade
266. Estabilidade provisória. Pactuado o retorno da trabalhadora ao emprego através de
conciliação homologada perante o Juízo, porque reconhecido o seu direito à estabilidade
provisória em período anterior à aposentadoria, resta evidente que a mesma tem direito ao
percebimento dos salários compreendidos entre a data de sua dispensa, tida como irregular,

até sua efetiva reintegração aos quadros da empresa. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu
Alkmim - 0010694-69.2014.5.01.0265 - 24/01/2017.)
3.13.7 Rescisão Indireta
267. Rescisão indireta. Ausência de depósitos de FGTS. A não realização dos depósitos do FGTS
constitui descumprimento de obrigações contratuais suficientes para o rompimento do pacto
por culpa da reclamada (art. 483, alínea "d" da CLT). Sentença de primeiro grau reformada,
nesse aspecto. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001169613.2015.5.01.0080 - 06/07/2017.)
268. Rescisão indireta. Não configurada. Apenas a alegação de laborar em jornada
extraordinária, sendo que tal fato se deu desde a admissão da Autora, não é motivo suficiente
para ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz
Carvalho Moreira - 0010214-86.2015.5.01.0029 - 11/05/2017.)
3.13.8 Verbas Rescisórias
269. Cerceamento de defesa. Ao Juiz cabe dirigir o processo e determinar as provas necessárias
ao deslinde da controvérsia. Não há obrigatoriedade de intimação do perito para comparecer
à audiência se o laudo apresentado é suficiente para apreciação do Juízo. Vínculo
empregatício. Corretor de imóveis. Comprovado que a atividade não era desenvolvida de
forma autônoma e que havia subordinação estrutural do autor à reclamada, é mister
reconhecer o vínculo empregatício nos termos do art. 3º da CLT. Início da prestação laboral.
Não havendo no processo provas de que o contrato de trabalho iniciou-se antes da data da
assinatura do contrato de prestação de serviços, não há como se fixar outro marco para o
início do vínculo empregatício. Horas extras. Não basta a mera alegação de trabalho externo
para a incidência do artigo 62, I, da CLT. Há que se comprovar a real impossibilidade de
controle de jornada. Prescrição quinquenal. FGTS. No presente caso, a prescrição aplicável é a
trintenária, pois o prazo já estava em curso quando do ajuizamento do julgamento do Recurso
Extraordinário ARE nº 709.212. Prescrição dos avos do 13º salário e das férias. A prescrição a
ser observada em relação aos avos do 13º salário e das férias conta-se da data do período
concessivo, e não do período aquisitivo. Média das comissões. Não havendo a ré carreado ao
processo a documentação solicitada pelo perito, não se pode valer de sua própria torpeza para
pretender a redução do montante apurado. Multa por litigância de má-fé. Testemunha. A
penalidade em questão é aplicável às partes e aos intervenientes, e não às testemunhas.
Outrossim, não restou caracterizado ato de litigância de má-fé no depoimento prestado. (TRT1
- 2ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0000123-57.2013.5.01.0044 06/09/2017.)
270. Verbas resilitórias. Inadimplemento. Danos morais. Não configuração. Indenização devida.
Tese jurídica prevalecente nº 01 do TRT da 1ª Região. Restando comprovado nos autos as
situações fáticas alegadas na inicial como fundamento para o pedido de indenização por danos
morais decorrentes do inadimplemento das verbas trabalhistas, tem-se como devida a
indenização postulada, eis que o reprovável inadimplemento dos salários, indubitavelmente,
caracteriza abuso, porque configura exercício de direito contra sua normal finalidade, não
admitido no nosso ordenamento jurídico nem mesmo para direito potestativo, constituindo-se

em ato ilícito, violando os direitos do empregado, provocando evidente constrangimento,
humilhação, dor e sofrimento, por subjugar o mais fraco e hipossuficiente, pela força
econômica e pela força decorrente do poder diretivo patronal indevida e ilegalmente
utilizadas. Recurso da reclamante a que se dá provimento, no particular. Tomador dos serviços.
Ente público. Não fiscalização. Presunção juris tantum. Culpa in vigilando. Responsabilidade
subsidiária. Impossibilidade. Determinação do excelso Supremo Tribunal Federal. É
constitucional o artigo 71,§1º, da Lei nº 8.666/93. Na visão deste Relator, o disposto no
referido artigo não afasta a possibilidade de responsabilização do ente público com base na
teoria da culpa. Assim, restando comprovado que o ente público omitiu-se em cumprir
obrigação que lhe é imposta pela Lei nº 8.666/93, caracterizada estaria a culpa in vigilando.
Contudo, considerando que o excelso Supremo Tribunal Federal, por decisões monocráticas da
maioria dos seus Ministros, em Reclamações, vem decidindo ser incabível a condenação da
Administração Pública nestas hipóteses, afirmando ser do reclamante o ônus da prova acerca
da ausência de fiscalização do contrato de terceirização de mão de obra, firmado pelo ente
público, cassando as decisões proferidas nesses termos, ressalvo o entendimento em
contrário, para declarar a ausência de responsabilidade subsidiária do ente público. Recurso
Ordinário conhecido e provido. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0010250-17.2014.5.01.0045 - 10/08/2017.)
3.13.8.1 Aviso Prévio
3.13.8.1.1 Indenizado - Efeitos
271. Auxílio doença concedido no curso do aviso prévio. Aplicação da Súmula nº 371, do c. TST.
Postergação da data da dispensa. É incontroverso que o autor veio a ser afastado pela
autarquia previdenciária no curso do seu aviso prévio. Para fins de validade da dispensa
praticada é despiciendo ter ocorrido ou não o acidente de trabalho, eis que desde o seu
afastamento até a alta, opera-se automaticamente a suspensão do contrato de trabalho,
protraindo-se os efeitos da dispensa até o convalescimento declarado pelo INSS, conforme
entendimento consolidado pelo c. TST através da Súmula nº 371, sendo, portanto, devidas as
garantias previstas nas normas coletivas para os empregados afastados. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Vólia Bomfim Cassar - 0118100-88.2008.5.01.0224 - 29/06/2017.)
272. O período de aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço do trabalhador para
todos os efeitos legais, art. 487, § 1º, da CLT. Não por outro motivo, "a data da saída a ser
anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que
indenizado", Orientação Jurisprudencial nº 82 da Seção de Dissídios Individuais nº1 do c.
Tribunal Superior do Trabalho. E integrando-se o período de aviso prévio indenizado ao tempo
de serviço do reclamante, a rescisão do contrato de trabalho entre ele e a reclamada se
aperfeiçoaria somente em 01.03.11, ultrapassando, portanto, o período compreendido entre a
data da dispensa, ocorrida em 30/01/11 e 28 de fevereiro do ano subsequente. Também o
empregador pode se beneficiar da regra inscrita no art. 487, §1º, da CLT. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
Roque Lucarelli Dattoli - 0000485-08.2011.5.01.0019 - 22/06/2017.)

3.13.8.2 Multa do Artigo 467 da CLT
273. 1- Férias em dobro. Ante a confissão dos réus, tem-se por verdadeira a alegação da
Autora no sentido de que não usufruiu das férias, sendo devidas, portanto, as dobras
postuladas. 2- Intervalo intrajornada. A supressão ou concessão parcial do intervalo destinado
à alimentação e ao repouso do trabalhador, no curso da jornada de trabalho com duração
superior a seis horas, enseja o pagamento integral da hora que deveria ter sido de repouso,
com acréscimo de 50%, sem dedução dos minutos efetivamente usufruídos. Pacífica outrossim
a natureza salarial da parcela. Exegese do art. 71, §4°, da CLT e Súmula 437 do c. TST. 3- Multa
do art. 467 da CLT. Por incontroverso o não pagamento das verbas resilitórias, e não tendo
sido estas quitadas na primeira audiência, faz jus a Autora à multa prevista no art. 467 da CLT.
Recurso provido. Recurso ordinário do 2º reú não conhecido, por deserto. Custas e depósito
recursal em fotocópias não autenticadas. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros
Pinheiro - 0000652-07.2014.5.01.0282 - 04/05/2017.)
274. Multa do art. 467 da CLT. Não restou provada a existência de verbas rescisórias de modo
que não há falar em aplicação da multa estabelecida no artigo 467 da CLT, pois não
configurada a hipótese prevista em lei. Recurso improvido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno
Losada Albuquerque Lopes - 0010685-67.2015.5.01.0461 - 13/02/2017.)
3.13.8.3 Multa do Artigo 477 da CLT
275. A multa do art. 477, §8º da CLT é devida, por não comprovado o pagamento das verbas
rescisórias com a entrega do termo de rescisão do contrato de trabalho no prazo do § 6º do
citado artigo. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 010125294.2016.5.01.0046 - 05/06/2017.)
276. Adequação do julgamento após a conclusão do incidente de uniformização de
jurisprudência. Reapreciação da matéria objeto de uniformização. Multa do art. 477 da CLT.
Plausibilidade. Homologação rescisória. 1) A Lei nº 13.015/14 inseriu o Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, previsto no CPC/73 já revogado, no texto do art. 896, da CLT,
criando modalidade de julgamento instrumentalizadora do cabimento do recurso de revista
que, por determinação do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de
admissibilidade sobre o recurso de revista após o julgamento de uniformização, impõe a
reapreciação da matéria objeto do incidente, devendo haver nova análise do órgão julgador
que considere os elementos dos autos em face dos parâmetros fixados na jurisprudência
majoritária. 2) Apenas se pode considerar efetivamente cumprido o prazo para o pagamento
das verbas decorrentes do distrato quanto inteiramente quitadas estas, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, em que, não havendo entrega das guias para saque do FGTS e,
consequentemente, o pagamento da multa de 40%, de natureza rescisória, aplica-se a multa
correspondente. 3) Tal entendimento encontra-se conforme a Tese Prevalente nº 8 deste
Regional, segundo a qual o depósito tempestivo das verbas resilitórias devidas ao empregado
afasta a incidência da multa do art. 477 da CLT, e, a contrario sensu, de que a não quitação
tempestiva das verbas rescisórias devidas ao trabalhador enseja a incidência da referida multa.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0001237-22.2010.5.01.0081 - 20/09/2017.)

277. Homologação tardia. Incidência do § 8º, do art. 477 da CLT. Não cabimento. A norma
punitiva deve ser interpretada restritivamente, razão pela qual, dispondo o § 8º, do art. 477 da
CLT sobre o não pagamento das parcelas resilitórias no prazo legal, ocorrido este, é incabível a
sua aplicação na hipótese de homologação tardia da extinção contratual. (TRT1 - 8ª TurmaRel. José Antonio Teixeira da Silva. Red. Desig. - 0000515-67.2012.5.01.0032 - 07/07/2017.)
278. Multa do art. 477 da CLT. Homologação a destempo. Não cabe condenação ao
pagamento da multa do art. 477, § 8º da CLT, exclusivamente em razão da homologação
tardia, quando já quitadas as verbas rescisórias no prazo legal. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo
da Silveira Pacheco - 0001120-28.2014.5.01.0263 - 20/10/2017.)
279. Multa do artigo 477 da CLT. Homologação da rescisão contratual intempestiva. O simples
pagamento dos valores constantes no TRCT não livra o empregador da multa do artigo 477 da
CLT. O termo de rescisão é indispensável para que o empregado possa levantar o fundo de
garantia, em razão da dispensa sem justa causa, e receber o seguro desemprego, impondo-se
não só o pagamento dentro dos prazos mencionados na lei, mas também o fornecimento do
documento de rescisão, no mesmo prazo, em cumprimento à norma do §6º, do citado
dispositivo legal. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 001176646.2015.5.01.0204 - 24/01/2017.)
280. Multa do artigo 477 da CLT. Rescisão indireta. O fato de a reclamada reconhecer na peça
de defesa que ocorreram diversos atrasos no pagamento de salário do reclamante já induz à
conclusão de inexistência de controvérsia sobre as verbas rescisórias, as quais não foram
quitadas na primeira oportunidade que teve a demandada. Recurso parcialmente provido.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0010634-06.2015.5.01.0025 03/04/2017.)
281. Multas dos arts. 467 e 477 da CLT. Massa falida. Considerando que a dispensa do
trabalhador ocorreu em período anterior à decretação da falência do empregador, inaplicável
a Súmula nº 388 do c. TST. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Marcos Cavalcante - 0011345-52.2015.5.01.0076 - 24/01/2017.)
282. Penalidade do art. 477, da CLT indevida. Ausência de homologação. Pagamento
tempestivo. Sendo incontroverso que o pagamento das resilitórias foi feito no prazo legal,
descabe aplicação da multa prevista no art. 477, da CLT. O mero atraso ou inexistência da
homologação da resilição contratual não Autoriza a condenação no pagamento da penalidade.
De igual modo, o FGTS é parcela contratual, pelo que a condenação nos depósitos fundiários
não atrai a aplicação da penalidade prevista no art. 467, da CLT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0100867-39.2016.5.01.0017 - 17/02/2017.)
3.14 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
3.14.1 Indenização por Dano Material
3.14.1.1 Acidente de Trabalho
283. Acidente de trabalho. Dano moral. Teoria do risco. Nos termos da Súmula nº 25 deste
Regional, quando a atividade exercida pelo empregador implicar, por sua própria natureza,

risco acentuado para o empregado, a obrigação patronal de indenizar o dano moral
decorrente de acidente do trabalho depende, exclusivamente, da comprovação do dano e do
nexo de causalidade com o trabalho desenvolvido. Danos estéticos. O dano estético se
caracteriza quando provoca alguma alteração na harmonia física da vítima. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Angelo Galvão Zamorano - 0233600-80.2009.5.01.0221 - 12/12/2017.)
284. Acidente de trabalho. Morte de empregado. Risco da atividade. Responsabilidade
objetiva. Indenização por danos morais. Devida. Aplicável ao Processo Trabalhista, porque com
este compatível (art. 769 da CLT), o art. 927 do Código Civil, que dispensa a averiguação de
culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
Autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (parágrafo único).
Nesse sentido, a Teoria do Risco traduz importante avanço da responsabilidade objetiva,
assegurando a reparação do dano sofrido, seja pela exploração de certa atividade, pela
vantagem auferida ou pelos riscos assumidos no empreendimento. O conjunto probatório
confirma que a vítima sofreu típico acidente de trabalho enquanto prestava serviços às rés,
cumprindo tarefas que colocavam em risco sua própria vida e das quais não poderia se
desvencilhar por força do contrato de trabalho. Neste contexto, tem-se que, no caso concreto,
restou comprovado o nexo causal entre a atividade laborativa e a morte do trabalhador, razão
pela qual é devida a indenização por danos morais. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge Orlando
Sereno Ramos - 0010783-64.2015.5.01.0069 - 09/02/2017.)
285. Do acidente de trabalho. O ônus probatório de comprovar a ocorrência do alegado
Acidente de trabalho e o gozo do benefício previdenciário, capaz de garantir a estabilidade
provisória decorrente deste acidente, recaiu sobre a reclamante, por se tratar de fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 818, da CLT, c/c art. 373, I, do NCPC. Não tendo
o autor de se desincumbido do seu ônus probante, confirmo a sentença. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000629-34.2010.5.01.0401 - 10/07/2017.)
286. Indenização por acidente de trabalho. Benefício previdenciário. Distinção. I - A
incapacidade parcial e permanente do empregado, proveniente de doença equiparada a
acidente do trabalho, atrai a obrigação da empregadora de indenizar o dano material, nos
moldes do artigo 932 e 950 do Código Civil, sendo certo que o benefício previdenciário não
exclui a pensão civil, consoante o disposto no artigo 7º, XXVIII, da Constituição da República e
o entendimento consagrado na Súmula nº 229 do Supremo Tribunal Federal. II - No caso dos
autos, evidenciou-se que o acidente que vitimou o autor ocorreu durante o exercício de tarefa
para a qual ele não houvera sido contratado, portanto, em desvio de função. E, ainda por cima,
em tarefa cujo exercício denota risco maior à higidez do laborista que o de sua função
contratual. Tendo o acidente resultado em diminuição permanente da capacidade laboral do
obreiro, são-lhe devidas as indenização pleiteadas, inclusive o pensionamento vitalício. III Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0000030-32.2016.5.01.0451 - 26/07/2017.)
3.14.1.2 Doença Ocupacional
287. Da doença ocupacional. Responsabilidade civil do empregador. Não configurado o nexo
causal entre a doença da autora e a execução do contrato de trabalho, não há falar em doença
ocupacional. Recurso desprovido. Do adicional de 100% para as horas extras excedentes as

duas primeiras. Da análise dos autos, verifica-se que de fato a autora, em sua exordial, não
requereu em seu pedido que fosse aplicado o adicional de 100% para as horas extras, mas sim
o adicional de 50%. Assim, escorreita a sentença que fixou o adicional de 50% para as horas
extras deferidas. Da integração das horas extras nos repousos semanais remunerados e após
nas demais verbas. Quanto ao seu pedido autoral de integração das horas extras nos repousos
semanais remunerados e após nas demais verbas, tem-se que o acolhimento da pretensão
importaria em colisão com a OJ nº 394, do c. TST. Dos honorários advocatícios. Ressalvado o
entendimento pessoal deste Relator, no sentido de cabimento na Justiça do Trabalho da
condenação em honorários advocatícios, tanto pela mera sucumbência como a título de
ressarcimento, seja em lide envolvendo discussão relativa à relação empregatícia, como
também decorrente da relação de trabalho, é majoritário o entendimento desta 1ª Turma em
sentido contrário. Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento. Das horas
extraordinárias. Divisor. Cargo de confiança bancário. Os empregados de estabelecimentos
bancários enquadrados no artigo 224, §2º, da CLT, são aqueles que exercem alguma atribuição
ou função de confiança direta do banco empregador, possuindo um certo destaque e um certo
grau de fidúcia. Percebem gratificação superior a 1/3 de seu salário básico e o pagamento
como extra da hora laborada a partir da 8ª hora diária, pois esta gratificação já remunera as
duas horas excedentes à sexta hora diária, conforme Súmula nº 102, do c. TST. Demonstrado
que a reclamante exerceu cargo de confiança bancário, de que trata o §2º, do artigo 224, da
CLT, é de ser reformada a sentença. Recurso provido. Do intervalo do art. 384 da CLT. A norma,
ao garantir o descanso apenas à mulher, não ofende o princípio da igualdade, em face das
diferenças inerentes à jornada da trabalhadora em relação à do trabalhador. Por isso, a
inobservância do intervalo previsto no art. 384 da CLT implica o pagamento do tempo
correspondente como hora extraordinária. Do auxílio-alimentação. Natureza salarial.
Alteração. Impossibilidade. Pelo princípio do direito adquirido, consubstanciado no art. 5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, as vantagens obtidas pelo empregado, inclusive
decorrentes de normas internas expendidas pelo empregador, incorporam-se ao contrato de
trabalho e, por força do art. 468 da CLT, não podem ser alteradas se resultar em prejuízo para
o trabalhador. A alteração posterior que atribuiu natureza indenizatória ao auxílio-alimentação
não alcança o empregado que já recebia o benefício, à luz da OJ nº 413 da SDI-1 e Súmula nº
51, ambos do c. TST. Das perdas salariais no pagamento da licença prêmio. A Instrução
Normativa n° 375-1 prevê que a licença prêmio deve ser calculada incluindo vencimentopadrão, vantagem em caráter pessoal, adicional por tempo de serviço incorporado, hora extra
habitual, adicionais de periculosidade e insalubridade fixados na folha de pagamento,
gratificação de caixa, adicional de função, complemento temporário e variável, VCP ("ajustes
plano de comissões"), vantagens de licença-prêmio e gratificação semestral. Da gratificação
semestral. Integrações. Diante da natureza salarial e habitualidade de pagamento da verba
gratificação semestral, deve esta integrar a base de cálculo das parcelas deferidas na r.
sentença. Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre
Teixeira de Bastos Cunha. Red. Desig. - 0001868-09.2012.5.01.0432 - 08/09/2017.)
288. Direito do Trabalho. Doença ocupacional. Ausência de prova. Não havendo prova robusta
quanto à existência de doença ocupacional, não há como reconhecer a culpa da empresa a
ensejar o deferimento de indenização por dano moral e material. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva
Amélia de Oliveira - 0000797-68.2012.5.01.0206- 10/04/2017.)

289. Doença do trabalho. Causa e culpa. Encargo probatório. A concorrência de causas há que
ser analisada in concreto. É causa de determinado evento aquela que concorre para que
ocorra da forma que ocorreu, ou seja, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria
ocorrido. Assim, em matéria de causalidade, é de ser adotada a teoria da equivalência dos
antecedentes ou da conditio sine qua non. Isso porque o legislador não distinguiu entre causa
e condição, causa e ocasião. Mas ainda que todos os fatos que concorrem para a eclosão do
evento possam ser considerados causas deste, é necessária sua efetiva comprovação. Danos
morais. Ato culposo. Nexo da causalidade. Inexistência. Não comprovado nos autos o nexo de
causalidade entre a doença e as condições do trabalho, não há possibilidade de
responsabilização da empresa, por ausente elemento não prescindível. Horas extras. Ônus da
prova. Indevido o pagamento de horas extras quando apresentada documentação idônea que
claramente demonstra a quitação do labor excedente à jornada contratual. Recurso Ordinário
interposto pelo reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery
- 0010312-33.2015.5.01.0462 - 16/02/2017.)
290. Nulidade da dispensa. Doença ocupacional. Não caracterização. Para que haja a nulidade
da dispensa motivada pela existência de doença, deverá ser comprovado que no momento da
dispensa o empregado estava gozando de benefício previdenciário auxílio doença ou que
estava acometido de doença decorrente das atividades exercidas no trabalho. No presente
caso, não restou comprovada nenhuma enfermidade no momento da dispensa, não havendo
assim que se falar em nulidade do ato demissional. Recurso da Autora a que se nega
provimento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0010856-16.2013.5.01.0066 03/04/2017.)
3.14.1.3 Pensão Vitalícia
291. Incapacidade laborativa parcial. Pensionamento. Devido. Nos termos do disposto no
artigo 950 do Código Civil, havendo diminuição da capacidade laborativa, o trabalhador tem
direito ao pensionamento. Assim, não se há de falar em incapacidade total do empregado para
que este faça jus à pensão mensal vitalícia prevista na norma legal acima mencionada. (TRT1 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0000223-08.2012.5.01.0283 - 16/02/2017.)
3.14.2 Indenização por Dano Moral
292. A ofensa íntima e que possa ter conduzido ao abalo psíquico ou a reflexa, exteriorizada
em prejuízo materializado, para dar supedâneo ao dano moral e ao material, há de estar
cabalmente provada ou ser de notória sabença, de forma tal que o juiz possa intuir de sua
existência pelas regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece (art. 335 do CPC), e somente quando exsurge grave ultraje com
desdobramento em efetiva lesão comprovada, pode-se aí concluir que existe espaço para a
reparação pretendida. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000084596.2011.5.01.0065 - 18/05/2017.)
293. Ato ilícito. Não comprovação. Dano moral. Indenização. Indevida. Os danos morais são
lesões sofridas pela pessoa natural em seu patrimônio ideal. Entende-se por patrimônio ideal,
em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não é suscetível de
valor econômico. O reconhecimento da existência de dano moral, na Justiça do Trabalho,

possui como pressuposto o ato ilícito, cabalmente comprovado, decorrente da relação de
emprego que cause dano à honra subjetiva do empregado, vinculado ao agir do empregador.
Não tendo a Autora, demonstrado a existência de ato ilícito praticado pela ré a ensejar a
indenização pretendida, não há que se falar em indenização por dano moral. Recurso da
reclamante a que se nega provimento, no particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0002363-84.2012.5.01.0551 - 02/05/2017.)
294. Atraso reiterado de salário. Caracterização de dano moral. É inegável que o trabalhador
que tem seus salários reiteradamente em atraso, vive sob permanente tensão, pois sequer
pode contar com a segurança de recebê-lo ao final do mês, comprometendo toda a sua vida e
da sua família, bem como o cumprimento de suas obrigações. Assim, a mora salarial contumaz
constitui ato ilícito e como tal capaz de gerar indenizações, inclusive por danos morais. (TRT1 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro. Red. Desig. - 0010219-18.2015.5.01.0059 1/6/2017.)
295. CSN. Contaminação por benzeno. Leucopenia. Nexo causal comprovado. Reparação moral
e patrimonial devidas. Uma vez comprovado o nexo causal entre as atividades exercidas na
empresa e a moléstia que acomete o Autor, leucopenia, decorrente da contaminação do
sangue por Benzeno, a reparação precisa ser significativa para cobrir os aspectos lenitivo,
dissuasório e exemplar, donde a respectiva indenização deve ser fixada de forma proporcional
à certeza de que o ato ofensivo não fique impune segundo as possibilidades econômicas do
ofensor, e que assim lhe sirva de desestímulo a práticas que possam retirar do trabalhador a
dignidade recurso ordinário do Autor em face da r. sentença de procedência parcial, de fls.
615/619, do Dr. Thiago Rabelo da Costa, Juiz do Trabalho Substituto na 1ª Vara do Trabalho de
Volta Redonda (competência declinada em 16/09/05, pela 1ª Vara Cível da Comarca de Volta
Redonda). (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 022440019.2005.5.01.0341 - 23/11/2017.)
296. Dano moral. Ausência de banheiro. Maquinistas. A ausência de banheiros, obrigando o
trabalhador a satisfazer suas necessidades fisiológicas em condições precárias, constitui ato
gravoso e gera dano moral, caracterizado pela falta de condições mínimas de higiene no
trabalho e privacidade a que têm os trabalhadores. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira
Maciel - 0000938-85.2013.5.01.0551 - 24/07/2017.)
297. Dano moral. Banco. Atividade de risco. Assalto. No caso, restou comprovado o nexo de
causalidade entre o assalto ocorrido na agência bancária e a doença de natureza psicológica
adquirida pela empregada. A atividade exercida pelo reclamado apresenta risco superior ao
normal, tanto que a Lei nº 7.102/83 dispõe sobre os procedimentos de segurança a serem
adotados pelos estabelecimentos financeiros. Assim, diante do risco inerente à atividade,
atraiu o réu a aplicação do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, responsabilizando-se,
independentemente de culpa, pelos danos causados ao reclamante. Na fixação do quantum
para a indenização, no caso em concreto, deve-se reconhecer a extensão da lesão, o critério da
proporcionalidade entre dano e lesão, as condições econômicas e financeiras do empregador
(inciso V, art. 5º, CRFB) e o bem jurídico violado. Os danos devem ser reparados em
indenização arbitrada que leve em conta o triplo critério compensatório, pedagógico e

preventivo. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 000139048.2011.5.01.0072 - 07/11/2017.)
298. Dano moral. Descumprimento de obrigações trabalhistas. Não se vislumbra na conduta do
empregador o ânimo de ofender a honra subjetiva do empregado, com o intuito de conduzi-lo
a situação vexatória ou humilhante, pelo descumprimento de obrigações trabalhistas, quando
este repercute apenas na esfera material do trabalhador, sendo reparado pela condenação do
valor equivalente ao inadimplido, com acréscimo de juros e correção monetária. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000074-47.2014.5.01.0281 - 02/10/2017.)
299. Dano moral. Efeitos negativos impostos à pessoa do trabalhador. Nexo causal.
Configuração. Heterogeneidade. Ofensa a direitos da personalidade. Especificidade
fundamental. Reparação devida. Necessária proteção e garantia de efetividade ao princípio
constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana. Princípios da razoabilidade,
uniformidade, e universalidade. O dano moral ou extrapatrimonial é uma espécie de dano que,
diferentemente do material, não pode ser ligado à ideia do restabelecimento de uma situação
anterior, pelo fato de haver heterogeneidade entre a reparação, que se converte em
patrimonial apenas de forma indireta, e a ofensa, que é de natureza puramente imaterial,
ligada diretamente ao princípio da dignidade. A prova suficiente de ofensa a direitos da
personalidade impõe a reparação do dano moral, devendo ser conferida efetiva proteção aos
direitos que decorrem diretamente do princípio nuclear da dignidade da pessoa humana,
observados os parâmetros a razoabilidade, universalidade e uniformidade na fixação do
quantum indenizatório. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 001118087.2015.5.01.0081 - 14/03/2017.)
300. Dano moral. Esfera íntima não atingida. Indenização indevida. Preservada a esfera íntima
da obreira, não se pode reconhecer a presença de dano moral passível de reparação, posto
que violado, tão somente, seu patrimônio material. Pedido de demissão. Ausência de
homologação pelo sindicato. Manifestação de vontade comprovada. A homologação da
rescisão é requisito de prova do ato, não fazendo parte de sua substância. Nesse passo, a
presunção legal (relativa) deve ser afastada para dar lugar ao princípio da primazia da
realidade, ou seja, uma vez provada a livre manifestação de vontade do empregado no sentido
de encerramento do pacto laboral, não deve prevalecer a presunção relativa fixada pela lei.
Sentença a merecer reforma no aspecto. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante.
Red. Desig. - 0001446-56.2011.5.01.0242 - 11/07/2017.)
301. Dano moral. Inadimplência da empregadora. Não caracterização. O mero
inadimplemento de direitos trabalhistas não configura dano moral, e a reparação financeira
concedida neste processo é suficiente para restaurar o patrimônio do empregado. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0010965-59.2015.5.01.0066 - 13/12/2017.)
302. Dano moral. Pressupostos. Ao prever a reparabilidade de qualquer dano, sem excepcionar
classe ou tipo, o art. 5º, XLV da CF/88 sepultou a dissensão até então reinante na doutrina e na
jurisprudência sobre a indenizabilidade do dano moral. Ao estatuir que à Justiça do Trabalho
compete conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e
empregadores e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, o art. 114 ampliou a
sua competência material para albergar também o dano moral, desde que decorrente da

relação de emprego ou conexo ao contrato de trabalho. Estas são, em rigor, a nosso ver, as
únicas exigências para que o dano moral possa ser apreciado no âmbito de um processo
trabalhista. Dano é toda desvantagem que experimentamos em nossos bens jurídicos, ou toda
diminuição ou subtração de um bem jurídico. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca 0000199-61.2010.5.01.0020 - 01/09/2017.)
303. Dano moral. Valor da indenização. A ofensa moral não se conforma à reparação
pecuniária, sempre insuficiente ao transtorno suportado pela vítima. No caso destes autos,
inexistindo comprovação da incapacidade laboral total ou parcial permanente, o montante
fixado não escapa à razoabilidade, afigurando-se proporcional ao dano causado, ao bem
jurídico protegido pela tutela estatal e à capacidade da ré. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar
Marques Carvalho - 0000924-94.2013.5.01.0521 - 24/11/2017.)
304. Danos morais. Atividade de risco. Motorista entregador de cigarros. Assalto.
Responsabilidade objetiva. Tendo em vista a natureza da atividade profissional e o risco
associado à sua execução, aplicável a responsabilidade patronal objetiva (teoria do risco
profissional), na forma do disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e Súmula nº 25
deste Regional. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0011228-49.2015.5.01.0080
- 1/5/2017.)
305. Danos morais. Em julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, decidiu o
Tribunal Pleno desta egrégia Corte que, nos casos de inadimplemento contratual ou atraso no
pagamento das verbas resilitórias, o dano moral só é devido ao trabalhador se ficar
comprovado o nexo de causalidade entre tal conduta do empregador e transtornos de ordem
pessoal ao obreiro. Sentença que se reforma, neste particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo
da Silveira Pacheco - 0010825-73.2015.5.01.0341 - 26/01/2017.)
306. Direito do Trabalho. Dano moral. Inocorrência. Não havendo se caracterizado ofensa ao
patrimônio ideal do trabalhador, descabe falar em indenização para reparação de dano moral.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0011677-92.2014.5.01.0063 - 24/01/2017.)
307. Inadimplemento das verbas trabalhistas. Danos morais. Configuração. Indenização
devida. Tese jurídica prevalecente nº 01 do TRT da 1ª Região. Restando comprovado nos autos
as situações fáticas alegadas na inicial como fundamento para o pedido de indenização por
danos morais decorrentes do inadimplemento das verbas trabalhistas, tem-se como devida a
indenização postulada, eis que o reprovável inadimplemento dos salários, indubitavelmente,
caracteriza abuso, porque configura exercício de direito contra sua normal finalidade, não
admitido no nosso ordenamento jurídico nem mesmo para direito potestativo, constituindo-se
em ato ilícito, violando os direitos do empregado, provocando evidente constrangimento,
humilhação, dor e sofrimento, por subjugar o mais fraco e hipossuficiente, pela força
econômica e pela força decorrente do poder diretivo patronal indevida e ilegalmente
utilizadas. Recurso da reclamada a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo
Marcelo de Miranda Serrano - 0010088-44.2014.5.01.0264 - 06/04/2017.)
308. Indenização por danos morais. Carteiro. Assaltos. Considerando que o reclamante, no
exercício da função de carteiro, sofreu 15 assaltos em um período de cerca de 03 anos,
conclui-se que estão presentes os elementos formadores da responsabilidade civil, seja

objetiva, seja subjetiva, da empregadora, configurando-se o dano moral indenizável
pecuniariamente, nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 186 c/c 927 do
Código Civil. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0011713-56.2015.5.01.0013 02/06/2017.)
309. A responsabilidade que se atribui ao empregador em caso de acidente de trabalho
decorre de dolo ou culpa (esta, incluindo negligência, imprudência ou imperícia), na medida
em que o art. 7º, inciso XXVIII, da Constituição da República, inclui, dentre os "direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais", "seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa" não sendo, portanto, objetiva. Ou seja, a obrigação que se impõe ao empregador, de
indenizar o trabalhador em caso de acidente de trabalho (ou quando o trabalhador contrai
doença profissional que a ele se equipare), surge somente se houver "dolo ou culpa". Nosso
ordenamento jurídico-constitucional não admite a responsabilidade objetiva do empregador,
quando se discute o direito do trabalhador de ser indenizado por ter sofrido acidente de
trabalho. Logo, no que concerne aos seus empregados, a responsabilidade do empresário será
sempre subjetiva (ao menos enquanto estiver em vigor o art. 7º, inciso XXVIII, da Constituição
da República, por sua atual redação). Trata-se de opção feita pelo Constituinte, e que não
poderia ser ignorada pelo juiz. Observe-se que, em outro momento, o Texto Constitucional
consagra hipótese de responsabilidade objetiva, ao estabelecer, em seu art. 37, §6º, que "as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Com isso, demonstrase que o Constituinte não ignorava o instituto da "responsabilidade objetiva", preferindo, no
entanto, não aplicá-la ao contrato de trabalho (ou seja, ao vínculo entre o empregador e o
trabalhador), quando estivesse em discussão o direito a indenização por acidente de trabalho
ou por doença profissional que a ele se equipare. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli
- 0010272-87.2014.5.01.0041 - 24/01/2017.)
310. Acidente de trabalho. Indenização por dano moral. O acidente do trabalho sofrido pelo
empregado ou a doença profissional a ele equiparada, não assegura, por si só, o direito à
indenização por danos morais. Para que surja o dever de indenizar por parte do empregador,
necessária a conjugação de três fatores: o dano sofrido pelo empregado, a conduta ilícita em
face de culpa ou dolo do empregador e o nexo causal entre o evento danoso e o ato culposo
ou doloso. O direito a reparação está assegurado no art. 5º, incisos V e X, da Constituição da
República, assim como, nas disposições dos artigos 186 e 927 do CCB. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Angelo Galvão Zamorano - 0152700-83.2009.5.01.0521 - 05/05/2017.)
311. Acidente de trabalho. Prescrição. Menor. Actio nata. Contra os menores de dezoito anos
não corre nenhum prazo de prescrição. Artigo 440 da CLT. Acidente de trabalho. Indenização.
Culpa. A concorrência de causas há que ser analisada in concreto. É causa de determinado
evento aquela que concorre para que ocorra da forma que ocorreu, ou seja, a ação ou omissão
sem a qual o resultado não teria ocorrido. Assim, em matéria de causalidade, é de ser adotada
a teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non. Isso porque o legislador
não distinguiu entre causa e condição, causa e ocasião; todos os fatos que concorrem para a
eclosão do evento devem ser considerados causa deste. Há que ser robustamente

demonstrada a culpa exclusiva da vítima. Danos morais. Mensuração. Parâmetros. A finalidade
da reparação do dano moral aponta para duas forças convergentes. Uma, de caráter
compensatório, representa a atenuação da dor; outra, possui matiz punitivo. Num cenário
capitalista sem rédeas, a pena expressa em pecúnia assume relevante significado na
prevenção de novos danos. É o que a doutrina denomina caráter preventivo-pedagógico da
indenização por dano moral. O quantum atinente à indenização, entretanto, será melhor
arbitrado se alcançar o perfeito equilíbrio entre a possibilidade pecuniária do ofensor e a
necessária reparabilidade ao ofendido, de modo tal que não represente um minus em relação
àquele, incapaz de fazê-lo repensar suas atitudes, e que não configure enriquecimento sem
causa deste. Recurso Ordinário da reclamada conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Márcia Leite Nery - 0001059-29.2012.5.01.0461 - 03/10/2017.)
312. Acidente do trabalho. Comprovado pela prova técnica o ato ilícito, o nexo causal e
incapacidade do autor e a percepção de benefício previdenciário acidentário, há obrigação de
reparar, seja os danos morais como os materiais bem como faz jus o autor à estabilidade
provisória prevista na Lei nº 8.213/91. Indenização por danos morais. Redução. O valor da
indenização não visa enriquecer a vítima. Há que se avaliar as condições pessoais das partes,
como a condição econômica da ré e da parte autora. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos Pinto de
Cruz - 0096100-02.2006.5.01.0342 - 22/11/2017.)
313. Acidente do trabalho. Inexistência de nexo de causalidade. Prova pericial. Verifica-se, com
absoluta segurança, eis que firmado em prova técnica realizada, que a patologia apresentada
pelo reclamante não tem qualquer ligação com a atividade laboral por ele exercida na
reclamada. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0000268-03.2014.5.01.0522 05/09/2017.)
314. Dano moral e material. Acidente de trabalho. Demonstrado o dano ocorrido em
decorrência de acidente de trabalho e que o empregador não tomou as precauções
necessárias para assegurar as boas condições de trabalho do empregado, deve responder com
a indenização por danos morais e materiais. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa
Tourinho - 0001612-70.2010.5.01.0421 - 25/04/2017.)
315. Dano moral. Acidente de trabalho. Culpa da empregadora. Indenização devida. Restando
demonstrados o dano decorrente de acidente do trabalho, o nexo de causalidade com as
atividades profissionais e a culpa da empregadora, procede o pedido de indenização por danos
morais. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 001184713.2015.5.01.0004- 17/08/2017.)
316. Morte decorrente de acidente de trabalho. Legitimidade para pleitear indenização. Em se
tratando de dano moral, é desnecessário perquirir se o Autor da ação dependia
economicamente do acidentado, pois o relevante é saber se havia um vínculo afetivo entre a
vítima e a pessoa que postula a indenização, o que importa em afirmar que, afora os
herdeiros, as pessoas que se dizem lesadas devem demonstrar, de forma convincente, o sólido
laço afetivo que mantinham com a vítima e o sofrimento moral advindo da morte desta. (TRT1
- 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0100280-96.2016.5.01.0411 - 06/03/2017.)

3.14.2.1 Anotação na CTPS
317. Anotação na carteira profissional. Data da extinção do contrato de trabalho. Ônus da
prova. É obrigação do empregador lançar as corretas anotações na Carteira Profissional,
conforme artigo 29, caput e §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo certo que estas
gozam de presunção de veracidade. Inexistindo a baixa, milita em favor do Autor a presunção
de veracidade da data alegada, repesando sobre a ré o ônus da prova quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito Autoral (artigo 373, II, do CPC). (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0010362-07.2013.5.01.0017 - 03/05/2017.)
3.14.2.2 Assédio Moral
318. Assédio Moral. A prova testemunhal produzida no processo corroborou as alegações
contidas na peça inicial sobre o tratamento desrespeitoso do diretor da escola e seu filho para
com os professores, especialmente em relação à demandante, valendo registrar que a própria
Juíza que conduziu a audiência chamou a atenção do sócio da ré em razão do seu
comportamento na sessão. Recurso improvido nesse particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge
Fernando Gonçalves da Fonte - 0101427-16.2016.5.01.0070 - 27/11/2017.)
319. Assédio moral. Dano moral. Configuração. Indenização devida. O assédio moral consiste
na violência psicológica a que é submetido o trabalhador por seu empregador, chefe ou
mesmo por um colega de trabalho. Consubstancia-se em atitudes que ferem a autoestima do
empregado, inclusive através de métodos que resultem em sobrecarregá-lo de tarefas inúteis,
sonegar-lhe informações ou não lhe dar trabalho, deixando-o na inação. Tem-se que a
reprovável conduta do representante da ré de proferir palavras de baixo calão contra os
demais empregados, indubitavelmente, caracteriza abuso, porque configura exercício de
direito contra sua normal finalidade, não admitido no nosso ordenamento jurídico nem
mesmo para direito potestativo, constituindo-se em ato ilícito, violando os direitos do
empregado, provocando evidente constrangimento, humilhação, dor e sofrimento, por
subjugar o mais fraco e hipossuficiente, pela força econômica e pela força decorrente do poder
diretivo patronal indevida e ilegalmente utilizadas. Recurso da primeira reclamada a que se
nega provimento, no particular. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano 0011248-20.2014.5.01.0001 - 28/06/2017.)
320. Assédio moral. Indenização. Comprovado o assédio moral à reclamante, gestante, que
teve alterada sua função e acrescidas novas tarefas não condizentes com as peculiaridades de
seu estado, não merece censura a decisão que condenou a reclamada ao pagamento de
indenização pelo dano experimentado. Rescisão indireta do contrato de trabalho. Assédio
moral. Descumprimento de obrigações patronais. Dúvidas não há de que as faltas cometidas
pela ré apresentam a gravidade necessária para justificar a rescisão indireta do contrato de
trabalho, nos moldes do artigo 483 da CLT. Horas extras. Confirmado o labor em sobrejornada
sem registro nos cartões de ponto, são devidas as horas extras vindicadas, ressalvada a
dedução das horas efetivamente compensadas. Recurso Ordinário da reclamada conhecido e
parcialmente provido. Danos morais. Mensuração. Parâmetro. A finalidade da reparação do
dano moral aponta para duas forças convergentes. Uma, de caráter compensatório,
representa a atenuação da dor; outra, possui matiz punitivo. A pena expressa em pecúnia
assume relevante significado na prevenção de novos danos. É o que a doutrina denomina

caráter preventivo-pedagógico da indenização por dano moral. O quantum atinente à
indenização, entretanto, será melhor arbitrado se alcançar o perfeito equilíbrio entre a
possibilidade pecuniária do ofensor e a necessária reparabilidade ao ofendido, de modo tal
que não represente um minus em relação àquele, incapaz de fazê-lo repensar suas atitudes, e
que não configure enriquecimento sem causa deste. Recurso Ordinário da reclamante
conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 000415788.2014.5.01.0481 - 02/05/2017.)
321. Assédio moral. Metas de produtividade. Ambiente corporativo é um local de extrema
competição, onde conflitos, embates na defesa de pontos de vista divergentes, tensões e
estresse decorrentes dessa atmosfera hostil de busca incessante por resultados acabam
inevitavelmente ocorrendo, causando desconfortos de toda ordem, os quais, não
necessariamente, repercutem na esfera moral do empregado, a exemplo da imposição de
metas de produtividade a bancários, praxe num setor onde parte da remuneração dos
empregados está atrelada à sua performance, o que justifica os constantes estímulos para
incrementar suas vendas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0011551-14.2015.5.01.0061 - 07/03/2017.)
322. Assédio moral. Não configurado. Na Justiça do Trabalho o deferimento de indenizações
por dano moral deve-se limitar às hipóteses em que a dignidade ou a personalidade do
trabalhador restem realmente abaladas por algum ato do empregador ou de seus prepostos,
de modo que importem em lesão a bem integrante da personalidade, incluindo-se os
denominados direitos da personalidade, ou seja, a intimidade, a imagem, o bom nome e a
privacidade do indivíduo, que lhe causa dor, sofrimento, humilhação e tristeza. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0101962-37.2016.5.01.0201 - 04/12/2017.)
323. Assédio moral. Não configurado. Na Justiça do Trabalho o deferimento de indenizações
por dano moral deve-se limitar às hipóteses em que a dignidade ou a personalidade do
trabalhador restem realmente abaladas por algum ato do empregador ou de seus prepostos,
de modo que importem em lesão a bem integrante da personalidade, incluindo-se os
denominados direitos da personalidade, ou seja, a intimidade, a imagem, o bom nome e a
privacidade do indivíduo, que lhe causa dor, sofrimento, humilhação e tristeza. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0010775-28.2015.5.01.0024 - 24/11/2017.)
324. Assédio moral. Trata-se de conduta abusiva de natureza psicológica, que atenta contra a
dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo por efeito a sensação de exclusão
do ambiente de trabalho e do convívio social. O assédio moral, portanto caracteriza-se pela
frequência e intencionalidade da conduta, não se confundindo com uma desavença isolada ou
esporádica no ambiente de trabalho. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco 0000135-31.2014.5.01.0531 - 03/11/2017.)
325. Dano material. Doença ocupacional. Majoração do valor fixado. Sabe-se que o dano
material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pelo empregado, causando-lhe, por
consequência, uma diminuição do seu patrimônio, avaliável monetariamente. Desta forma, na
reparação por danos materiais, o dinheiro desempenha a função de equivalência, tentando
compensar os prejuízos econômicos decorrentes do ato lesivo. Considerando que a pensão
vitalícia se constitui em uma indenização paga ao obreiro por ter ficado impossibilitado de

exercer seu labor habitual, deve ser fixada com base no salário percebido pela reclamante na
função anteriormente exercida. Assim, dou parcial provimento ao apelo para determinar o
pagamento de pensão mensal ao autor, em valor equivalente a 100% do salário recebido na
função anteriormente exercida no período de 29/06/2008, último dia de labor antes do
benefício previdenciário, conforme atestado de afastamento do trabalho emitido pelo INSS (fl.
13), até a alta previdenciária (31/07/11). (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges 0000889-78.2011.5.01.0045 - 23/11/2017.)
326. Dano moral. Assédio moral. Não configurado. O assédio moral no trabalho enquadra-se
em uma das espécies de dano moral e consiste na prática reiterada de conduta abusiva, pelo
empregador, diretamente ou por meio de seus prepostos ou empregados, que traduz uma
atitude ostensiva de perseguição ao empregado, repetindo-se no tempo, de tal modo que
possa acarretar danos às condições físicas e psíquicas, afetando a sua autoestima. Recurso não
provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0011145-37.2015.5.01.0014 03/05/2017.)
327. Dano moral. Indenização por assédio moral. O assédio moral pode ser conceituado como
a situação em que uma pessoa sofre extrema violência psicológica, perpetrada de forma
sistemática e frequente, durante um tempo prolongado, por outra pessoa no local de trabalho,
com o objetivo de perturbar o exercício das atividades da vítima e afrontar sua reputação,
causando-lhe intenso dano psíquico e o marginalizando no ambiente de trabalho. Destaque-se,
ainda, que a alegada violência psicológica deve ser grave, considerando-se a concepção
objetiva do homem médio e deve ser robustamente provada. Contudo, no caso dos autos, a
tese autoral não ficou comprovada, não tendo o autor se desvencilhado do seu encargo
probatório, pois era dele o ônus da prova quanto ao ato constitutivo do seu direito, nos
termos dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC. Recurso não provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0101352-95.2016.5.01.0451 - 29/09/2017.)
328. Indenização por assédio moral. Advertência. Suspensão. Pedido de demissão. Tendo o
empregado assinado o aviso de suspensão do contrato de trabalho, e não comprovado que as
advertências anteriores extrapolaram o limite do direito punitivo do empregador, não há que
se falar em assédio moral com objetivo de forçar o empregado a desligar-se do emprego.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0010882-36.2014.5.01.0015 01/09/2017.)
329. Rescisão indireta do contrato de trabalho. Assédio moral. A rescisão indireta, como
modalidade de extinção do contrato de trabalho, apenas deve ser reconhecida quando a falta
do empregador torna-se de tal modo grave que torne inviável a manutenção do contrato de
emprego, como ocorre com a justa causa do empregado e, portanto, deve ser robustamente
comprovada, ônus que incumbe à parte demandante. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues
Bicalho - 0011501-53.2015.5.01.0007 - 22/09/2017.)
3.14.2.3 Assédio Sexual
330. Assédio sexual. Danos morais. Confirmado o constrangimento sofrido pela autora em
decorrência de assédio sexual, através de segura prova testemunhal produzida pela
reclamante, deve ser mantida a r. decisão de primeiro quanto ao deferimento do pedido

reparatório. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001155484.2015.5.01.0055 - 25/10/2017.)
331. Indenização por dano moral. Assédio sexual. Crime de racismo. Comprovado que os
superiores hierárquicos e colegas de trabalho praticaram crimes de racismo e discriminação
quanto à origem da empregada, culminando com o assédio sexual explícito, impõe-se a
condenação na indenização por dano moral. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel 0011423-68.2013.5.01.0059 - 02/02/2017.)
3.14.2.4 Condições Degradantes
332. Dano moral. Péssimas condições do local de trabalho. Para que seja reconhecido o direito
à indenização por dano moral, devem estar presentes a conduta, o dano (de efeito psicológico)
e o nexo causal. Porém, para fins processuais, ante a dificuldade de comprovar uma lesão na
esfera moral, pela sua subjetividade, basta que se comprove a conduta capaz de causá-la. No
caso dos autos, é incontroversa a situação degradante e insalubre do prédio da agência central
dos correios, onde atua a reclamante. As fotos demonstram que o estado dos tetos, das
colunas, dos banheiros e da água, causam, acima de tudo, riscos à própria saúde, em sentido
amplo, de toda e qualquer pessoa que circulasse pelo prédio. O não funcionamento dos
elevadores, bem como a inexistência de serviço de segurança e de limpeza no prédio também
são falhas de gestão que geram transtornos de aos funcionários, de ordem extrapatrimonial.
Não é difícil perceber que toda e qualquer pessoa que precisasse adentrar no referido prédio
já sentiria mal estar e incômodo. Agrava-se e perpetua-se esta má sensação quando a pessoa
precisa se manter por toda a jornada de trabalho dentro deste local, com tetos e paredes
quebradas, infiltrações, cheiro de mofo, banheiros imundos, sem limpeza, água limpa e
segurança. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0011193-65.2015.5.01.0282 10/04/2017.)
333. Cessação do auxílio-doença. Empregado considerado inapto pela empresa. Pagamento de
salários. Constatando-se divergência entre o setor médico da empresa e a conclusão da perícia
médica previdenciária, compete à reclamada providenciar a realocação do empregado para o
exercício de trabalho compatível com a sua capacidade laborativa, enquanto não houver
reforma da decisão administrativa, uma vez que não se pode atribuir ao trabalhador o ônus de
suportar os prejuízos financeiros decorrentes da contradição dos setores médicos quanto à
caracterização da incapacidade laborativa, ficando, nestas condições, desamparado, sem a
percepção de recursos financeiros necessários à manutenção da sua dignidade e subsistência.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0011142-83.2013.5.01.0004 24/01/2017.)
334. Dano moral. Doença equiparada a acidente. Nos termos da jurisprudência pacificada
desta Corte através da Súmula nº 25, quando a atividade exercida pelo empregador implicar,
por sua própria natureza, risco acentuado para o empregado, a obrigação patronal de
indenizar o dano moral decorrente de acidente do trabalho depende, exclusivamente, da
comprovação do dano e do nexo de causalidade com o trabalho desenvolvido. Art. 927 do
Código Civil. Comprovado o dano e nexo causal em atividade de risco, devida a indenização.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0001640-33.2013.5.01.0421 - 03/05/2017.)

335. Doença adquirida pelo trabalhador. Nexo causal com a atividade laborativa. Inexistência.
Ausente o nexo causal entre a patologia que acomete o trabalhador e as atividades
desenvolvidas em prol do empregador, não se configura o dever de indenizar. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0136200-39.2009.5.01.0521 - 02/03/2017.)
336. Doença do trabalho. A concorrência de causas há que ser analisada in concreto. É causa
de determinado evento aquela que concorre para que ocorra da forma que ocorreu, ou seja, a
ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Assim, em matéria de causalidade,
é de ser adotada a teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non. Isso
porque o legislador não distinguiu entre causa e condição, causa e ocasião; todos os fatos que
concorrem para a eclosão do evento devem ser considerados causa deste. Danos morais.
Configuração. Considerando que o dever de indenizar decorre do nexo de causalidade entre o
ato praticado pela empresa e o prejuízo imaterial suportado pelo empregado, a r. sentença
não merece censura, haja vista que, no caso concreto, restou demonstrado que atitude da ré
causou abalo à órbita moral do reclamante. Recurso Ordinário interposto pelo banco
reclamado conhecido e não provido. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Mera
declaração. Está pacificado nesta Justiça do Trabalho entendimento segundo o qual para o
deferimento do benefício da justiça gratuita é necessária tão somente a declaração da parte
quanto à sua hipossuficiência, consoante o disposto nos artigos 4º da Lei nº 1.060/50, e 790,
§3º, da CLT. Dano material. Pensão mensal. Incapacidade laboral parcial e permanente.
Limites. A reparação por danos materiais, prevista no artigo 950 do Código Civil, consiste em
pensão proporcional à incapacidade. Dano material. Pensão mensal. Termo final. O termo final
do direito à pensão deve considerar a duração provável da vida da vítima, conforme
estabelece o inciso II do artigo 948 do Código Civil, sendo certo que tal dispositivo legal deve
ser interpretado em conjugação com os dois parágrafos acrescidos pela Lei nº 9.876/99 ao
artigo 29 da Lei nº 8.213/91. Danos morais. Mensuração. Parâmetros. A finalidade da
reparação do dano moral aponta para duas forças convergentes. Uma, de caráter
compensatório, representa a atenuação da dor; outra, possui matiz punitivo. Num cenário
capitalista sem rédeas, a pena expressa em pecúnia assume relevante significado na
prevenção de novos danos. É o que a doutrina denomina caráter preventivo-pedagógico da
indenização por dano moral. O quantum atinente à indenização, entretanto, será melhor
arbitrado se alcançar o perfeito equilíbrio entre a possibilidade pecuniária do ofensor e a
necessária reparabilidade ao ofendido, de modo tal que não represente um minus em relação
àquele, incapaz de fazê-lo repensar suas atitudes, e que não configure enriquecimento sem
causa deste. Recurso Ordinário adesivo interposto pelo reclamante conhecido e parcialmente
provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0000639-62.2010.5.01.0471 - 08/03/2017.)
3.14.2.5 Valor Arbitrado
337. Diante da ausência de legislação específica quanto aos parâmetros adequados para cada
reparação moral, é preciso arbitrar o valor considerando a gravidade da lesão e as
possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, em confronto com as lesões mais graves,
que importam em afronta diária à intimidade, honra e dignidade do empregado, como no caso
da revista íntima, bem como em casos que resultam em morte do trabalhador, de forma a
evitar o pagamento de indenizações desproporcionais à lesão e/ou que sequer intimidem o
agressor por se tornar insignificante diante do patrimônio ostentado. A indenização fixada pelo

MM. Juiz em R$ 500,00 está adequada à reparação da ofensa sofrida pelo Autor, em
consonância com o princípio da razoabilidade, consubstanciado no § único do artigo 944 do
Código Civil. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 010165381.2016.5.01.0244 - 11/08/2017.)
338. Doença grave não-ocupacional. Surgimento pós pacto laboral. Ausência de discriminação.
Estabilidade empregatícia inexistente. Em que pese a seriedade de que se reveste o caso
concreto, diante da gravidade da enfermidade acometida ao autor, além da especial proteção
constitucional assegurada à vida, à dignidade da pessoa humana e ao trabalho, contudo não há
qualquer normativa garantindo estabilidade empregatícia a trabalhador por conta de
porventura sofrer doença grave não-ocupacional surgida após o fim do pacto laboral,
despedido sem fundo discriminatório. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0100869-64.2016.5.01.0225 - 08/06/2017.)
339. Doença profissional equiparada à acidente de trabalho. Nexo de causalidade com a
função desempenhada pela obreira. Provado o nexo de causalidade entre a enfermidade que
acometeu a Obreira e as atividades profissionais por ela desempenhadas ao longo do pacto
laboral, há que se acolher a tese de doença profissional, equiparável a acidente de trabalho.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0002667-77.2013.5.01.0283 - 21/06/2017.)
340. Diante da ausência de legislação específica quanto aos parâmetros adequados para cada
reparação moral, é preciso arbitrar o valor considerando a gravidade da lesão e as
possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, em confronto com as lesões mais graves,
que importam em afronta diária à intimidade, honra e dignidade do empregado, como no caso
da revista íntima, bem como em casos que resultam em morte do trabalhador, de forma a
evitar o pagamento de indenizações desproporcionais à lesão e/ou que sequer intimidem o
agressor por se tornar insignificante diante do patrimônio ostentado. A indenização fixada pelo
MM. Juiz em R$ 500,00 está adequada à reparação da ofensa sofrida pelo Autor, em
consonância com o princípio da razoabilidade, consubstanciado no § único do artigo 944 do
Código Civil. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 010165381.2016.5.01.0244 - 11/08/2017.)
341. Execução individual. Arbitramento do dano moral decorrente de sentença coletiva.
Razoabilidade. Critério da uniformidade. 1) Deve ser provido o apelo interposto pela
Exequente, a fim de que a indenização por danos morais fixada na sentença seja majorada, em
respeito ao critério da razoabilidade. 2) O dano moral, justamente em razão de sua natureza
extrapatrimonial, deve ser pautado em seus critérios de fixação pelo princípio da
universalidade, a fim de que a reparação não seja tarifada pelo quantum do direito material
violado, isto é, para que não se reconheça mais ou menos direito a ser indenizado em razão do
valor do salário ou das verbas rescisórias devidas ao empregado, devendo ser considerada a
relevância da violação sofrida, critério objetivo que impõe a adoção de uniformidade na
decisão dos casos concretos. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 010188760.2016.5.01.0245 - 06/10/2017.)
342. Indenização por danos morais. Valor fixado. Revelando-se excessivo o valor da
condenação de indenização por danos morais, cabível a redução para adequar o montante às

circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Orlando
Sereno Ramos - 0011863-54.2015.5.01.0266 - 02/06/2017.)
3.15 RESPONSABILIDADE CIVIL EM OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO
343. Dano moral. Cobrança de metas. A cobrança de metas pode ensejar dano moral quando
revestida em assédio moral, que é caracterizado pelas condutas abusivas reiteradas pelo
empregador, direta ou indiretamente, sob o plano vertical ou horizontal, que afetem o estado
psicológico do empregado, expondo-o a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas
e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício das funções profissionais. Não
provimento dos recursos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0158700-78.2008.5.01.0022 04/09/2017.)
3.16 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA
344. A "falência" traduz "exceção pessoal" quando impede que a execução contra o devedor
originário prossiga "fora" do processo falimentar. Assim, o devedor secundário, ainda que
"solidário", não poderia invocar a falência do devedor originário como argumento para
"bloquear" a execução contra si. Mas em relação à contagem dos juros de mora, a falência do
devedor originário não constitui "exceção pessoal", mas circunstância de fato a ser observada,
para o cálculo do valor devido. A se entender de outra forma, apenas por força da
"solidariedade", o devedor "secundário" responderia por dívida superior à que poderia ser
cobrada do devedor "originário", sendo este Massa Falida. A "solidariedade passiva" permite
ao credor cobrar a dívida "integral" de qualquer um dos devedores "solidários" (art. 275 do
Código Civil em vigor), mas não o Autoriza a exigir, de algum dos "co-devedores", valor
superior ao que teria a receber do "devedor originário". (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli
Dattoli - 0065200-84.2005.5.01.0014 - 07/04/2017.)
345. Impossibilidade de satisfação do débito trabalhista pelo devedor principal. Execução
imediata do devedor subsidiário. Não é necessária prova cabal quanto à insolvência da devora
principal para que a responsável subsidiária seja acionada. Bastando, apenas, que o patrimônio
da devedora originária seja insuficiente para a garantia da execução, o que, no caso, é notório,
diante da recuperação judicial. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Fraga 0003921-36.2014.5.01.0482 - 29/09/2017.)
346. PETROBRAS. Responsabilidade subsidiária. A Petrobras, embora integre a Administração
Pública Indireta, está alijada do alcance da lei ordinária que rege as licitações e contratos
públicos (Lei nº 8.666/93), sendo inteiramente regulada pela lei especial (Lei nº 9.478/97), que
não confere idêntica proteção. Negado provimento. Recurso do autor, a simples sucumbência,
na Justiça do Trabalho, não embasa a pretensão de honorários sucumbenciais, uma vez que o
jus postulandi permanece em vigor nesta Justiça Especializada. Negado provimento. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0006553-35.2014.5.01.0482 - 07/07/2017.) 07/07/2017.)
347. Responsabilidade subsidiária. Administração pública. Não quitando, a principal devedora,
o tomador de serviços deverá responder pelas verbas, nos termos dos itens IV e V da Súmula
nº 331, do TST, bem como dos arts. 58, III, e 67, ambos da Lei nº 8.666/93. Provimento do

recurso Autoral. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0010965-23.2014.5.01.0057 07/02/2017.)
348. Responsabilidade subsidiária. Execução prévia dos sócios do devedor principal.
Inexigibilidade. O inadimplemento do devedor principal é suficiente para o prosseguimento da
execução contra o devedor subsidiário, mesmo antes do acionamento dos sócios do primeiro
(Súmula nº 12 deste Tribunal). Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª TurmaRel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0045300-34.2009.5.01.0222 - 04/07/2017.)
349. Responsabilidade subsidiária. Ordem de execução. A tentativa sem êxito de bloqueio on
line de ativos financeiros de titularidade da primeira executada autoriza o direcionamento da
execução em face do devedor subsidiário até a satisfação total do crédito trabalhista, por
notório o inadimplemento da devedora principal. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia 0154500-76.2009.5.01.0027 - 09/11/2017.)
3.16.1 Grupo Econômico
350. Consórcio de empresas. Grupo econômico. Afinidade de interesses na execução do
contrato e relação de coordenação interempresarial na constituição do consórcio resulta na
configuração do grupo econômico, conforme disposto no art. 2º, § 2º, da CLT. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0039800-39.2009.5.01.0043 - 29/09/2017.)
351. ELETROBRAS. CEPEL. Impossibilidade de declaração de Grupo Econômico com Empresa da
Administração Pública. Tratando-se de sociedade de economia mista, que é criada por lei, não
se aplica o §2º do art. 2º da CLT, pois inviável e ilegal a formação de grupo econômico com
entes públicos. Ressalta-se, ainda, que a outra Ré é uma empresa sem finalidade de lucro.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0010355-61.2015.5.01.0076 24/01/2017.)
352. Expresso Mangaratiba LTDA. Transportes Amigos Unidos LTDA. Transferência de atividade
econômica e identidade de sócios. Grupo econômico. A identidade dos sócios, administradores
e utilização dos mesmos veículos comprova a continuidade da atividade e a existência de
grupo econômico. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 000028527.2010.5.01.0054 - 08/09/2017.)
353. Grupo econômico. Comprovada a existência de grupo econômico em que inserida a
devedora, assim reconhecida pelo título executivo, respondem solidariamente pela satisfação
do crédito judicial as demais empresas integrantes do grupo. Agravo de petição a que se dá
provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 013750066.2005.5.01.0039 - 27/11/2017.)
354. Grupo econômico. Conceito. Grupo econômico é a situação de fato em que uma ou mais
sociedades empresárias, tendo, cada uma delas, personalidade jurídica própria, está sob
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica. Cada empresa coligada será solidária nos débitos, entre si
e em relação à empresa principal. Como o reconhecimento do grupo econômico interessa ao
Direito do Trabalho apenas o efeito secundário de garantia do crédito do empregado, tanto
que não se define relação de emprego em face do grupo, mas de alguma de suas coligadas,

não é preciso que se tenha, claramente, um pool de empresas, um consórcio, uma holding
pura, e nem mesmo a sua formalização por meio de instrumentos levados a depósito junto aos
órgãos registrais ou do comércio. Dá-se grupo econômico, para o Direito do Trabalho, quando
duas ou mais empresas se juntam por uma abrangência subjetiva (todas têm de ter fim
econômico e estar na mesma cadeia produtiva da sociedade principal) e haver nexo relacional
interempresas, que tanto pode se configurar pela direção hierárquica quanto pela simples
coordenação das atividades. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 000035981.2010.5.01.0054 - 05/10/2017.)
355. Grupo Econômico. Configuração. Prova de direção, controle, administração ou
coordenação. Solidariedade. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira 0010027-25.2015.5.01.0079 - 24/01/2017.)
356. Grupo econômico. O nexo entre empresas apto à configuração do grupo econômico não
repousa, apenas, em direção hierárquica, como sugere a interpretação restritiva do art. 2º,
§2º, da CLT. Basta, por exemplo, que se constate um vínculo de coordenação entre elas,
critério que melhor atende ao principal objetivo da criação da figura do grupo econômico na
legislação trabalhista. Em uma sociedade de crescente despersonalização do empregador, é
essencial assegurar maior garantia aos créditos trabalhistas. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da
Silva Garcia - 0001735-15.2012.5.01.0028 - 06/09/2017.)
357. Grupo Econômico. Prevê, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, a responsabilidade solidária,
quando uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. In casu, não houve a alienação
de unidade produtiva da Mobilitá, mas sim a redistribuição dos seus ativos entre empresas do
mesmo grupo econômico. Agravo não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0110400-25.2007.5.01.0021 - 16/01/2017.)
358. Grupo econômico. Requisitos. Para que seja reconhecida a formação de grupo econômico
é necessário que duas ou mais pessoas jurídicas estejam atreladas ao mesmo objetivo social,
havendo coordenação ou subordinação entre elas e todas sejam beneficiadas, ainda que
indiretamente com a força de trabalho dispendida pelo Autor. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Antonio Piton - 0000064-89.2013.5.01.0005 - 27/09/2017.)
359. Grupo econômico. Inclusão de empresa na fase de execução. Possibilidade. É lícita a
declaração de existência de grupo econômico, por força do § 2º do art. 2º da CLT, e a
determinação de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa componente do grupo
que não tenha integrado a relação processual na fase de conhecimento, desde que garantidos
o contraditório e a ampla defesa. O óbice jurisprudencial extinguiu-se com o cancelamento do
verbete nº 205 da Súmula do colendo TST. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de
Oliveira - 0000900-77.2011.5.01.0055 - 02/06/2017.)
360. Sócio administrador. Grupo econômico. Configura-se irrelevante, nesta Justiça Especial, se
o sócio é do corpo diretivo ou não, ante a inexistência de óbice para que este responda pela
integralidade dos créditos trabalhistas não satisfeitos pela executada principal. Acresce que a
Legislação pátria adotou a teoria de solidariedade passiva entre as empresas do mesmo grupo

econômico, a fim de que todas respondam pelas obrigações trabalhistas daquele que laborou
somente em uma das empresas do grupo, nos termos do artigo 2º, §2º, da CLT. Nego
Provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0060200-78.2008.5.01.0247
- 15/09/2017.)
3.16.2 Sócio / Acionista
361. Execução de sócio. Mantida a decisão ora agravada adotando, contudo, fundamentação
diversa, qual seja a ausência de demonstração do que foi alegado pelo agravante, não havendo
qualquer indício de que o sócio executado faça parte da sociedade apontada. Agravo de
petição do exequente desprovido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 005700075.2002.5.01.0020 - 02/06/2017.)
362. Execução. Pessoa física. Ex-sócio. Quando não encontrados bens da reclamada transferese a responsabilidade aos sócios quanto aos débitos trabalhistas, em face do princípio da
desconsideração da personalidade jurídica, consagrado no artigo 28, parágrafo 5º, da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), aplicável subsidiariamente a esta Especializada
por força dos artigos 8º, parágrafo único e 769 da CLT, podendo tal medida alcançar o lapso
temporal de até dois após a retirada dos sócios do quadro societário da empresa (artigos 1.003
e 1.032 do CC), valendo frisar que a respectiva responsabilização é sempre possível quando, ao
tempo em que o reclamante era empregado da empresa, ele ainda integrava a sociedade.
Assim, tendo a averbação da alteração contratual perante a Jucerja, requisito indispensável
para a validade perante terceiros da alteração contratual ocorrido no curso do contrato de
trabalho, se beneficiando da força de trabalho do reclamante-exequente, responde o ex-sócio
pelo pagamento das verbas trabalhistas até dois anos após averbada a resolução da sociedade.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0142800-81.2007.5.01.0057 - 25/07/2017.)
363. Execução. Sócio retirante. Responsabilidade. Limites. Nos termos do artigo 1.003 do
Código Civil, o sócio retirante responde pelos débitos da sociedade até dois anos após a sua
retirada, desde que a obrigação tenha sido contraída antes de sua saída e a ação tenha sido
proposta dentro do prazo mencionado. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho 0113000-86.2006.5.01.0010 - 05/09/2017.)
364. Responsabilidade de ex-sócia. Limitação temporal. Penhora de imóvel de sua propriedade.
Possibilidade e validade. 1) Constatando-se que a retirada da sócia agravada dos quadros
societários constituiu mero artifício fraudulento, para se furtar como pessoa física, às inúmeras
execuções movidas por ex-empregadas contra sua empresa, na medida em que continua a
assumir em nome próprio e por conta da sociedade, suas dívidas, garantias e execuções, temse por afastada a proteção do artigo 1032 do Código Civil, restando autorizado o
prosseguimento da execução contra o bem imóvel indicado pela exequente. 2) Agravo de
petição interposto pela exequente ao qual se concede provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José
da Fonseca Martins Junior - 0155400-42.2004.5.01.0057 - 24/11/2017.)
365. Responsabilidade de sócio retirante. Os antigos sócios obtiveram proveito da prestação de
serviços pelo reclamante até se retirarem da sociedade, fato que enseja a responsabilidade
dos agravantes, em qualquer tempo, pelo pagamento das verbas trabalhistas através do

fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
José Luís Campos Xavier - 0010574-47.2014.5.01.0064 - 14/09/2017.)
366. Responsabilidade do sócio retirante. Limites. Não obstante os termos do inciso II do artigo
790 do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilidade do sócio perante terceiros, em
respeito ao princípio da segurança jurídica que deve pautar as relações sociais, bem como os
atos regularmente praticados pelas partes, existe um limite temporal para que se possa
acionar os sócios retirantes ou os ex-sócios da sociedade, mormente quando inexiste prova
robusta de fraude nas alterações contratuais efetivadas. Em consequência, ante o exposto no
artigo 1.032 do Código Civil, verificada a anterioridade da averbação da retirada do sócio, não
há o que alterar na r. decisão impugnada. Agravo de Petição da exequente conhecido e não
provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0107300-39.2005.5.01.0019 - 20/09/2017.)
367. Responsabilidade do sócio retirante. O art. 1003, parágrafo único do CC, dispõe que o
sócio retirante responde perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como
sócio até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. Deste modo, redirecionada
a execução em face do sócio após dois anos de sua retirada da empresa, o mesmo não poderá
mais responder pela execução trabalhista. Provimento ao agravo interposto. (TRT1 - 5ª TurmaRel. Roberto Norris - 0116200-77-1998-501-0044 - 11/10/2017.)
368. Responsabilização do sócio retirante. O agravante requereu a inclusão dos ex-sócios após
os dois anos da alteração do contrato social, motivo pelo qual não respondem pelas
obrigações da sociedade, inclusive, trabalhistas, nos termos do artigo 1003 e 1032, do Código
Civil. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 000076817.2010.5.01.0035 - 10/10/2017.)
369. Sendo o Devedor Subsidiário também responsável pelo não recebimento dos direitos
trabalhistas tanto à época, quanto agora, por força de decisão judicial, porque desaparecido e
sem bens o Devedor Principal por ele contratado, há de suportar a execução de crédito de
natureza alimentar que urgência quitação, podendo, após, valer-se dos meios judiciais que
achar convenientes para cobrar o que despender, em eventual exercício do direito de
regresso. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000075747.2013.5.01.0531 - 08/09/2017.)
3.16.3 Sucessão de Empregadores
370. Sucessão de empresas. Solidariedade. Comprovado pela prova dos autos que não houve
aproveitamento de empregados, mobiliário, maquinário ou de qualquer ativo da 1ª Reclamada
pela 2ª, decorrendo um lapso de cerca de 6 meses entre o encerramento das atividades da 1ª
acionada e a abertura da 2ª Ré, inexistindo qualquer relação entre as empresas, não há que se
cogitar da ocorrência de sucessão, de forma a permitir-se a imposição de qualquer
responsabilidade à 2ª Reclamada pelas verbas deferidas à Autora. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0010100-64.2014.5.01.0262 - 26/04/2017.)
371. Sucessão trabalhista. Concessionária de transporte. Inafastável a responsabilidade da
nova concessionária de transporte público pelos direitos trabalhistas dos empregados da
sucedida, por inequívoca assunção dos equipamentos e do imóvel da antecessora, além da

própria atividade econômica. Agravo de petição conhecido e não provido. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0000377-66.2012.5.01.0302 - 01/12/2017.)
372. Sucessão trabalhista. Configuração. A sucessão trabalhista não é fenômeno meramente
jurídico-formal, mas pragmático-factual, caracterizado, em síntese, pela continuidade na
exploração do mesmo negócio. Estando caracterizada a figura da sucessão de empregadores,
deve a empresa sucessora responder por todas as obrigações decorrentes dos contratos de
trabalho mantidos pela sucedida. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira 0001554-24.2012.5.01.0057 - 27/09/2017.)
373. Sucessão trabalhista. Responsabilidade do sucessor. Com o cancelamento da Súmula nº
205 do c. TST deixou de ser exigido, para fins de responsabilização solidária, que a empresa
integrante de grupo econômico conste do título executivo judicial. Pode, assim, ser
reconhecido o grupo a qualquer momento, inclusive na fase de execução. A responsabilidade
solidária importa que os haveres trabalhistas são exigíveis de qualquer dos componentes do
grupo econômico. Importa, para fins de definição da responsabilidade patrimonial, que haja
coordenação entre as empresas, formando um grupo, mesmo sem possibilidade de distinção
de empresa dominante. Agravo de Petição do exequente conhecido e provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0001091-76.2012.5.01.0059 - 05/04/2017.)
374. Sucessão. Despersonalização de ex-sócio de empresa que foi provisoriamente declarada
sucessora na Execução. Ora, se a própria decisão de sucessão ainda pode ser desfeita por meio
de embargos à execução, é precipitada qualquer despersonalização. (TRT1 - 9ª Turma- Rel.
Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0000002-60.2015.5.01.0302 - 16/02/2017.)
375. Sucessão. Ocorrência. Para que ocorra a sucessão exige-se a transferência da unidade
econômico-jurídica ou de parte significativa da empresa, continuando a sucessora a
desenvolver a atividade anteriormente explorada pela sucedida. Verifica-se que houve prova
acerca da alegada sucessão, pelo que a mantenho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho
Moreira - 0051100-46.2009.5.01.0027 - 28/11/2017.)
3.16.4 Tomador de Serviços / Terceirização
376. Direito do Trabalho. Responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Súmula nº 331
do c. TST. O contrato que visa à exploração do trabalho humano, como é o caso da prestação
de serviços terceirizados, com muito mais razão, e por óbvio, há de obedecer aos princípios
gerais estatuídos pelo novel códice: função social da propriedade, probidade e boa-fé. Logo,
quem contrata a prestação de serviços terceirizados, tem tanta responsabilidade social,
quanto quem é contratado, o que quer dizer que a tomadora, tanto quanto à fornecedora de
mão-de-obra, respondem pelas dívidas trabalhistas do contrato de trabalho que se forma
entre o fornecedor e o trabalhador. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000010949.2013.5.01.0246 - 23/06/2017.)
377. Direito do Trabalho. Terceirização de atividade bancária. Existência de relação de
emprego diretamente com o banco tomador dos serviços. Em sendo as atividades do
empregado terceirizado diretamente ligadas ao core business do Banco tomador dos serviços,
o vínculo de emprego se forma diretamente com este, não havendo como afastar o

enquadramento do trabalhador como bancário. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0000881-47.2010.5.01.0042 - 04/12/2017.)
378. Responsabilidade subsidiária. Inexistência. Os serviços prestados, referentes à
manutenção, inspeção e delineamento dos sistemas de ar condicionado e refrigeração,
tratam-se de serviços de natureza civil desvinculados da atividade econômica da Petrobrás e
não se inserem, nem mesmo, na atividade-meio da recorrente. Conclui-se, portanto, que não
se trata da típica hipótese de terceirização de atividades normais e permanentes da segunda
ré, mas de um contrato de natureza civil, com empresa especializada no ramo, não havendo de
se falar na responsabilização da segunda ré pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela
empregadora do reclamante. Recurso provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0100937-16.2016.5.01.0483 - 03/07/2017.)
379. Terceirização. Administração Pública. Constitucionalidade do art. 71, §1° da Lei nº
8.666/93. Enunciado nº 331/TST: nova redação. Culpa "in vigilando", "in diligendo" e
"incontrahendo" em sentido lato. Responsabilidade subsidiária. Responsabilidade "in solidum".
Cabimento. No julgamento da ADC nº 16/DF, em 24/11/10, o e. STF declarou a
constitucionalidade do §1° do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e consignou que o mero
inadimplemento dos encargos trabalhistas pelo prestador do serviço não basta para obrigar a
Administração Pública a arcar com a mora do empregador direto, o que não implica afirmar
que o ente público não possa ser corresponsabilizado por esse passivo em caso de culpa, em
sentido lato. A "culpa administrativa" configura-se quando a Administração não licita o serviço
público, ou licita mal, ou licita bem mas não fiscaliza com a devida exação o cumprimento do
contrato, e isso impõe, obviamente, o dever acessório de verificar se, além da correta
execução do serviço contratado, o prestador dos serviços públicos respeita normas de
segurança e higiene do trabalho, paga corretamente e a tempo os salários e distribui a seus
empregados os benefícios conquistados por toda a categoria profissional. Se a Administração
Pública limita-se a levar a cabo o certame licitatório, mas, no segundo momento, se descuida
da fiscalização do contrato de prestação de serviços, deve ser responsabilizada
subsidiariamente pelo passivo deixado pelo prestador do serviço porque é seu dever
constitucional zelar e fazer zelar pelo cumprimento da legislação federal do trabalho por parte
daqueles a quem entrega uma fatia do serviço público que não quer ou não pode executar
diretamente. Nos casos em que a responsabilidade subsidiária é possível, a Administração
Pública responde por toda a dívida do prestador, e não somente por aqueles que, em tese,
poderiam ser exigidas diretamente. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 001018930.2015.5.01.0011 - 17/05/2017.)
380. Terceirização. Responsabilidade subsidiária. As empresas que optam pela terceirização
não podem se omitir de sua responsabilidade social permitindo que suas "parceiras de
negócio" atuem de forma ilícita para com seus empregados. Ao contrário, têm obrigação de
exigir garantias contratuais sólidas e, ainda, exercer efetiva fiscalização no cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes
Ribeiro - 0101142-37.2016.5.01.0033 - 06/10/2017.)

3.16.4.1 Ente Público
381. Município de Itaperuna. Parcela produtividade. O adicional de produtividade tem nítida
natureza salarial porque se destina à contraprestação do trabalho prestado, com
habitualidade, por isso integra a remuneração do Autor para todos os fins, inclusive para efeito
de cálculo do adicional por tempo de serviço. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal
Campos - 0010143-19.2015.5.01.0471 - 13/02/2017.)
382. Município. Responsabilidade subsidiária. Cabimento. Ao julgar a ADC nº 16/DF e declarar
a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, o STF não afastou a possibilidade de
imputação da responsabilidade subsidiária aos entes púbicos, por dívidas trabalhistas
contraídas pelas prestadoras de serviços por eles contratadas, desde que configurada conduta
omissiva específica, no acompanhamento da execução dos contratos celebrados, nos termos
da Súmula nº 331, V, do c. TST. Recurso não provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos
Xavier - 0014502-65.2015.5.01.0227 - 11/08/2017.)
383. No âmbito da Administração Pública direta e indireta, a ausência de fiscalização pela
empresa tomadora de serviços, no cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa
prestadora de serviços é fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 818, da CLT
c/c art. 373, I, do NCPC, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não produziu qualquer
prova nesse sentido. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos 0010826-31.2015.5.01.0059 - 13/06/2017.)
384. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. ADC nº 16/DF. Súmula nº 331, V,
do c. TST. Teoria da culpa. O c. STF, ao julgar a ADC n° 16/DF, não afastou a aplicação da
aludida jurisprudência cristalizada do TST, apenas reconheceu a constitucionalidade do artigo
71 da Lei nº 8.666/93, deixando claro, contudo, que nada impediria que fosse o ente público
responsabilizado de forma subsidiária, se restasse comprovada a falha na fiscalização da
terceirização. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0010972-51.2015.5.01.0066 06/04/2017.)
385. Responsabilidade subsidiária. Administração Pública. Existência de prova de culpa
subjetiva da Administração Pública. Cabimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto
de Oliveira - 0100443-46.2016.5.01.0227 - 03/07/2017.)
386. Responsabilidade subsidiária. Culpa in vigilando. Lei nº 8.666/93, artigo 71, §1º. Supremo
Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16. 01. Configurada a
culpa in vigilando, a Administração Pública deve ser responsabilizada subsidiariamente,
conforme entendimento perfilhado na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 (STF).
02. As peculiaridades fáticas que indicam a configuração da culpa in vigilando, sobremodo a
ausência de fiscalização adequada da prestação de serviços pelo contratado, fazem atrair a
responsabilidade da Administração Pública pelos créditos não adimplidos pelo empregador
àquele que trabalhou em seu benefício, nos termos dos arts. 927 e 186 do Código Civil. Análise
probatória. Convenção nº 94 OIT. Examinando o conjunto probatório à luz do art. 818 da
Consolidação das Leis do Trabalho, conclui-se pela culpa do ente da Administração Pública na
fiscalização do contrato, que não reteve os valores da fatura para assegurar o pagamento
conforme determina o art. 5º da Convenção nº 94 da OIT, e não adotou as "sanções

adequadas" e as "medidas apropriadas" exigidas no Decreto nº 58.818 de 1966 para "permitir
que os trabalhadores interessados recebam os salário a que têm direito". (TRT1 - 7ª TurmaRel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0010017-97.2015.5.01.0202 - 24/01/2017.)
387. Responsabilidade subsidiária. Ente público. ADC nº 16. Possibilidade. A responsabilidade
subsidiária decorre da existência do contrato de prestação de serviços entre o tomador dos
serviços e a empresa de prestação de serviços terceirizados, sendo este o fato constitutivo do
direito do Autor, a que se refere o artigo 333, I, do CPC, haja vista ser empregado da empresa
terceirizada contratada. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de
Constitucionalidade nº 16, não oferece um salvo-conduto ao ente público para se eximir de
qualquer responsabilidade, impondo-lhe sim, o dever de fiscalizar a execução do contrato com
a empresa interposta. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos - 001101512.2014.5.01.0037 - 24/01/2017.)
388. Terceirização. Responsabilidade subsidiária. Ente Público. A responsabilidade do ente
público, na qualidade de tomador de serviços, decorre da culpa in vigilando (artigo 186 do
Código Civil). Os artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93 impõem à Administração Pública
o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela
celebrados. Ao ente público cabe exigir do prestador dos serviços o demonstrativo relativo ao
cumprimento das obrigações trabalhistas e, se for o caso, fazer valer as sanções previstas no
artigo 87 da Lei nº 8.666/93 para, assim, rescindir o contrato na forma dos artigos 77 e 78 do
referido diploma legal. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000598182.2014.5.01.0481 - 02/05/2017.)
389. Terceirização. Responsabilidade subsidiária. Ente público. Contrato de gestão.
Possibilidade. Em que pese não se tratar de uma típica terceirização, o contrato de gestão a ela
se assemelha, cabendo ao ente público contratante o dever de fiscalização da entidade
contratada, conforme previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.637/98 que rege este tipo de
contratação. Deve ainda arcar com os riscos que são inerentes a tal pactuação respondendo de
forma subsidiária em relação aos direitos dos trabalhadores terceirizados à luz da Súmula nº
331 do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 010040287.2016.5.01.0483 - 19/06/2017.)
390. Tomador de serviços. Responsabilidade subsidiária do ente privado. I - A empresa
tomadora utiliza-se da benesse de ter reduzida sua despesa com encargos trabalhistas,
previdenciários e fiscais, e não pode se eximir das consequências de uma escolha ruim quanto
à prestadora de serviços, caracterizando-se, nestes casos, a culpa in eligendo e/ou in vigilando.
II - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, pelo empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, uma vez que os direitos do empregado
não podem ficar à mercê da eventual inidoneidade econômica da empresa contratada.
Inteligência do inciso IV da Súmula nº 331 do colendo Tribunal Superior do Trabalho. III Recurso da primeira reclamada conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0010996-37.2015.5.01.0080 - 24/01/2017.)

4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

4.1

AÇÃO RESCISÓRIA

391. Ação rescisória. Manifesta violação de norma jurídica. Inocorrência. Restando
comprovado o recebimento da intimação para audiência em que a reclamada deveria
apresentar defesa e na qual foi declarada revel, não há como prosperar ação rescisória em que
se alega manifesta violação pela sentença rescindenda ao art. 5º, inc. LV da Constituição e aos
arts. 280 e 319, inc. II do NCPC, em razão de suposta irregularidade daquela comunicação
processual. Pedido que se julga improcedente. Ação rescisória. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé. O manifesto contraste entre a causa de pedir da ação rescisória (não
recebimento de intimação para audiência) e as razões recursais apresentadas nos autos
originários (ausência devida a problemas de trânsito) evidencia a deslealdade da postulação,
impondo-se aplicar à parte autora as sanções relativas à litigância de má fé. (TRT1 - SEDI-1- Rel.
Dalva Amélia de Oliveira - 0101616-10.2016.5.01.0000 - 18/08/2017.)
392. Ação rescisória. Obtenção de documento novo. Conceito. A teor do e. nº 402 do c. TST,
documento novo é aquele que é cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão
rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo.
(TRT1 - SEDI-1- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0011291-57.2014.5.01.0000 - 18/08/2017.)
4.1.1
4.1.1.1

Dolo ou Colusão entre as Partes
Lide Simulada

393. Ação Rescisória. Dolo da parte vencedora. Configuração. O dolo da parte vencedora se
caracteriza com o emprego de manobras ou artifícios com o fim de dificultar ou impedir que o
ex adverso atue processualmente, de tal sorte que influa na decisão, caracterizando vícios, ou
impedindo o exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. É dolo de natureza
processual, caracterizado pela má-fé da parte vencedora e nexo de causalidade direto com a
formação de convencimento do Juízo. (TRT1 - SEDI-1- Rel. José Geraldo da Fonseca - 001133542.2015.5.01.0000 - 07/07/2017.)
4.1.2

Erro de Fato

394. Ação rescisória. Erro de fato. A existência de pronunciamento jurisdicional acerca do fato
comprovado na ação originária acarreta a inviabilidade do pedido rescisório com fundamento
em erro de fato, consoante expressa disposição legal, encontrando, ainda, respaldo no
entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº 136, da SDI-II do c. TST. (TRT1 SEDI-1- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0011420-62.2014.5.01.0000 - 30/08/2017.)
4.1.3

Invalidação de Confissão, Desistência ou Transação

395. Nulidade do termo de confissão. Vício de manifestação de vontade. Inexistência. Para que
seja declarada a nulidade do termo de confissão, o vício de vontade ou de consentimento há
que ser comprovado, mormente após a edição do novo Código Civil, que consagra o princípio
da boa-fé objetiva. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 001080311.2015.5.01.0019 - 07/03/2017.)

4.1.4
4.1.4.1

Legitimidade Ativa
Terceiro Juridicamente Interessado

396. Ação rescisória. Terceiro interessado. Sócio da empresa. Ausência de prejuízo jurídico.
Ilegitimidade da parte. Ação rescisória ajuizada por sócio da empresa-ré na condição de
terceiro interessado, buscando rescindir sentença da fase de conhecimento em que não figura
como parte. O interesse jurídico da parte se traduz naquele que deixou de ser ouvido quando
era obrigatória sua intervenção, o que não ocorre no presente caso, onde não há qualquer
prova, ou mesmo mera alegação, acerca da extinção da empresa, o que justificaria a
necessidade de intervenção do sócio para defender seu direito, não se vislumbra o interesse
jurídico do Agravante, mas meramente econômico, tendo em vista que sua intervenção no
processo tem como objetivo, unicamente, suspender a execução, a fim de que sejam
preservados os direitos sobre seus bens pessoais Agravo Regimental a que se nega provimento
(TRT1 - SEDI-1- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0100986-17.2017.5.01.0000 06/12/2017.)
4.1.5

Ofensa à Coisa Julgada

397. Light. Interníveis de 5%. Modificação de PCCS. Adesão voluntária do empregado. Melhor
de dois mundos. Coisa julgada. Fere a coisa julgada o pedido feito em execução de que se
exclua das contas de liquidação o percentual de 5% dos interníveis previstos no PCCS vigente
até 1989, mesmo que o empregado tenha aderido ao novo PCCS, implantado a partir daí. É
cediço que ao optar pelo novo PCCS o empregado automaticamente abdica das vantagens e
direitos do plano antigo, já que não pode pretender o melhor de dois mundos, aproveitando
apenas as partes boas do plano extinto e do novo. Mas, em sede de liquidação de sentença,
essa questão de vigência de planos cai por terra porque o que se executa é o título passado em
julgado, e nele está deferido o internível de 5%, ainda quando o empregado tenha optado pelo
novo PCCS, que não contempla esse mecanismo de reajuste. Não se trata mais de saber se o
empregado tem ou não direito a este ou àquele reajuste, mas se a sentença passada em
julgado vale ou não vale. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 009740009.2003.5.01.0017 - 29/03/2017.)
398. Modificação da coisa julgada. Fase executória. Impossibilidade. Na fase de execução não
se pode alterar os termos da coisa julgada. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos
- 0155800-31.2009.5.01.0041 - 23/11/2017.)
4.1.5.1

Interpretação e Alcance do Título Executivo

399. Respeito à coisa julgada nos cálculos apresentados. Os cálculos, na fase de execução,
devem observar estritamente os limites impostos pela decisão exequenda, sendo vedado
inová-la ou modificá-la, como também discutir matéria concernente à causa principal, a teor
do artigo 879, parágrafo 1°, da CLT. As razões da imodificabilidade do título executivo ou do
veto à nova discussão da lide encontram fundamento no imperativo constitucional do respeito
à coisa julgada (artigo 5°, inciso XXXVI, da CRFB/88), uma vez que, na execução, ainda que
provisória, não se pode exigir mais do devedor do que aquilo que se encontra obrigado, do
mesmo modo que este não pode pretender pagar menos do que lhe impôs a sentença

condenatória. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 027500007.2006.5.01.0342 - 14/08/2017.)
4.1.6

Pronunciamento Explícito (Prequestionamento)

400. Prequestionamento. A despeito de não verificado o vício apontado pela embargante,
acolhem-se os aclaratórios apenas para reputar prequestionada a matéria e os dispositivos
legais suscitados. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 001092688.2013.5.01.0080 - 29/09/2017.)
4.2
4.2.1

ATOS PROCESSUAIS
Citação

401. Citação pessoal da execução ocorrida na audiência. Segurança denegada. Como visto o
Impetrante foi citado em audiência, na mesma oportunidade em que os cálculos foram
homologados. Não há assim, qualquer cerceio de falta de citação. Não haveria porque fazer
uma citação formal com oficial de justiça se o Impetrante foi citado pessoalmente pelo juiz em
audiência. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0101263-33.2017.5.01.0000 08/12/2017.)
4.2.2

Intimação / Notificação

402. Falta de intimação da União para manifestar-se quanto a crédito previdenciário. É cediço
que a competência atribuída à Justiça do Trabalho, para executar de ofício as contribuições
sociais, não abrange a responsabilidade pela elaboração dos cálculos do crédito previdenciário,
consoante preconiza a Súmula nº 26 deste e. Tribunal. Com efeito, não há como se apreciar os
questionamentos suscitados pelo agravante no que concerne à contribuição previdenciária, à
míngua de intimação da União em primeiro grau para manifestar-se quanto aos cálculos
homologados, sob pena de supressão de instância. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0001006-17.2010.5.01.0009 - 15/05/2017.)
4.2.3

Nulidade

403. Nulidade da sentença. Resta inquinada de nulidade a Sentença de extinção por abandono
de causa proferida sem a apreciação de petição protocolizada, mas não acostada aos autos por
motivos alheios ao peticionante. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 000090093.2013.5.01.0512 - 08/08/2017.)
404. Nulidade processual. Intimação feita em nome da advogada sem procuração regular nos
autos. I - As nulidades devem ser apreciadas à luz do princípio da transcendência, que norteia
do Processo do Trabalho, segundo o qual não existe nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans
grief), que emana dos artigos 794 da CLT e 282, §1º do CPC de 2015. II - No caso concreto, a
advogada Maria de Fátima Martins de Oliveira, OAB/RJ nº 57.873 não estava regularmente
constituída nos autos como patrona do embargante desde 01 de abril de 2014, razão pela qual
não poderia haver publicação em seu nome a partir dessa data. III - O prejuízo, portanto, é
patente, na medida em que o recurso ordinário foi trancado pelo Juízo de primeiro grau. (TRT1
- 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000004-47.2017.5.01.0015 - 07/12/2017.)

4.2.3.1

Cerceamento de Defesa

405. Acórdão em Recurso Ordinário. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de
testemunha. A garantia do devido processo legal, para que se torne efetiva, deve abranger o
direito de produzir provas que sejam necessárias à elucidação da controvérsia. Quando não
assegurado, configura-se o cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da decisão. (TRT1
- 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0000559-63.2011.5.01.0342 - 17/02/2017.)
406. Artigo 332 do atual CPC (antigo 285-A do CPC/73). Inaplicabilidade ao Processo do
Trabalho. Considera-se inaplicável o atual artigo 332 do CPC (artigo 285-A do CPC/73) ao
Processo do Trabalho, porque, além de não existir omissão passível de ser suprida por meio da
aplicação subsidiária do direito comum, tal dispositivo implica em afronta aos princípios da
oralidade e da conciliação, que devem ser prestigiados nesta justiça especializada. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0139800-28.2006.5.01.0342 - 21/02/2017.)
407. Cerceio de defesa. O acolhimento da contradita da testemunha da reclamada, e o
indeferimento da oitiva da que se encontrava presente, em substituição, inviabilizou o direito
de a reclamada exercer o princípio da ampla defesa, pois o Juízo fundamentou o afastamento
da justa causa na ausência de produção de prova por parte da ré. Acolho a preliminar de
nulidade do julgado por cerceio de defesa, para anular a r. sentença e determinar a remessa
dos autos à Vara de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, para oitiva da
testemunha da reclamada. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos 0000907-62.2013.5.01.0261 - 04/12/2017.)
408. Não adiamento da audiência de instrução. Nulidade da sentença. Cerceio de defesa.
Configuração. Diante da ausência das partes à audiência de instrução e do protesto oportuno
do representante da reclamada pelo adiamento da audiência, indeferido pelo Juízo de origem,
resta caracterizado o cerceio de defesa, devendo ser acolhida a preliminar de nulidade da
sentença, com a consequente reabertura da instrução probatória, para que seja oferecido o
direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a realização da audiência e julgamento.
Recurso provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0011760-23.2015.5.01.0080
- 25/01/2017.)
409. Nulidade do julgado. Cerceio de defesa. Constitui-se cerceio de defesa, com violação da
garantia constitucional prevista no artigo 5º, LV, da CRFB, a decretação da revelia e confissão
quanto à matéria fática à parte que comparece à audiência representada por preposto,
acompanhada de advogado e portando contestação, conforme registrado em ata. Acolhida a
nulidade. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 0001822-93.2012.5.01.0246 20/09/2017.)
410. Nulidade pelo cerceio de defesa. O laudo é discrepante de outros dados contidos no
processo e o perito não se debruçou sobre as outras informações obtidas de molde a permitir
que se verifique qual a efetiva circunstância. A prova técnica produzida ainda se mostra
insuficiente ao exame desta específica questão. Necessitando de maior aprofundamento.
Também não se tentou dirimir as questões, pela determinação de exibição dos mapas de risco,
PPRA's, LTCAT's, PCMSO's, relativos ao período em debate, com a imposição de sua exibição,
de molde a fornecer todos os subsídios a que o laudo seja complementado, permitindo

inclusive que o expert possa expressar os motivos que o levaram a concluir de modo diverso
ao de outros peritos e sobre o que disse a testemunha, na questão. Há cerceio, pois, ao se
encerrar a prova precocemente, o que poderia inclusive sugerir a necessidade da realização de
outro exame pericial, como vem alegando o autor. Recurso provido (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0001387-62.2011.5.01.0341 - 05/12/2017.)
411. Nulidade por cerceio de defesa. Manifestação sobre parecer técnico que indica erro em
laudo pericial. A Juíza originária cotejou o laudo pericial com o parecer técnico apresentado
pela empresa, que afirmou que o louvado teria se referido a equipamentos que não eram
utilizados no local onde foi realizada a diligência, entendendo que este último "trouxe mais
dados técnicos sobre os equipamentos" e presumindo-lhe correto, sem, no entanto, em
momento algum, submeter a controvérsia instaurada à possibilidade de manifestação por
parte do Autor e sem permitir ao expert que apresentasse esclarecimentos sobre o grosseiro
erro aventado pelo assistente técnico da empresa. Assim procedendo, a Juíza incidiu em
manifesto cerceio de defesa, impedindo o exercício do contraditório e tornou impossível a esta
corte revisora analisar o mérito da causa. Preliminar de nulidade acolhida. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0010572-07.2015.5.01.0076 - 15/03/2017.)
412. Sentença nula. Cerceio de defesa caracterizado. Reabertura da instrução processual.
Negativa de prestação jurisdicional também configurada. Prolação de nova sentença. Retorno
dos autos à vara de origem. O livre convencimento motivado ou persuasão racional, previsto
no art. 131, CPC/73, deve estar aliado à garantia constitucional de duplo grau de jurisdição, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB), porquanto o indeferimento de qualquer
prova necessária para o deslinde da controvérsia pode comprometer, inclusive, o exame dos
aspectos fáticos por parte do Juízo ad quem. Ainda que o Juízo de origem tenha se convencido
de que os elementos já existentes nos autos fossem suficientes para resolver a pendenga, é
certo que a inquirição das partes e de suas testemunhas poderia prestar importante
contribuição à solução da lide, fornecendo fatos não corroborados pela prova até então
produzida nos autos. Houve, no caso presente, cerceio de prova, contrariando os princípios da
ampla defesa e do contraditório, tornando-se prudente que seja reaberta a instrução, com a
oitiva das partes e de suas testemunhas, a fim de que melhor se forme o convencimento do
Juízo acerca da realidade dos fatos que envolvem a lide. Ademais, restou evidenciada, no caso
em exame, a negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Juízo não apreciou todas as
alegações esposadas na peça de defesa, não tendo sanado o vício apontado nos embargos
opostos pela ré. Acolhidas as preliminares arguidas pelas partes Autora e ré para,
pronunciando a nulidade da r. sentença por cerceio de defesa e negativa de prestação
jurisdicional, determinar o retorno dos autos à MM. Vara de origem, a fim de que seja
reaberta a fase de instrução processual, com a oitiva das partes e de suas testemunhas, e
posterior prolação de nova decisão, com a apreciação de todas as alegações feitas pelas
partes, como entender de direito. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0001596-84.2012.5.01.0021 - 25/04/2017.)
4.2.3.1.1 Indeferimento de Produção de Prova
413. Indeferimento da prova testemunhal. Natureza da prova testemunhal. Natureza do
vínculo contratual. Cerceio de defesa. Diante da controvérsia sobre a natureza do vínculo

existente entre as partes, revela-se útil e necessária produção da prova testemunhal
requerida. Recurso provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0000853-74.2012.5.01.0021 - 02/08/2017.)
414. Preliminar de cerceamento de defesa. Indeferimento do depoimento do preposto da
reclamada. O fato de o art. 848 da CLT prever que o interrogatório dos litigantes seja faculdade
do juiz, não lhe atribui o poder de negar às partes o depoimento pessoal de seus adversários,
tendo em vista que se trata de meio de prova, requerido oportunamente, além de se mostrar
relacionado ao desfecho da lide. Por isso, o indeferimento do depoimento do preposto da
reclamada, no caso, implica cerceamento do direito constitucional de defesa. Preliminar que
se acolhe. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0007127-58.2014.5.01.0482
- 16/02/2017.)
4.2.3.2

Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita

415. Julgamento extra petita. Extirpação do excesso porventura verificado quando da análise
do mérito. O eventual deferimento, ao Reclamante, de parcela não regularmente deduzida na
inicial (extra petita) não constitui hipótese de nulidade da sentença, e sim de extirpação,
quando da análise meritória, do excesso porventura verificado, com vistas a adequar o julgado
aos limites da lide. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0010730-54.2015.5.01.0014 13/02/2017.)
416. Julgamento extra petita. Não configuração. Sabe-se que de acordo com o princípio da
congruência entre o pedido e a sentença, ao magistrado é defeso prestar tutela jurisdicional
senão quando requerido pela parte (art. 2º do CPC). Isso porque as partes definem os limites
da litiscontestatio ao apresentarem pedidos certos e determinados. A proibição de julgamento
fora ou além do pedido visa garantir o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, não há que
se falar em julgamento fora ou além dos limites da lide no caso vertente. O Juízo não se
afastou daquilo que foi pedido, portanto, a decisão está em consonância com o que foi
postulado, não havendo nenhuma afronta ao princípio da congruência. (TRT1 - SEDI-2- Rel.
Leonardo Dias Borges - 0000275-41.2013.5.01.0421 - 07/07/2017.)
417. Nulidade. Extra petita. Nula é a sentença que, mesmo após a provocação por meio de
embargos declaratórios, não aprecia as questões suscitadas pelo autor e julga tema que não
foi objeto da impugnação. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 007830021.2007.5.01.0052 - 11/12/2017.)
4.2.3.3

Vício de Citação

418. Ausência de citação. Relação jurídica processual que não se constitui validamente.
Nulidade que se declara. Não tendo havido citação válida, a relação jurídica processual não se
constitui validamente, maculando de vício o alicerce de constituição do processo e, por
conseguinte, os demais atos que lhe sucederam. Nesse contexto, a sentença padece de vício
essencial, o que a torna nula por deformação da relação processual. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
José Antonio Teixeira da Silva - 0010938-73.2015.5.01.0067 - 06/03/2017.)
419. Nulidade de citação. Na Justiça do Trabalho não é aplicado o princípio da pessoalidade na
citação, uma vez que não há previsão legal para tanto, sendo suficiente, para que seja

considerada válida a citação, que a mesma chegue corretamente ao endereço informado na
inicial. Logo, uma vez enviada notificação para ciência da sentença ao mesmo endereço
informado na inicial, e não havendo qualquer prova de entrega extemporânea, presume-se,
nos termos da Súmula nº 16 do c. TST, o seu correto recebimento pela ré. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0100299-43.2016.5.01.0075 - 07/02/2017.)
420. Nulidade. Vício de citação. A aplicação da pena de confissão, nos moldes do artigo 385,
§1º, do CPC e da Súmula nº 74, inciso I, do TST, no caso de não comparecimento da parte à
audiência em prosseguimento, pressupõe a sua anterior intimação pessoal, o que não ocorreu
em relação à parte Autora, no caso dos autos. Relatora: Desembargadora Carina Rodrigues
Bicalho. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 0000217-49.2011.5.01.0343 12/05/2017.)
421. Vício de citação. Nulidade absoluta. A hipótese em apreço é de vício de citação e causou
prejuízo ao executado/agravado. A nulidade só existe quando traz prejuízo a qualquer das
partes, podendo sempre ser decretada em face da ocorrência do prejuízo. E aqui o prejuízo é
evidente. Como essa formalidade não foi observada, caracterizado ficou o vício de citação,
sendo a hipótese de nulidade absoluta a partir do ato de fls. 837, atingindo inclusive o v.
acórdão de fls. 841/846-verso. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 016440081.1999.5.01.0044 - 24/05/2017.)
4.3

FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO

4.3.1
4.3.1.1

Condições da Ação
Falta de Pressuposto Processual e/ou Condição da Ação

4.3.1.1.1 Comissão de Conciliação Prévia
422. Dissídio coletivo de natureza econômica. Ausência de comum acordo entre as partes.
Discordância patronal expressamente manifestada na contestação. Descumprimento do
pressuposto estabelecido pelo art. 114 §2º, da Constituição Federal. Extinção do feito sem
exame do mérito. A Constituição Federal Brasileira, a partir da EC 45, passou a exigir, no art.
114, §2º, comum acordo entre as partes para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza
econômica, e a ausência desse consenso implica a extinção do feito sem exame do mérito.
(TRT1 - SEDIC- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0100922-41.2016.5.01.0000 07/03/2017.)
4.3.1.2

Interesse Processual

423. Ausência de interesse. Possui interesse para discutir os valores executados aquele que é
apontado no título executivo como responsável. Não sendo a agravante devedora, nem sequer
subsidiária, não possui interesse por não ser parte sucumbente na presente ação, uma vez que
a responsabilidade integral da dívida foi outorgada ao 2º réu. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Marcos
Pinto de Cruz - 0001491-14.2011.5.01.0031 - 05/12/2017.)

4.3.2

Extinção do Processo sem Resolução de Mérito

424. Ação cautelar. Extinção sem resolução de mérito. Ainda que por fundamento diverso, não
merece reforma a decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quando a inicial
se encontra manifestamente inepta, o Autor é parte ilegítima, e ainda, por falecer
competência desta Especializada para a apreciação do pedido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz
Alfredo Mafra Lino. Red. Desig. - 0011402-65.2013.5.01.0068 - 03/05/2017.)
425. Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo de decisão monocrática que
extinguiu o processo sem resolução do mérito em tutela cautelar antecedente. Conversão.
Agravo regimental. Cautelar antecedente. Agravo regimental indeferimento da petição inicial.
Imperativa a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial da cautelar
antecedente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, vez que incabível, por visar a
desconstituição de decisão judicial que desafiava Agravo de Petição. Agravo Regimental do
autor conhecido e não provido. (TRT1 - SEDI-1- Rel. Márcia Leite Nery - 010054196.2017.5.01.0000 - 06/12/2017.)
426. Extinção do feito sem resolução do mérito. Não reconhecimento de custas de processo
anteriormente ajuizado. Desnecessidade. Trabalhador beneficiário da gratuidade de justiça.
Em sendo o reclamante beneficiário da gratuidade de justiça, encontra-se dispensado do
recolhimento das custas do presente processo e do anteriormente ajuizado, haja vista a não
alteração de sua condição de hipossuficiente. Extinção do feito sem resolução do mérito que
se afasta, determinando-se a citação da reclamada. Recurso Autoral conhecido e provido.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 010050633.2016.5.01.0078 - 13/02/2017.)
427. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da existência de
coisa julgada (art. 337, § 2º, CPC/15). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 000127961.2011.5.01.0461 - 26/07/2017.)
4.3.3

Inépcia da Inicial

428. Ação rescisória. Inépcia da inicial. Ausência de pedido específico de novo julgamento da
causa. Deve o autor, quando cabível, cumular ao pedido de rescisão (iudicium rescindens) o de
novo julgamento da causa (iudicium rescissorium). Cuida-se de cumulação sucessiva de
pedidos, de caráter obrigatório na hipótese de rescindibilidade por violação a dispositivo de lei
caso dos autos devendo a parte atentar para a sua formulação expressa e específica. A
inobservância de tal requisito acarreta o indeferimento da inicial e consequente extinção do
processo sem resolução do mérito. (TRT1 - SEDI-1- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0010853-94.2015.5.01.0000 - 06/12/2017.)
429. Indeferimento da inicial de mandado de segurança. Com base no art. 5º, II, da Lei nº
12.016/09, em havendo recurso específico ou ação própria para a defesa dos interesses do
impetrante, não será admitida a impetração do remédio constitucional do mandado de
segurança, devendo a inicial do writ ser, desde logo, indeferida, com base no art. 10 da mesma
lei. Agravo não provido. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Roberto Norris - 0101435-72.2017.5.01.0000 24/11/2017.)

4.3.4

Pressupostos Processuais

430. Nulidade da sentença. Com a devida vênia, a hipótese não é de "ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 485, IV, do NCPC),
mas sim aquela contemplada no inciso III do art. 485, NCPC. Assim, o prazo observado para
extinção ficou aquém do limite estabelecido em lei, que fixa em 30 (trinta dias), não se
observando, ainda, o comando do §1º daquele mesmo artigo, na medida em que os Autores
não foram intimados pessoalmente para cumprimento da diligência. Recurso provido,
declarando nula a r. sentença, e determinando o retorno dos autos à MM. Vara de origem,
para prosseguimento da instrução. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0010025-39.2015.5.01.0246 - 12/04/2017.)
4.3.4.1

Coisa Julgada

431. Coisa julgada. A coisa julgada não previu que o reajuste salarial ocorresse sobre eventuais
parcelas com caráter salarial, não cabendo tal interpretação ampliativa, até porque a própria
norma coletiva, em que se baseou a coisa julgada, dispõe que o reajuste de 5% será sobre o
salário. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0174800-51.1998.5.01.0025 06/10/2017.)
432. Coisa julgada. Ação coletiva ajuizada por sindicato. Direitos individuais homogêneos. A
ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, em
que postula a tutela de direitos individuais homogêneos, não faz coisa julgada, quando
improcedente. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 000599478.2014.5.01.0482 - 17/04/2017.)
433. Coisa julgada. Cálculos. Os cálculos homologados devem observar estritamente a coisa
julgada delimitada na sentença de mérito. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca 0002630-06.2010.5.01.0461 - 08/06/2017.)
434. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão em sede de execução. Na fase de execução,
torna-se imperiosa a observância da coisa julgada, pois é vedada qualquer inovação quanto ao
mérito da demanda artigo 879, §1º, da CLT. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar 0087700-30.2008.5.01.0018 - 13/09/2017.)
435. Coisa julgada. Limites objetivos a serem observados na liquidação. Preclusão. 1) Dispondo
o § 1º do artigo 879 da CLT, que na liquidação é vedada a discussão de matéria pertinente à
causa principal ou a inovação da sentença liquidanda, correta se revela a pretensão de
qualquer das partes, quando pretende sejam observados tais parâmetros, sob pena de se
admitir ofensa à coisa julgada. Inteligência dos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, 879, § 1º, da CLT e 507 do novo CPC. 2) Agravo de petição dos executados ao qual se
nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 013870010.2006.5.01.0222 - 06/12/2017.)
436. Coisa julgada. Sentença líquida. Com o trânsito em julgado de sentença líquida, sem que a
parte tenha interposto qualquer recurso, há a preclusão para o debate acerca dos cálculos que
integraram o título executivo judicial. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 000116382.2011.5.01.0064 - 06/07/2017.)

437. Direito Processual do Trabalho. Coisa julgada. O universo cognitivo no processo de
liquidação está adstrito aos limites da sentença liquidanda, nele não se podendo modificar o
que foi decidido no processo de conhecimento (art. 878, § 1º da CLT). (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
Dalva Amélia de Oliveira - 0035000-30.2006.5.01.0024 - 02/10/2017.)
438. Liquidação da sentença. Limites da coisa julgada. O cálculo das parcelas deferidas deve
ser efetuado de acordo com os parâmetros definidos na coisa julgada, tendo em vista o
disposto no art. 879, §1º, da CLT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 013310031.2004.5.01.0043 - 05/07/2017.)
439. Respeito à coisa julgada. A execução calcada em título judicial deve observar
estritamente suas disposições, sob pena de se verificar violação à coisa julgada, o que não se
admite, ante o respeito imposto por norma constitucional quanto a ela. Nego provimento ao
recurso. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0002031-36.2012.5.01.0481
- 23/11/2017.)
440. Respeito à coisa julgada. A execução calcada em título judicial deve observar
estritamente suas disposições, sob pena de se verificar violação à coisa julgada, o que não se
admite, ante o respeito imposto por norma constitucional quanto a ela. No caso, podemos
afirmar que, de fato, no mês de agosto de 2009, o autor na apuração da diferença devida
divisor 220/200 considerou número de horas in itinere (devida/paga) superior ao que consta
na ficha financeira. Tem-se, assim, que o cálculo homologado merece reparo, apenas e tão
somente em relação ao mês de agosto de 2009 a fim de que seja considerada a importância de
R$7,16 (sete reais e dezesseis centavos) devida a título de diferença de hora in itinere. Recurso
parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000218784.2012.5.01.0461 - 05/10/2017.)
441. Respeito à coisa julgada. Na fase de liquidação vigora o princípio da fidelidade ao título,
pelo qual devem ser observados rigorosamente os parâmetros fixados na sentença, sob pena
de afronta à coisa julgada. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von
Adamovich. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 000211160.2012.5.01.0461 - 14/02/2017.)
4.4

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

4.4.1
4.4.1.1

Competência
Competência da Justiça do Trabalho

4.4.1.1.1 Complementação de Aposentadoria / Pensão
442. Complementação de aposentadoria. Supressão do auxílio- alimentação. Previdência
complementar privada. Competência. Justiça comum. O pedido envolve previdência
complementar privada, assim, em face da decisão proferida pelo STF nos autos do RE 586456,
a competência para apreciar e julgar a lide é da Justiça Comum. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da
Silva Garcia - 0101502-38.2016.5.01.0011 - 17/10/2017.)

4.4.1.1.2 Contribuições Previdenciárias
443. Contribuição previdenciária. Juros e multas. O tema já foi definido, pelo TST, no sentido
de que o fato gerador da contribuição previdenciária, em casos como o presente, decorre da
decisão da Justiça do Trabalho, e não da prestação do serviço. Agravo não provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Roberto Norris - 0169300-31.2009.5.01.0247 - 08/03/2017.)
4.4.2

Conflito de Competência

444. "Conflito de Competência". Se a reclamação de cobrança de honorários, proposta pelo
Sindicato, terá o percentual de 15% calculado sobre outra reclamação trabalhista, indiscutível
se mostra o entrelaçamento das pretensões, a justificar a reunião dos processos. Conflito
procedente. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0100376-49.2017.5.01.0000
- 13/09/2017.)
445. Conflito de competência. Ação individual de execução de sentença coletiva. Execução de
crédito devido ao Autor X Execução de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao
sindicato. Identidade quanto à causa de pedir remota. Configuração. Conexão entre as ações.
Ocorrência. Reunião no Juízo prevento. Possibilidade. Embora sejam os honorários advocatícios
uma verba autônoma relativa ao crédito devido ao autor, não se verificando na hipótese a
identidade de pedidos, há que se considerar a existência de identidade quanto à causa de
pedir remota, posto que tanto um, quanto outro, tem origem no mesmo título executivo
judicial. Portanto, verifica-se a existência de conexão entre a ação de execução individual do
crédito do autor com a ação de execução pelo sindicato dos honorários advocatícios
sucumbenciais, em conformidade com o que dispõe o art. 55 do Novo Código de Processo
Civil. Logo, havendo conexão entre as ações, deverá ser observado o disposto no § 3º do art.
55 do NCPC, cabendo ressaltar que, na forma do art. 58 do NCPC, a reunião das ações
propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente,
sendo certo que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o Juízo. (art. 59
NCPC). Conflito negativo de competência julgado procedente. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Paulo Marcelo de Miranda Serrano. Red. Desig. - 0100199-85.2017.5.01.0000 - 14/12/2017.)
446. Conflito de competência. Conexão. Ação coletiva e execução individual. Precedente 32, do
TRT da 1ª Região. Deve ser observado o disposto no Precedente 32, deste e. Tribunal Regional
do Trabalho, que regula o conflito de competência aparentemente existente entre o Juízo da
ação individual de execução de sentença proferida em ação coletiva e o Juízo da ação coletiva,
no sentido de que "com base nos artigos 98 e 101 do Código de Defesa do Consumidor,
aplicado supletivamente no processo trabalhista, pode o trabalhador optar entre o foro de seu
domicílio ou o foro do Juízo da ação coletiva, em livre distribuição, para ajuizar ação de
execução de sentença". (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Rogério Lucas Martins - 010176421.2016.5.01.0000 - 11/04/2017.)
447. Conflito negativo de competência. Prevenção. Caracteriza-se a conexão quando há
identidade quanto à causa de pedir remota e quando há conveniência da reunião das ações,
pois fundadas no mesmo título executivo. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Tania da Silva Garcia 0100198-03.2017.5.01.0000 - 24/08/2017.)

448. Conflito negativo de competência. Renovação de ação trabalhista anteriormente sem
resolução de mérito. Prevento o Juízo que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, para
o julgamento de ação idêntica àquela anteriormente ajuizada. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Edith Maria Correa Tourinho - 0100810-38.2017.5.01.0000 - 24/08/2017.)
449. Conflito negativo de competência. Reunião de processos. Impossibilidade ante a
inexistência de conexão. Processo julgado. Estando um dos processos julgados, não há como
considerar as ações conexas, conforme entendimento no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula nº 235 do STJ). Conflito de Competência a que se dá provimento. (TRT1 - Órgão
Especial- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0101112-67.2017.5.01.0000 - 23/11/2017.)
450. Sobrestamento. Sucessão da TV Manchete e da Editora Bloch pela TV Ômega. Conflito de
competência. Alcance da decisão do STJ. Ação trabalhista movida por ex-empregado da própria
TV Ômega não se enquadra nas hipóteses de sobrestamento definidas em decisão proferida
pelo STJ nos autos do Conflito de Competência 91.276. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos
Cavalcante - 0144700-27.2001.5.01.0052 - 15/05/2017.)
451. Sucessão. TV Ômega LTDA. Conflito de competência 90.009. Ausência de trânsito em
julgado sobre a questão da sucessão na fase de execução. 1) Nos termos do entendimento que
emana do v. acórdão prolatado nos autos do Conflito de Competência 90.009/RJ pelo c. STJ, a
Justiça Comum é competente para apreciar e decidir as questões decorrentes das
condenações impostas à TV Ômega, em fase de execução, nas ações trabalhistas em que não
houve o trânsito em julgado sobre a questão da sucessão ou da competência na fase de
conhecimento ou mesmo, como no caso dos presentes autos, no curso do cumprimento de
sentença. 2) Agravo de petição ao qual se dá provimento parcial para determinar a remessa
dos autos à Justiça Comum, em cumprimento estrito à r. Decisão exarada nos autos do CC
90.009, do c. STJ, transitada em julgado em 27/06/14, (ARE 766934 STF) na qual figuram como
Suscitante a TV Ômega, e, como Suscitado, entre outros, o Exmo. Juízo da 45ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, bem como, figurando expressamente o reclamante Altair Vieira de
Faria Pinto. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0097100-89.2005.5.01.0045 21/03/2017.)
452. Vício de citação. Nulidade absoluta. A hipótese em apreço é de vício de citação e causou
prejuízo ao executado/agravado. A nulidade só existe quando traz prejuízo a qualquer das
partes, podendo sempre ser decretada em face da ocorrência do prejuízo. E aqui o prejuízo é
evidente. Como essa formalidade não foi observada, caracterizado ficou o vício de citação,
sendo a hipótese de nulidade absoluta a partir do ato de fls. 837, atingindo inclusive o v.
acórdão de fls. 841/846-verso. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 016440081.1999.5.01.0044 - 23/11/2017.)
4.5

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO

453. Cálculos de liquidação. Parâmetros estipulados na coisa julgada. Na liquidação, não se
poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa
principal. (art. 879, § 1º, da CLT). (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000112375.2010.5.01.0019 - 08/11/2017.)

454. Desde que não houve "licitantes" nos dois leilões designados para o bem imóvel
penhorado, não seria razoável determinar a realização de outro, apenas para atender a um
"anseio" do reclamante, mas sem que qualquer "fato novo" o justifique ou aconselhe. (TRT1 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0083400-35.1998.5.01.0031 - 02/05/2017.)
455. Extinção da execução. Artigo 924, IV, do CPC/15. Renúncia tácita. Levando-se em
consideração que a execução trabalhista é promovida de ofício, a interpretação acerca do
artigo 924, IV, do CPC/15 nesta seara é de que a renúncia ao crédito trabalhista judicialmente
reconhecido pressupõe manifestação expressa do exequente, situação esta não observada
nestes autos em que a execução foi extinta com escopo na renuncia tácita. Agravo provido.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0227100-55.1996.5.01.0026 - 22/08/2017.)
456. Liquidação da obrigação. Proibição de inovar. Estrita observância ao comando que
emerge da coisa julgada. Não se pode olvidar que na liquidação sobreleva o comando que
emerge da coisa julgada. Não é outra a orientação que exsurge do art. 879, § 1°, da CLT, que
veda inovação na liquidação da obrigação. Assegurando o título condenatório apuração de
FGTS sobre as verbas contratuais e resilitórias deferidas, sem qualquer restrição, não há
motivo para não calcular a aludida contribuição sobre férias acrescidas de 1/3, gratificação
natalina e aviso prévio, títulos também garantidos ao trabalhador em razão da condenação
imposta, ante os contornos impostos pela coisa julgada. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias
Borges - 0000821-83.2014.5.01.0511 - 17/08/2017.)
457.Execução trabalhista. Presunção de renúncia. Impossibilidade. Não há que se falar em
presunção de renúncia dos créditos trabalhistas por parte do exequente. Primeiro, porque não
há na legislação trabalhista nenhuma previsão nesse sentido. Segundo, porque a renúncia, por
ser ato jurídico unilateral, somente pode se dar por iniciativa do próprio titular do direito. E
terceiro, porque, no Processo do Trabalho, prevalece o princípio do impulso oficial da
execução, conforme disposto no art. 878 da CLT. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia 0001230-92.2012.5.01.0264 - 06/03/2017.)

4.5.1

Benefício de Ordem

458. Benefício de ordem. Inexistindo bens livres e desembaraçados do devedor principal, devese direcionar a execução para o devedor subsidiário, carecendo de amparo jurídico a
pretensão de prévia execução dos sócios ou administradores daquele, Súmula nº 12 deste e.
TRT. Nos termos do que estabelece o parágrafo 1º do art. 879 da CLT, a coisa julgada e a
preclusão norteiam a execução, de modo que não se pode rediscutir matéria velha, já
superada pela fase de conhecimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da
Silva - 0014300-56.2009.5.01.0241 - 13/07/2017.)
459. Responsabilidade subsidiária. Benefício de ordem em face dos sócios. Não cabimento.
Frustrada a execução em face do devedor principal, o juiz deve direcioná-la contra o
subsidiário, não havendo amparo jurídico para a pretensão de prévia execução dos sócios ou
administradores daquele. Súmula nº 12, deste TRT. Agravo a que se nega provimento. Multa
do artigo 523 do CPC (Artigo 475-J do CPC de 1973). A previsão legal da penhora, para o caso

de não pagamento ou de garantia da execução (art. 883 da CLT), não afasta a aplicação da
multa do art. 523 do CPC, uma vez que o dispositivo em tela, regulando situação não prevista
no Texto Consolidado, instituiu uma fase prévia de cumprimento espontâneo da obrigação,
isto é, anterior à citação pessoal para pagamento prevista no art. 880 da CLT. A aplicação
subsidiária da multa (art. 769 da CLT) encontra, ainda, fundamento na efetividade e celeridade
da prestação jurisdicional, princípios estes perfeitamente compatíveis com os do direito
processual do trabalho. No entanto, em que pese meu entendimento, em 21/08/17, o Tribunal
Pleno do c. TST, no julgamento do IRR-1786-24.2015.5.04.0000, de Relatoria do Ministro
Maurício Godinho Delgado, firmou tese de que a multa coercitiva do artigo 523 do CPC (antigo
artigo 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege
o Processo do Trabalho, ao qual não se aplica. Assim, não há como negar provimento ao
recurso sem prejuízo do disposto no artigo 896-C da CLT. Isto posto, dou provimento ao
agravo, ressalvado meu entendimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro
- 0048800-95.2006.5.01.0034 - 26/10/2017.)
4.5.2

Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

460. Multa do artigo nº 523, §1º, NCPC. Antigo artigo nº 475-J do CPC. Aplicável na Justiça do
Trabalho. A multa capitulada no artigo nº 475-J do CPC tem plena incidência na esfera
trabalhista, porque o que se busca na execução trabalhista é a verba alimentar, sendo a multa
em questão mais um meio coercitivo ao pagamento da obrigação pelo devedor, que vem ao
encontro do principio da celeridade, elevado patamar constitucional. Assim, todo e qualquer
dispositivo legal que venha a abreviar a cumprimento da decisão deve ser adorado pelo
Judiciário Trabalhista, ainda mais quando a CLT, em seu artigo nº 769 admite a aplicação
subsidiária de dispositivos do Processo Civil no Direito do Trabalho. Agravo conhecido e
provido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José Luís Campos Xavier - 0000156-67.2014.5.01.0511 06/03/2017.)
461. Multa prevista no art. 523 do NCPC (art. 475-J do CPC de 1973). Inaplicabilidade ao
Processo do Trabalho. O artigo 523 do NCPC (art. 475 do CPC/73), que determina multa de
10% a quem não pagar dívida no prazo de quinze dias, é incompatível com a norma trabalhista,
uma vez que enquanto a multa do CPC estabelece prazo de quinze dias para pagamento, o art.
880 da CLT determina a execução em 48 horas, sob pena de penhora, e não de multa. Apenas
na hipótese de omissão da CLT e da Lei nº 6.830/80, conforme art. 889 da CLT, é que as
disposições do Código de Processo Civil na fase de execução são aplicáveis subsidiariamente ao
Processo do Trabalho. Verifica-se que o artigo 883 da CLT estipula que no caso do executado
não pagar a quantia cobrada, nem garantir a execução, seguir-se-á a penhora de bens
suficientes ao pagamento do valor executado, não havendo, portanto, qualquer previsão de
multa processual no caso de inadimplemento do valor cobrado, o que desautoriza a aplicação
subsidiária do artigo 523 do NCPC (art. 475 do CPC/73). Assim, por qualquer ângulo que se
examine a questão resta clara a incompatibilidade do artigo 523 do NCPC (art. 475 do CPC/73)
do CPC com a execução trabalhista. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von
Adamovich (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 017200083.2003.5.01.0022 - 14/12/2017.)

462. Multa prevista no artigo 475-J do CPC. A aplicação subsidiária da multa prevista no artigo
475-J, do CPC é compatível com os princípios que informam o Processo do Trabalho na medida
que se coaduna com as garantias constitucionais da razoável duração do processo, efetividade
e celeridade. No caso, a executada por ocasião da regular intimação não efetuou o pagamento
dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Agravo de petição não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0030000-03.2007.5.01.0028 - 11/10/2017.)
463. Penhora em bem gravado por alienação fiduciária. O executado detém a propriedade
resolúvel e a posse indireta do bem penhorado, podendo, no entanto, tal propriedade ser
objeto de penhora em relação aos direitos contratuais de crédito do devedor fiduciante, sem
afetar o exercício da posse direta, pois o objeto da penhora não será o bem diretamente, mas
sim os direitos que já se integraram ao patrimônio do devedor. Não indicando os executados
outros bens passíveis de penhora, é de se negar provimento ao agravo de petição. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0031800-23.2009.5.01.0052 - 12/12/2017.)
4.5.2.1

Excesso de Penhora

464. Execução. Art. 884 da CLT. Garantia do Juízo pelo devedor principal e pelo subsidiário.
Aproveitamento. Sentença anulada. O art. 884 da CLT prevê que a garantia do Juízo é condição
da ação dos Embargos à Execução. Valor penhorado superior ao valor devido, o que garante o
direito do exequente, independente do autor da garantia. Se cada um dos devedores efetua
parte da garantia, ela aproveita a todos. Sentença anulada para apreciação dos embargos.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0000434-15.2011.5.01.0207 - 20/06/2017.)
465. Execução. Excesso de penhora. Não configuração. Manutenção. 1) Não há que se falar em
excesso de penhora, quando é concedido à executada agravante oportunidade e prazo para
oferecer bens quanto bastem para garantia da execução e permanece inerte, sendo necessária
a penhora de bem de maior valor, conforme avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. 2)
Agravo de petição da executada ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da
Fonseca Martins Junior - 0001292-71-2012.5.01.0058 - 22/05/2017.)
4.5.2.2

Impenhorabilidade

4.5.2.2.1 Bem de Família
466. A ausência de prova de que o bem penhorado é o único imóvel residencial de
propriedade do executado inviabiliza o reconhecimento de que se trata de bem de família,
portanto, impenhorável. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 003680087.1993.5.01.0044 - 05/07/2017.)
467. Bem de família. Impenhorabilidade. À luz da Lei nº 8.009/90, bem de família constitui
instituto de caráter social, cujo fim é garantir a integridade dos bens indispensáveis à normal
sobrevivência da família, em um patamar mínimo de qualidade de vida, em observância ao
princípio da dignidade humana, consagrado na Lei Maior. Não se nega, aqui, o privilégio da
execução de créditos trabalhistas em razão de sua natureza alimentar. Porém, há que ser
considerado que tal garantia não pode afrontar a dignidade do executado e de sua família.
Restando demonstrado que o imóvel objeto da penhora é bem de família, impõe-se a reforma
do decisum para declarar insubsistente a penhora do bem sob constrição judicial. Agravo de

petição do executado a que se dá provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano. Red. Desig. - 0145400-06.2008.5.01.0004 - 24/11/2017.)
468. Bem de família. Impenhorabilidade. Verifica-se a impenhorabilidade prevista na Lei nº
8.009/90, quando comprovada a condição de que o imóvel penhorado trata-se de bem de
família. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0129400-20.1989.5.01.0028 - 20/10/2017.)
469. Bem de família. Lei nº 8.009/90. Comprovado que o bem penhorado se destina a
residência do sócio executado, há de ser julgado improcedente o presente agravo. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0042400-57.2009.5.01.0035 - 24/01/2017.)
470. Bem de família. Sendo o imóvel penhorado o local de residência do agravante, sobre ele
não pode recair a constrição judicial. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0027800-45.2002.5.01.0045 - 24/11/2017.)
4.5.2.2.2 Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
471. Impenhorabilidade. Pró-labore. Tratando-se de valores recebidos a título de proventos de
pró-labore, a verba está coberta pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do Novo Código
de Processo Civil, observando-se a limitação elencada no seu § 2º. Em que pese a prioridade
dos créditos trabalhistas, não há como desconsiderar a proteção imposta por lei, não se
admitindo interpretação ampliativa quando o resultado importar em restrição de direitos.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 0031500-38-1993-501.0241 24/03/2017.)
472. Impenhorabilidade. Proventos de aposentadoria. Diante da execução de crédito
alimentar, admite-se a penhora parcial sobre proventos de aposentadoria, desde que
respeitadas as necessidades de sobrevivência do devedor, garantindo-se sua dignidade. Agravo
improvido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 014380027.2009.5.01.0064 - 09/10/2017.)
473. Mandado de segurança. Bloqueio de conta salário. Assiste razão ao impetrante em
relação ao pleito de desbloqueio da conta salário e devolução de valores bloqueados , quando
realizada a penhora de outros bens, cuja avaliação apresenta valor suficiente para garantir a
execução perseguida nos autos principais. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0100837-55.2016.5.01.0000 - 22/08/2017.)
474. Mandado de segurança. Bloqueio de vencimento. Ilegalidade. Fere direito e líquido e
certo o bloqueio direto do salário, sendo certo que a impenhorabilidade dos salários prevista
no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, é absoluta, sendo excepcionada somente para pagamento
de créditos de natureza alimentícia, que por tratar-se de espécie e não gênero de crédito de
natureza alimentícia, não pode ser interpretada de forma a englobar o crédito trabalhista.
(TRT1 - SEDI-2- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire. Red. Desig. - 0101652-52.2016.5.01.0000 06/04/2017.)
475. Mandado de segurança. Penhora. Salário. Possibilidade. A impenhorabilidade invocada
pelo impetrante, malgrado consagrada no art. 649, IV, do CPC/73, em caráter absoluto, é
mitigada na regra do art. 833, IV e seu §2º, do CPC/15, a qual permite a penhora de

vencimentos de servidores públicos, salários e outras formas de remuneração do trabalho para
pagamento de dívidas de natureza alimentar, de qualquer origem, desde que observados os
arts. 528, §8º, e 529, §3º, ambos do mesmo novel diploma processual. Denegada a segurança.
Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich. (TRT1 - SEDI-2- Rel.
Eduardo Henrique Von Adamovich - 0100104-89.2016.5.01.0000 - 19/04/2017.)
476. Movimentação entre conta poupança e corrente. A simples movimentação de recursos
entre conta poupança e corrente nas contas de natureza remunerada não desnatura o caráter
salarial dos recursos depositados, mantendo-se o critério de impenhorabilidade previsto no
artigo 833, IV, do CPC. Agravo de Petição conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0000887-60.2011.5.01.0061 - 02/06/2017.)
477. Penhora de 30% do salário. A ideia de conceber que apenas o responsável pelo
inadimplemento tenha direitos, não obstante a parte exequente seja portadora de título
condenatório e tenha esgotado as tentativas de realização do crédito junto à executada
primária, é medida que não se demonstra razoável, razão pela qual deve ser deferida a
penhora de parte (30%) do salário do executado na hipótese de dívida trabalhista. (TRT1 SEDI-2- Rel. José Luís Campos Xavier - 0100805-16.2017.5.01.0000 - 03/10/2017.)
478. Penhora de percentual de proventos de salário e pensão. Possibilidade. A
impenhorabilidade de verbas de natureza salarial não é absoluta e pode ser relativizada para a
quitação dos débitos trabalhistas, ante o disposto no parágrafo 2º do artigo 833 do NCPC e no
artigo 100, parágrafo 1º-A, da Carta Magna. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Cláudia Regina Vianna
Marques Barrozo. Red. Desig. - 0100537-59.2017.5.01.0000 - 03/10/2017.)
479. Penhora sobre proventos de aposentadoria e salários. Impenhorabilidade de valores
inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Violação à direito líquido certo. (TRT1 - SEDI- Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire. Red. Desig. - 0100343-59.2017.5.01.0000 - 02/06/2017.)
480. Retenção de 30% da conta salário. Impenhorabilidade. Embora se reconheça a natureza
alimentar do crédito do Exequente, não há como se entender que este se sobrepõe ao da
Executada, sob pena de violar a norma contida no artigo 649, IV, do CPC. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
José Antonio Piton - 0000477-67.2011.5.01.0201 - 15/03/2017.)
4.5.2.3

Ordem de Preferência

481. Múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Arrematação. Satisfação do crédito exequendo.
Ordem de pagamento. Preferência do crédito trabalhista. O crédito trabalhista deve ter sua
preferência preservada, competindo à Justiça Comum definir a ordem de satisfação dos
créditos remanescentes. Dado parcial provimento ao agravo. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre
Teixeira de Bastos Cunha - 0008300-30.1996.5.01.0521 - 04/08/2017.)
4.5.2.4

Reforço de Penhora

482. Penhora de conta poupança. Possibilidade. A impenhorabilidade de valores relativos a
depósitos em cadernetas de poupança não se aplica à hipótese de constrição para pagamento
de créditos de natureza alimentar, como o crédito trabalhista. Inteligência do artigo 833, §2º

do CPC/15. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos - 0000586-90.2010.5.01.0080 29/05/2017.)
4.5.3

Desconsideração da Personalidade Jurídica

483. CENTRAL. Desconsideração da personalidade jurídica. Estado do Rio de Janeiro. Sócio
majoritário. Juros reduzidos. O Estado do Rio de Janeiro, incluído no polo passivo da execução
na condição de acionista controlador das reclamadas, assume a responsabilidade pelo
pagamento da dívida trabalhista como devedor principal, sendo-lhe aplicável os juros
reduzidos previstos na Lei nº 9.494/97 e OJT nº 7 do TST. Decisão que merece reforma. (TRT1 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0183300-16.2005.5.01.0008 - 06/12/2017.)
484. Desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Responsabilidade do ex-sócio.
Devida a execução contra ex-sócio, quando refere-se a verbas de período em que se
beneficiou da força de trabalho do empregado. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes
Freire - 0001684-69.2011.5.01.0341 - 28/11/2017.)
485. Desconsideração da personalidade jurídica na vigência do Novo CPC sem a instauração do
incidente processual. Considerando que os atos jurídicos são regidos pela lei processual
vigente a época em que eles ocorrem, conforme o princípio do Tempus Regit Actum, para que
fosse desconsiderada a personalidade jurídica da reclamada deveria ter sido instaurado um
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto nos artigos 133 a
137 do CPC. Tal incidente é aplicável ao Processo do Trabalho, como estabelece o art. 6º da IN
nº 39/2016 do c. TST. Agravo provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha 0011190-21.2015.5.01.0053 - 05/12/2017.)
486. Desconsideração da personalidade jurídica. Cooperativa. Inclusão de ex-diretor no polo
passivo da execução. Considerada fraudulenta a cooperativa (falso cooperativismo para
intermediar mão de obra), a desconsideração da personalidade jurídica alcança ex-diretores
que exerceram o cargo em período compatível com a duração do contrato de trabalho havido
com o exequente. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 013520046.2007.5.01.0077 - 09/06/2017.)
4.5.4

Exceção de Pré-Executividade

487. A decisão que apenas rejeita uma "exceção de pré-executividade" ostenta, sim, natureza
"interlocutória", exatamente porque, a seguir, seria possível ao devedor ou a quem a ele se
"equipare" valer-se de "embargos à execução", para defender os seus interesses, nos exatos
termos do art. 884 da CLT. Desnecessário lembrar que, no Processo do Trabalho, "as decisões
interlocutórias não ensejam recurso imediato" (Súmula nº 214 do C. TST e art. 893, § 1º, da
CLT). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0146500-23.2007.5.01.0071 04/12/2017.)
488. Decisão interlocutória. Falta de garantia do Juízo. De fato, não estando garantido o Juízo
não há como conhecer os embargos à execução, sob o risco de se infringir o disposto no art.
884 da CLT, salvo se o próprio agravado (exequente) tivesse renunciado a tal exigência sendo o
beneficiário da norma. Mas pelo visto o agravado faz uso desse benefício ao invocar a ausência

de garantia do Juízo. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 004230073.1999.5.01.0061 - 08/08/2017.)
489. Exceção de pré-executividade. Penhora. Considerando-se que a ordem de bloqueio foi
dirigida a todas as contas do sócio, e que não foi bloqueada quantia superior à 40 saláriosmínimos, não há como presumir que este esteja ocultando patrimônio em contas poupança.
Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro 0169100-27.2003.5.01.0023 - 12/09/2017.)
4.5.5

Execução Fiscal

490. Execução fiscal. Aplicação da Lei nº 6.830/80. Aplica-se, ao caso, o artigo 40 da Lei nº
6.830/80, que, em seu caput, determina a suspensão do processo de execução, enquanto não
for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora,
estabelecendo o §2º, da mesma disposição, que o juiz somente ordenará o arquivamento dos
autos depois de passado um ano da suspensão da execução, sem que seja localizado o devedor
ou encontrados bens penhoráveis. O artigo em tela assevera, ainda, em seu §3º, que a
localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, por meio de requerimento do credor
ou por iniciativa do juiz da execução, implicará, a qualquer tempo, no prosseguimento da
execução. Agravo de petição parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira
de Bastos Cunha - 0093400-12.2008.5.01.0042 - 05/12/2017.)
4.5.6

Execução Previdenciária

491. Contribuição previdenciária decorrente de decisão trabalhista. Fato gerador. Da
interpretação sistemática da Constituição Federal, artigo 195, inciso I, alínea a, e Lei nº
8.212/91, artigo 22, inciso I, e Decreto nº 3.048/99, artigo 276, decorre que a contribuição
previdenciária devida em função das sentenças trabalhistas possui como fato gerador o
reconhecimento do direito, que passa, a partir de então, a ser devido pelo empregador. Deste
modo, os acréscimos legais devidos em função do recolhimento em atraso somente incidem a
partir do segundo dia do mês subsequente ao do trânsito em julgado da sentença ou do
acordo, ou da decisão homologatória da liquidação, se ilíquida a sentença. (TRT1 - 5ª TurmaRel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0099200-23.2004.5.01.0022 - 03/02/2017.)
4.5.7

Extinção da Execução

492. A extinção da execução, com fundamento no inciso IV, do artigo 924 do NCPC, para ser
válida tem que contar com a renúncia expressa do credor, não bastando, para tanto, a simples
presunção agravo de petição em face da decisão de extinção da execução, de fls. 193/194, da
Dra. Ana Paula Moura Bonfante de Almeida, Juíza Titular da 3ª Vara do Trabalho de Niterói.
Relatório Agravo de Petição do Consignatário (fls. 196/198) recorrendo da extinção da
execução, com fundamento no artigo 924, IV, do Código de Processo Civil, afirmando não ter
renunciado ao crédito e postulando o prosseguimento da execução, como de direito. A
consignante, regularmente intimada (fls. 201 e 202), não apresenta contraminuta, conforme
certidão de fl., 202 vº. Voto Conhecimento Recurso conhecido por preencher os requisitos
legais de admissibilidade. Mérito Da extinção da execução. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Theocrito
Borges dos Santos Filho - 0253100-47.2001.5.01.0243 - 20/04/2017.)

493. Extinção da execução. Inércia do exequente. Artigo 924, IV, do CPC/15. É incabível a
extinção da execução por inércia do credor e inaplicável ao Processo do Trabalho o artigo 924,
IV, do CPC/15, tendo em vista o impulso oficial que norteia o processo trabalhista e, ainda, a
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0140000-80.2006.5.01.0036 - 04/12/2017.)
494. Inércia da parte exequente. Extinção da execução. Cabe ao Juízo, de ofício, determinar o
prosseguimento do feito, ainda que a parte Autora tenha se quedado silente, não havendo
óbice nem mesmo à manifestação da parte ré, já que a execução poderá ser promovida por
qualquer interessado, conforme estabelece a regra insculpida no artigo 878, da Consolidação
das Leis do Trabalho. Assim, não havendo renúncia ao direito reconhecido na sentença
transitada em julgado, o Juízo da execução somente conclui seu ofício quando integralmente
satisfeita a obrigação correspondente, qual seja, a entrega dos valores devidos à exequente.
Do contrário, atenta contra a efetividade da coisa julgada. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker
Caminha - 0001596-79.2011.5.01.0034 - 29/03/2017.)
495. Inércia do exequente. Extinção da análise da pretensão executiva. Impossibilidade. 1) A
ausência de providência da Exequente em viabilizar a conta de liquidação não tem o condão de
provocar a extinção da análise da pretensão executiva, porque sequer tal consequência tem
previsão no art. 924, do CPC, que apenas enumera hipóteses de I- indeferimento da inicial; IIsatisfação da obrigação; III- extinção total da dívida; IV- renúncia ao crédito; e V- prescrição
intercorrente; e nenhuma das hipóteses previstas está caracterizada na hipótese. 2) O art. 878,
da CLT, afasta a configuração da inércia para a extinção da análise da pretensão executiva do
credor trabalhista, porque a lei faculta a atuação de ofício do magistrado, e a própria natureza
do crédito trabalhista impede que o procedimento executivo tenha fim sem que haja sua
satisfação, porque nem mesmo a prescrição intercorrente é aplicável às pretensões do
trabalhador em lograr a satisfação do seu crédito, consoante dispõe a Súmula nº 114, do
Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 3) Inaplicável o inciso III, do art. 924, do CPC, à
hipótese, haja vista a irrenunciabilidade do crédito trabalhista sendo certo que, ainda que esta
pudesse ser relativizada e aplicada ao processo laboral, não caberia falar em renúncia tácita à
execução trabalhista, uma vez que esta teria de ser expressamente formulada. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0151200-90.2006.5.01.0034 - 11/12/2017.)
4.5.8

Fraude à Execução

496. Fraude à Execução. Alienação de imóvel no curso da Execução. Fraude configurada. 1. Nos
termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, norma vigente à época,
considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: II - quando, ao tempo
da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência. 2. Em razão dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e do direito de
propriedade, para que seja reconhecida a fraude à execução, além do elemento objetivo
(alienação de patrimônio na pendência de lide em desfavor do devedor-alienante, capaz de
torná-lo insolvente), é imprescindível a prova do elemento subjetivo, qual seja, a má-fé do
terceiro adquirente, que se evidencia quando este tinha, à época da alienação, conhecimento
da execução ou da constrição judicial do bem. 3. Os elementos dos autos demonstram a
existência dos requisitos objetivos e subjetivos configurados da fraude à execução. Agravo de

petição a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha 0000016-19.2016.5.01.0008 - 06/06/2017.)
497. Fraude à Execução. Doação no curso de processo judicial. Configuração. O imóvel em
comento integrava o patrimônio do Executado e sua alienação graciosa, tornando-o
insolvente, no curso de ação judicial, configura inequivocamente fraude à execução.
Independente de boa-fé do Donatário, o ordenamento jurídico não tolera o enriquecimento de
terceiros beneficiados por ato gracioso do Executado, em detrimento dos credores. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Antonio Piton - 0000009-58.2015.5.01.0009 - 17/01/2017.)
498. Fraude à Execução. Transferência de imóvel anterior à citação do sócio para responder
pela execução. Inexistência. Não se caracteriza a fraude a execução quando a transferência do
imóvel é anterior à citação pessoal do sócio da empresa executada para satisfazer os créditos
do exequente, em sede de desconsideração da personalidade jurídica do empregador. (TRT1 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0075100-71.2000.5.01.0045 06/07/2017.)
4.5.9

Multa Cominatória / Astreintes

499. Execução. Obrigação de fazer. Astreintes. Limitação. A tutela jurisdicional deve ser
prestada de forma eficiente, mediante procedimento adequado e justo, num prazo razoável e
estritamente necessário, garantindo direitos o mais próximo possível da obrigação específica
devida. Na esteira das micro reformas do CPC, agora já sistematizada, que há muito prevê a
tutela específica das obrigações de fazer ou não fazer, assegurando-se, inclusive, a
determinação de providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento, o juiz poderá impor multa diária ao réu, fixando-lhe prazo razoável para o
cumprimento do preceito (liminar ou proferido em sentença), conforme § § 3º e 4º do artigo
461 do CPC de 1973 (equivalente aos artigos 536 e 537 do CPC de 2015). A sanção, que visa
antes o prestígio das determinações judiciais, não se confunde com cláusula penal contratual.
Agravo de Petição interposto pela executada parcialmente conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0001497-83.2010.5.01.0054 - 04/07/2017.)
4.5.10 Obrigação de Fazer / Não Fazer
500. Astreintes. Cumprimento em parte da obrigação de fazer. Possibilidade de redução. Não
constitui ofensa ao ato jurídico perfeito a redução da astreintes, mormente quando verificado
o cumprimento parcial da obrigação. Agravo de petição interposto pela executada que se dá
parcial provimento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 000021981.2010.5.01.0075 - 07/11/2017.)
501. Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Ante a existência de expressa
determinação legal para que a própria secretaria da vara proceda aos devidos registros,
evidencia-se o abuso na cominação de qualquer multa por obrigação de fazer. Concede-se
provimento. Relator: Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0000066-91.2011.5.01.0017 - 21/03/2017.)

4.5.11 Preclusão / Coisa Julgada
502. Coisa julgada. Limites. Objetivos a serem observados na liquidação. Preclusão. 1)
Dispondo o §1º do artigo 879 da CLT, que na liquidação é vedada a discussão de matéria
pertinente à causa principal ou a inovação da sentença liquidanda, correta se revela a
pretensão de qualquer das partes, quando pretende sejam observados tais parâmetros, sob
pena de se admitir ofensa à coisa julgada. Inteligência dos artigos 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, 879, §1º, da CLT e 507 do novo CPC. 2) Agravo de petição do exequente
ao qual se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 008890026.2008.5.01.0001 - 17/03/2017.)
503. Execução. Preclusão. A preclusão é a perda do direito de manifestar-se nos autos, por não
tê-lo feito a parte na oportunidade devida. O processo é um encadeamento de atos, sempre
visando a progressão, ocorrendo o fechamento das portas a cada movimento. Relatora:
Desembargadora Carina Rodrigues Bicalho. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho 0168400-70.1999.5.01.0062 - 24/07/2017.)
504. Nulidade. Preclusão. Primeira oportunidade. A parte interessada deve arguir a nulidade na
primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme
estabelecem os artigos 278 do CPC/15 e 795, caput, da CLT. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo
Tadeu Alkmim - 0012193-05.2013.5.01.0207 - 24/01/2017.)
4.5.12 Requisição de Pequeno Valor – RPV
505. Juros de mora. Requisição de pequeno valor. Procede a incidência de juros de mora sobre
o crédito do exequente quando o quantum apresentado através da Requisição de Pequeno
Valor - RPV não é pago no prazo previsto no art. 17, da Lei nº 10.259/01. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0084600-05.2007.5.01.0341 - 03/11/2017.)
506. Requisição de pequeno valor. Limite. Inobservância do prazo previsto no art. 97, §12, do
ADCT. Se o Município não respeita o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no §12 do
art. 97 do ADCT, para editar lei própria estabelecendo limite distinto para expedição de
Requisição de Pequeno Valor (§4º do art. 100 da CRFB), aplica-se a regra geral prevista no
inciso II do art. 87 do ADCT, que estabelece para a Fazenda Municipal o teto de trinta salários
mínimos. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0001963-49.2010.5.01.0225 25/08/2017.)
4.5.13 Valor da Execução / Cálculo / Atualização
507. Aplicabilidade do índice de preços ao consumidor amplo (IPCA-E) na atualização dos
créditos trabalhistas. Impossibilidade. O STF, em 14/10/15, na RCL 22012 MC / RS, suspendeu
liminarmente os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que
determinou a substituição dos índices de correção monetária aplicada aos débitos trabalhistas.
A decisão do TST, proferida em agosto de 2015, havia afastado o uso da Taxa Referencial Diária
(TRD) e determinado a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Entretanto, considerando-se o referido julgado do e. STF, não é possível, atualmente, a
atualização pelo IPCA-E. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque
Ribeiro dos Santos - 0001438-04.2012.5.01.0482 - 27/09/2017.)

508. Cálculos de liquidação. Fase cognitiva. Em que pese tratar-se de decisão líquida, sendo os
cálculos parte integrante da sentença, a meu Juízo, a questão não está diretamente
relacionada nesta fase processual. Com efeito, a discussão dos cálculos de liquidação quando
da prolação da sentença ou do acórdão, ultrapassa os limites da cognição e acaba por invadir,
prematuramente, a seara destinada à liquidação e à execução. Urge ressaltar, de outra quadra,
que a parametrização da execução, nos moldes concebidos pelo parágrafo primeiro, do artigo
832, da Consolidação das Leis do Trabalho, não pode servir para engessá-la, sendo de todo
recomendável que as questões atinentes ao processo executório sejam nele dirimidas, sem se
antecipar discussões que possam vir a surgir no seu curso. Note-se que sequer há, de antemão,
a certeza de que a procedência parcial ou mesmo a total será mantida até o trânsito em
julgado. A discussão deve ser feita no momento processual próprio, como já dito, pois do
contrário a questão corre até mesmo o risco de se tornar um mero exercício de raciocínio e de
dialética acadêmica, o que foge ao escopo da atividade jurisdicional. Como dito, a insistência
em discutir agora, matéria futura, desloca o tema para a esfera das especulações, das
possibilidades, das conjecturas acadêmicas, revelando-se inconcebível que o Poder Judiciário
alimente um debate sem a característica da concretude litigiosa exigida para que o Estado
intervenha na relação. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 000120219.2014.5.01.0341 - 15/02/2017.)
4.5.13.1 Correção Monetária
509. Correção monetária. Índice. Taxa referencial diária. O STF, em 14/10/15, na RCL 22012
MC/RS, suspendeu liminarmente os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) que determinou a substituição dos índices de correção monetária aplicada aos
débitos trabalhistas. A decisão do TST, proferida em agosto 2015, havia afastado o uso da Taxa
Referencial Diária (TRD) e determinado a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E). Logo, mantida a utilização da TRD como índice de correção monetária.
Recurso provido. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000145266.2014.5.01.0401 - 26/04/2017.)
510. Créditos trabalhistas. Índice de correção monetária. IPCA-E. Inaplicabilidade. O Supremo
Tribunal Federal suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
que determinava a substituição dos índices de correção monetária aplicada aos débitos
trabalhistas, afastando o uso da Taxa Referencial Diária (TRD) com a adoção do Índice de
Preços do Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Agravo de petição interposto pelo exequente
que se nega provimento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 002210025.2009.5.01.0019 - 29/06/2017.)
511. Créditos trabalhistas. Índice de correção monetária. IPCA-E. Inaplicabilidade. O Supremo
Tribunal Federal suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho,
que determinava a substituição dos índices de correção monetária aplicada aos débitos
trabalhistas, afastando o uso da Taxa Referencial Diária (TRD) com a adoção do Índice de
Preços do Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Agravo de petição provido no particular. (TRT1
- 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0011316-96.2015.5.01.0077 - 25/01/2017.)
512. IPCA-E. Correção monetária. O Supremo Tribunal Federal, em 14/10/15, nos autos da
Medida Cautelar na Reclamação nº 22.012, do Rio Grande do Sul, deferiu liminar suspendendo

os efeitos de decisão proferida pelo TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 000047960.2011.5.04.0231, quanto à substituição dos índices de correção monetária. Assim, enquanto
a referida medida liminar estiver surtindo efeitos não há de se falar na aplicação do índice
IPCA-E para a atualização de créditos trabalhistas. Provimento parcial ao recurso interposto.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0001053-08.2012.5.01.0401 - 18/12/2017.)
4.5.13.2 Imposto de Renda
513. Imposto de Renda. Juros de mora. Não incidência. Ante a natureza indenizatória dos juros
de mora, não há que se falar em incidência de imposto de renda. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Jorge
Orlando Sereno Ramos - 0079500-25.2009.5.01.0042 - 12/05/2017.)
4.5.13.3 Juros
514. A partir da Lei nº 11.941/09 os juros moratórios e a multa hão de ser apurados a partir do
momento em que o crédito previdenciário deveria ter sido pago, ou seja, no mês da prestação
de serviço, quando se tratar de liquidação de sentença condenatória. Entretanto, convém
observar que a Lei nº 11.941/09, conversão da Medida Provisória nº 449/08, publicada em
03.12.08, somente pode ser aplicada a partir de 03.03.09 em razão da observância do prazo de
noventa dias, nos exatos termos do art. 195, §6º, da CRFB/88, devendo até essa data ser
observado o regime de juros e multa anteriormente em vigor, art. 276 do Decreto nº 3.048/91,
em atenção ao Princípio da Irretroatividade da lei. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues - 0247000-19.2001.5.01.0262 - 22/08/2017.)
515. Central. Estado do Rio de Janeiro. Juros de mora. Artigo 1º- F da Lei nº 9.494/97.
Inaplicabilidade. Como sócio da Devedora principal, a condenação do Estado para responder
aos termos da presente execução ocorre por derivação, da desconsideração da personalidade
jurídica da devedora principal. Por conseguinte, a execução deve ser processada nos mesmos
moldes da execução em face da Central, devedora principal, que não se beneficia do artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0126900-35.2004.5.01.0034 05/07/2017.)
516. Contribuição previdenciária. Juros e multa. Incidência. O v. acórdão é cristalino no que
pertine à exclusão dos juros e da multa. Tratando-se de questão já sedimentada, impõe-se a
retificação dos cálculos, a fim de se adequarem aos termos da coisa julgada. Agravo de Petição
da reclamada/executada conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery 0064700-38.1999.5.01.0431 - 07/08/2017.)
517. Contribuições previdenciárias. Fato gerador. Juros e multa. Juros e multa sobre
recolhimento de contribuição previdenciária devem incidir apenas a partir do dia dois do mês
seguinte ao da liquidação de sentença, nos termos do artigo 276, caput, do Decreto nº
3.048/99. Assim, a constituição em mora do devedor ocorre apenas após o decurso desse
prazo, quando, então será adotada a taxa SELIC, juros e multa moratórios. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0001443-75.2012.5.01.0013 - 06/12/2017.)
518. Juros de mora até a data do pagamento de cada valor sacado. Inexistência de
anatocismo. Os juros da mora incidem sobre o principal corrigido (Súmula nº 200 do c. TST) a
partir do ajuizamento da reclamação trabalhista (art. 883 da CLT) até a data do efetivo

pagamento (art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.177/91), uma vez que a mora configura-se pelo
retardo no adimplemento obrigacional ocasionado pelo devedor. Assim, na data do
recebimento do valor o credor já havia incorporado ao seu patrimônio o crédito decorrente de
tal aplicação, como ocorre nas cadernetas de poupança, não podendo ser confundido
capitalização com anatocismo. Logo, não há falar em expurgo de juros da mora sobre o crédito
remanescente e sobre tal crédito incidem nova atualização monetária e juros a partir da data
do saque até a data do efetivo pagamento desse crédito remanescente. Não se trata de
aplicação de juros sobre juros. Esta metodologia se traduz em absorção de simples regra de
matemática financeira, de aplicação costumeira na apuração das cadernetas de poupança,
razão pela qual não há falar em anatocismo, até porque, se assim fosse, tal regra já teria sido
declara inconstitucional sobre a maior aplicação financeira vigente. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mery Bucker Caminha - 0111700-45.1996.5.01.0041 - 05/04/2017.)
519. Juros de mora até a data do pagamento. Os juros da mora incidem sobre o principal
corrigido (Súmula nº 200 do c. TST) a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista (art. 883
da CLT) até a data do efetivo pagamento (art. 39, §§1º e 2º, da Lei nº 8.177/91), uma vez que a
mora configura-se pelo retardo no adimplemento obrigacional ocasionado pelo devedor. Logo,
não há falar em limitação dos juros da mora até a data da elaboração da atualização. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0112800-34.1998.5.01.0051 - 28/06/2017.)
520. Juros de mora. Administração pública. OJ nº 382 da SDI-I do colendo TST e Súmula nº 24
do TRT da 1ª Região. À Administração Pública, condenada subsidiariamente à satisfação dos
créditos deferidos em sentença, é aplicada a regra geral contida no art. 39, caput e § 1º da Lei
nº 8.177/91, qual seja, juros de mora a razão de 12% ao ano. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo
Augusto Souto de Oliveira - 0157200-46.2001.5.01.0046 - 11/04/2017.)
521. Liquidação de instituições financeiras decretada pelo Banco Central. Juros de mora
indevidos. Súmula nº 304 do c. TST. Comprovada a decretação da liquidação extrajudicial da
executada, pelo Banco Central, anteriormente à decretação de sua falência, aplica-se o
disposto na Lei nº 6.024/74, sendo indevidos juros de mora sobre os débitos da empresa
sujeita à liquidação extrajudicial. A matéria em questão já se encontra pacificada pela Súmula
nº 304 do c. Tribunal Superior do Trabalho. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos 0000907-05.2011.5.01.0044 - 22/06/2017.)
4.5.13.3.1 Fazenda Pública
522. Execução. Juros da mora. Fazenda Pública. Devedora subsidiária. Não há que se falar em
aplicação do art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 na hipótese em que a Fazenda Pública, figurando
como tomadora de serviços, é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas
devidas pela empregadora principal. Nesse sentido, foram editadas a Orientação
Jurisprudencial nº 382 da SDI-I do c. TST e a Súmula nº 24 deste e. TRT. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mery Bucker Caminha - 0042800-07.2004.5.01.0016 - 02/08/2017.)
523. Fazenda. Juros de mora. Devedor subsidiário. Os juros de 0,5% ao mês somente são
cobráveis da Fazenda quando a Fazenda é devedora principal. Quando é devedora subsidiária,
os juros são de 1% ao mês porque o devedor principal é uma empresa privada. Dar à empresa
privada um benefício que a lei somente estendeu aos entes públicos é favorecê-la

indevidamente porque acabará pagando juros menores e punir o empregado, credor da
empresa principal, pois estará sendo compelido a aceitar juros de 0,5% ao mês, quando tinha
direito aos juros de 1%. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0011400-60-2009-501-0222 - 13/12/2017.)
524. Juros de mora. Condenação subsidiária da Fazenda Pública. Não se conhece do recurso
quando a matéria impugnada já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada. Agravo de
petição não conhecido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 001096159.2015.5.01.0571 - 15/05/2017.)
4.5.13.4 Taxa SELIC
525. Execução. Contribuições previdenciárias. Taxa SELIC. Inaplicabilidade. Na Justiça do
Trabalho a atualização monetária e os juros da mora são regulados pelo art. 39 da Lei nº
8.177/91. Dessa forma, existindo norma específica a respeito dos juros de mora no âmbito
trabalhista, não se aplica a taxa SELIC, de que trata o art. 406 do Código Civil, uma vez que a
mesma engloba juros e correção monetária. Nesse sentido a decisão unânime prolatada pelo
c. TST no RR - 132400-37.2009.5.09.0664, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra
Belmonte. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 0206900-14.1993.5.01.0032 07/12/2017.)
4.6

MANDADO DE SEGURANÇA

526. Indeferimento da inicial. Mandado de segurança. Tendo em vista que o mandado de
segurança exige prova documental pré-constituída (Súmula nº 415 do colendo Tribunal
Superior do Trabalho), e não tendo constado da petição inicial a indicação do terceiro
interessado, bem como os seus dados, impõe-se o não provimento do agravo regimental.
(TRT1 - SEDI-2- Rel. Roberto Norris - 0100797-39.2017.5.01.0000 - 17/08/2017.)
527. Mandado de segurança. Arrematação. Aperfeiçoamento. Reintegração. Não há falar-se
em comando mandamental em face de arrematação perfeita cujo debate sobre avaliação do
bem e impugnação da alienação encontra-se precluso, inclusive com trânsito em julgado da
decisão que julgou embargos à arrematação. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Claudia de Souza Gomes
Freire - 0101482-46.2017.5.01.0000 - 08/12/2017.)
4.6.1

Cabimento

528. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Concessão parcial. Existindo direito líquido
e certo, impõe-se conceder em parte a segurança para garantir ao impetrante tão somente a
produção da prova pericial sem que tenha que custear os honorários periciais em antecipação,
ressaltando que isto não lhe garante a realização da perícia pelo expert nomeado. (TRT1 SEDI-2- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0100434-52.2017.5.01.0000 - 24/08/2017.)
529. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Concessão. Existindo direito líquido e
certo, impõe-se conceder a segurança para, confirmando a liminar já deferida, determinar que
seja expedido novo alvará com os acréscimos legais, em nome da advogada da impetrante.
(TRT1 - SEDI-2- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0101404-86.2016.5.01.0000 - 07/12/2017.)

530. Mandado de Segurança. Direito líquido e certo. Inexistência. Restou decidido em sede
liminar, que não há como se deferir a pretensão, uma vez que o artigo 29-B da Lei nº 8.036/90,
veda expressamente a concessão de liminar em sede de mandado de segurança que importem
saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador, no entanto, curvando-me a
maioria desta e. Subseção, com a ressalva de meu entendimento, havendo prova das causas
da ruptura, sendo ela imotivada, cabe a concessão da liminar. Agravo provido. (TRT1 - SEDI-2Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0100751-84.2016.5.01.0000 - 24/01/2017.)
531. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Não há direito líquido e certo à suspensão
do processamento da execução até a apreciação pelos membros da SEDI-2 das razões que
fundamentam o Agravo Regimental em mandado de segurança distinto, pois, caso contrário,
estar-se-ia admitindo que o mandado de segurança é um sobre-recurso, ou seja, um meio
recursal, por vias transversas, objetivando afastar a decisão que denegou a segurança no
mandado de segurança anteriormente apresentado e pendente de julgamento. (TRT1 - SEDI-2Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0100826-26.2016.5.01.0000 - 24/01/2017.)
532. Mandado de segurança. Violação de direito líquido e certo. Considerando que a
controvérsia quanto aos cálculos de execução, restringe-se ao cabimento, ou não, do desconto
relativo aos honorários contratuais, não há justificativa plausível para a não liberação dos
valores incontroversos devidos ao impetrante, afigurando-se teratológica a decisão atacada,
na medida em que prioriza a retribuição da prestação de serviço do profissional de direito em
detrimento da natureza alimentar do crédito do titular do direito subjetivo. (TRT1 - SEDI-2- Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0101551-15.2016.5.01.0000 - 27/06/2017.)
4.6.2

Penhora de Salário / Proventos

533. Mandado de segurança. Execução de crédito trabalhista. Penhora de salário.
Possibilidade. Perante outro crédito de natureza salarial, o princípio da impenhorabilidade dos
salários deve ser relativizado, de modo que nem o devedor possa manter a dívida eternamente
sem qualquer punição, nem o credor tenha que dar a execução por perdida. Torna-se
necessário, portanto, solucionar a questão, preservando-se as garantias constitucionais de
ambas as partes, o que ocorrerá se a penhora for realizada de forma proporcional aos
apontados salários. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro. Red. Desig. - 010125034.2017.5.01.0000 - 24/11/2017.)
534. Penhora sobre 30% do salário do sócio. Ante a natureza alimentar do crédito trabalhista, e
após esgotadas as tentativas de executar a empresa devedora, afigura-se razoável a penhora
sobre 30% do salário de sócio, a fim de se garantir o direito à dignidade de ambas as partes.
(TRT1 - SEDI-2- Rel. Leonardo Dias Borges - 0010599-24.2015.5.01.0000 - 17/05/2017.)
4.6.3

Prazo Decadencial

535. Mandado de segurança: Decadência. Se o ato ou omissão que deu origem ao quadro de
fato e de direito combatido pelo impetrante ocorreu há mais de 120 dias, há evidente
decadência do direito de impetrar mandado de segurança, na forma do art. 23, da Lei nº
12.016/09. Continência: Pretensões acessórias. Conexão: Distinção. Pretensões meramente
acessórias, como a vedação de registro em relação á vedação de posse de uma diretoria de

entidade sindical, não traduzem, segundo a melhor doutrina, conexão, mas sim continência,
devendo a segunda ação ser extinta de ofício pelo juiz, como determina o art. 57, do novo CPC.
Mandado de segurança: Falta de cabimento. Indeferimento liminar de ofício pelo relator. A
falta de cabimento constitui deficiência de pressuposto processual, a qual deve ser conhecida
de ofício pelo juiz, para indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, §3º). Em Juízos
colegiados, o relator substitui o órgão julgador, exercendo o Juízo de admissibilidade liminar
em seu lugar, com poderes para indeferir de ofício o recurso inadmissível (CPC, art. 932, III) e,
no caso de mandado de segurança de competência originária dos tribunais, indeferir-lhe a
petição inicial (Lei nº 12.016/09, art. 10), tanto é assim que a parte supostamente prejudicada
tem a seu favor o agravo regimental ou, na dicção do novo Código, o agravo interno do art.
1.021. Entidade sindical: Posse de diretoria. Privação de efeitos: Legitimação. A figura da
entidade sindical não se confunde com a de seus representados ou substituídos. Como pessoa
jurídica, faltando-lhe o órgão de administração, não detêm aqueles que disputam
judicialmente a vitória em uma primeira eleição legitimação para obstar a posse, ou os efeitos
dela, de uma segunda diretoria eleita para um outro período, esgotado o mandato da primeira
ainda em discussão, uma vez que os dois mandatos constituem situações distintas e geram
direitos distintos, não detendo aqueles supostamente eleitos na primeira o direito de agir em
nome da entidade sindical ou da categoria. O direito que detêm para discutir sua vitória e
pleitear sua posse em uma primeira eleição, cuja tutela pode até mesmo levar à invalidação de
todos os provimentos posteriores de cargo de direção da mesma entidade não tem o alcance
de impedir que, vencido o que teria sido esse primeiro mandato, se promova a eleição, a posse
e o registro de uma segunda diretoria, eleita para mandato subsequente. Admiti-lo equivaleria
a dizer que a administração sindical deveria ficar em suspenso enquanto não se resolvesse a
primeira disputa, em claro prejuízo ao interesse maior, que é o da categoria. Tampouco se
pode confundir o interesse individual que tem cada membro da categoria na boa e correta
gestão da entidade sindical com aquele outro que decorre da aludida disputa sindical. O receio
de má administração, ainda que respaldado em supostas provas, não confere, nem mesmo em
tese, direito líquido e certo a obstar a posse de uma diretoria regularmente eleita, uma vez
que a questão demanda larga dilação probatória e, à evidência, deve estar sujeita ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TRT1 - SEDI2- Rel. Eduardo Henrique Von Adamovich - 0100657-39.2016.5.01.0000- 29/08/2017.)

4.7

ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E AUXILIARES DA JUSTIÇA

4.7.1
4.7.1.1

Do Juiz
Suspeição

536. Conflito negativo de competência. Órgão Especial. Declarada a suspeição ou o
impedimento do Juiz titular antes de contestado o feito, este deverá ser redistribuído, visando
a celeridade processual, sem que seja atingido o princípio do Juiz Natural. (TRT1 - Órgão
Especial- Rel. Edith Maria Correa Tourinho - 0100331-45.2017.5.01.0000 - 09/06/2017.)
537. Conflito negativo de competência. Suspeição declarada antes da contestação da lide.
Declarada a suspeição do juiz nos autos em que ainda não houve contestação, o processo deve

ser remetido à livre distribuição, mediante compensação. Nesse sentido, orienta o art. 114 da
Consolidação dos Provimentos do TRT da 1ª Região, com redação dada pelo Provimento nº
02/01 da Corregedoria deste e. Regional. Conflito de competência improcedente. (TRT1 Órgão Especial- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0100727-22.2017.5.01.0000 - 26/10/2017.)
538. Inclusive por "razões de ordem prática", possível determinar a "redistribuição" de um
determinado processo, se o Juiz Titular da Vara do Trabalho à qual ele tenha sido encaminhado
desde logo, ou seja, assim que o receber declare "suspeição" ou "impedimento". In casu,
porém, o MM. Juízo de 2ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (suscitado) somente
declara "suspeição" após praticar diversos atos, no processo, inclusive de conteúdo "decisório"
ao deferir a "antecipação de tutela" pleiteada pela reclamante. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Roque Lucarelli Dattoli - 0101456-82.2016.5.01.0000 - 03/03/2017.)
539. Órgão Especial Arguição de Suspeição. Improcedência. Parcialidade do magistrado deve
ser caracterizada mediante prova robusta e não se revela quando este atua nos limites do
poder de liberdade que lhe é conferido pelo art. 765 da CLT. (TRT1 - Órgão Especial- Rel.
Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0005263-39.2015.5.01.0000 - 09/05/2017.)
4.8

PARTES E PROCURADORES

540. Não há óbice, em lei, a que o conciliador patronal, pessoa designada pelo empregador
para atender a seus interesses, seja, a um só tempo, seu representante legal perante a
Comissão de Conciliação Prévia. Aliás, o papel do conciliador laboral se compatibiliza com o de
representante legal, por serem ambos indicados por conveniência do próprio empregador, de
maneira que suas funções não são antagônicas. Proibir a concentração do representante legal
e do conciliador laboral em uma só pessoa importaria em onerar, de forma desnecessária, o
empregador, na medida em que teria que despender esforços e recursos para providenciar
outro indivíduo a desempenhar funções que se assemelham. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque
Lucarelli Dattoli - 0000459-23.2010.5.01.0511 - 07/07/2017.)
4.8.1

Assistência Judiciária Gratuita

541. Assistência judiciária gratuita e litigância de má-fé. A litigância de má-fé nada tem a ver
com gratuidade de justiça. São institutos distintos e que subsistem paralelamente. O
beneficiário da gratuidade pode ser condenado por litigância de má-fé e, nem por isso, está
dispensado do pagamento da sanção processual. O que não pode é o juiz, por causa da
litigância de má-fé, revogar a gratuidade antes deferida. Desse modo, o fato de o Juízo de
origem ter reputado o reclamante litigante de má-fé não é suficiente para a revogação dos
benefícios da gratuidade de justiça antes deferida, mormente quando presentes os requisitos
para o seu deferimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000001942.2016.5.01.0341 - 23/10/2017.)
542. Assistência judiciária gratuita. Substituto processual. Necessidade de prova. Ao contrário
do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar cabalmente o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Angelo Galvão Zamorano - 0152000-74.1993.5.01.0002 - 25/09/2017.)

543. Gratuidade de justiça requerida na inicial e reiterada no momento da interposição do
recurso ordinário. Aplicação dos arts. 98 e 99 do atual CPC no Processo do Trabalho, ante o
princípio maior previsto na Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXIV), de que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Recurso ordinário destrancado. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte 0100910-96.2016.5.01.0462 - 17/08/2017.)
544. Gratuidade de justiça. Extensão. Atos extrajudiciais relacionados a processo judicial. A
gratuidade da justiça estende-se aos atos extrajudiciais relacionados à efetividade do processo
judicial, em especial ao requerimento de expedição de certidões atualizadas perante o RGI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de petição, em que são partes:
Jorge Luiz de Oliveira, como agravante, COMPANY e Nova Fronteira Serviços especializados
LTDA., Paraibuna Papéis Sudeste, Danielle da Silveira Pinto e Adilson Ferreira de Omena, como
agravados. Agravo de petição interposto pelo exequente às fls. 335/340, inconformado com as
decisões de fl. 333, proferida pelo MM. Juiz Bruno Andrade de Macêdo, da 46ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, por meio da qual foi indeferido o requerimento do autor para
expedição de ofício ao cartório de imóveis, a fim de que fossem fornecidas certidões
atualizadas de bens indicados à penhora. Requer seja deferida a gratuidade de justiça, por não
ter o reclamante condições de, por meios próprios, arcar com a consulta no cartório de
imóveis na cidade de Santo André/SP. Sem contraminuta dos agravados, consoante certificado
no verso de fl. 343. Sem parecer do Ministério Público do Trabalho, nos termos do Ato 283/04,
de 04.03.04. É o relatório. Voto conhecimento. Conheço do agravo, por preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0113000-07.2008.5.01.0046 - 11/07/2017.)
545. Gratuidade de justiça. Má-fé não caracterizada. Afastada a litigância de má-fé e
preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, fica isenta a
ora Recorrente do recolhimento das custas fixadas pela r. sentença recorrida. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001745-14.2012.5.01.0431 - 06/12/2017.)
546. Honorários advocatícios. Sindicato de classe. No caso dos autos, o demandante sustenta
que está sendo patrocinado por advogado do Sindicato, contudo, não há nos autos qualquer
documento que comprove, de forma inequívoca, que o patrono do autor está exercendo a
assistência judiciária através do Sindicato de sua categoria. Relatora: Desembargadora Carina
Rodrigues Bicalho. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho - 000083622.2014.5.01.0521 - 09/06/2017.)
547. O benefício da Gratuidade de Justiça, na forma da lei (art. 790, §3º, da CLT), pode ser
concedido, a requerimento ou de ofício, pelos Órgãos Julgadores dos Tribunais do Trabalho de
qualquer instância, àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal,
ou declararem, sob as penas da lei, que não possuem condições de pagar as custas do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio
Carlos de Azevedo Rodrigues - 0080100-93.2008.5.01.0070 - 22/03/2017.)

4.8.2

Honorários Periciais

548. Depósito prévio de honorários periciais. Embora este Relator não concorde com a OJ nº 98
da SDI-II, entendendo se tratar de matéria com recurso próprio, segue-a em prol da segurança
jurídica. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0101066-78.2017.5.01.0000 10/10/2017.)
549. Mandado de segurança. Adiantamento indevido dos honorários periciais. A vedação à
antecipação de honorários de perito é matéria pacificada na jurisprudência e alicerçada no
artigo 790 B da Consolidação das Leis do Trabalho, consoante a Orientação Jurisprudencial nº
98 da Seção de Dissídios Individuais II do Tribunal Superior do Trabalho. O pagamento de
honorários periciais somente é exigível ao final, momento em que é possível identificar a parte
sucumbente. Segurança concedida. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 010042153.2017.5.01.0000 - 25/08/2017.)
550. Mandado de segurança. Honorários periciais. Antecipação prévia. É ilegal o ato que
determina a antecipação dos honorários periciais. Entendimento consubstanciado no art. 790B da CLT e OJ nº 98 da SDI-II do TST. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Cláudia Regina Vianna Marques
Barrozo - 0100694-32.2017.5.01.0000 - 05/09/2017.)
4.8.3

Representação em Juízo

551. Irregularidade de representação dos embargos à execução opostos pela executada não
configurada. Destrancamento do recurso da execução que se impõe. 1) Verificando-se que a
parte encontra-se regularmente representada nos autos, desde momento anterior àquele em
relação ao qual o Juízo a quo entendeu existir o defeito de representação, impõe-se prover o
apelo e determinar a baixa dos autos à Vara de origem, para apreciar os embargos à execução
opostos pelo agravante, como entender de direito. 2) Agravo de petição do executado ao qual
se concede parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior 0138900-34.2004.5.01.0045 - 17/08/2017.)
552. Irregularidade de representação processual. Falta de procuração. Óbice ao conhecimento
do apelo. Peça recursal subscrita por advogada sem procuração nos autos não deve ser
conhecida, ante a irregularidade de representação, insanável nessa fase. Inteligência da
Súmula nº 383 do TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 001140364.2014.5.01.0052 - 06/03/2017.)
4.8.4
4.8.4.1

Sucumbência
Honorários Advocatícios

553. Ação de título executivo judicial. Honorários de sucumbência. Considerando que o Título
Executivo Judicial, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 000690014.2002.5.01.0054 (Ação Coletiva), que deferiu honorários advocatícios de 15% sobre o valor
da condenação, da mesma forma como observado pela decisão primária nos autos do
processo nº 0006900-14.2002.5.01.0054, que determinou o processamento da execução de
forma desmembrada de cada substituído naqueles autos, possibilitando-se assim a distribuição
normal de execuções individuais, de igual forma deve ser admitida a execução dos honorários

advocatícios por meio de ações individuais, ainda que se vislumbre a possibilidade da
distribuição por dependência a esses processos individuais. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de
Araujo Carvalho - 0133100-85.2004.5.01.0025 - 28/09/2017.)
554. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Os honorários advocatícios devem incidir sobre
o valor total devido ao reclamante deduzida a parcela de contribuição da Petros referente a
cota-parte do rte. Dado provimento. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Fraga 0000967-07.2010.5.01.0078 - 19/12/2017.)
555. Honorários advocatícios. Interpretação constitucional das leis trabalhistas. Advento de
uma nova concepção de direitos trabalhistas e de assistência judiciária. Os honorários de
advogado pleiteados são devidos em face do que dispõe o art. 133, da Constituição Federal,
combinado com o art. 85, do NCPC, em razão da atuação indispensável do advogado para a
reparação dos direitos subtraídos do Autor. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins 0001878-16.2014.5.01.0551 - 22/11/2017.)
556. Honorários de sucumbência. Nos exatos termos da Súmula nº 219 do c. TST, a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não
decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da
categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo
ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do
próprio sustento ou da respectiva família. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0161200-50.2009.5.01.0033 - 15/09/2017.)
557. Indenização de honorários advocatícios. Inobservância dos requisitos próprios da
legislação trabalhista. Indevido. O empregado que livremente opta pela contratação de
advogado particular, deixando de utilizar a assistência gratuita do Sindicato de Classe, prevista
no artigo 14 da Lei nº 5.584/70, não faz jus à indenização pelo pagamento de honorários
advocatícios ajustados diretamente com seu patrono, inexistindo fundamento legal para
transferir este ônus ao empregador. Aplicação da Súmula nº 52 do e. TRT da 1ª Região. (TRT1 7ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0100286-32.2016.5.01.0079 - 10/07/2017.)
4.8.4.2

Honorários na Justiça do Trabalho

558. Honorários advocatícios. Reserva de crédito. Competência da Justiça do Trabalho. É
competente a Justiça do Trabalho para julgar pedido de reserva de honorários advocatícios
podendo ser postulada pelos procuradores nos próprios autos da ação em que atuaram. In
casu, devida é a liberação de 30% sobre o valor bruto apurado na presente, deduzindo-se o
valor já liberado ao agravante. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 002410086.2002.5.01.0069 - 05/07/2017.)
4.8.4.3

Honorários Periciais

559. Laudo pericial. Peritus peritorum. Não vinculação do Juízo. Arts. 436 e 458, II, do CPC de
1973 (arts. 371 e 479 do CPC de 2015). Em que pese a conclusão do laudo pericial ter afirmado
inexistir nexo de causalidade entre a enfermidade do Autor e o labor por ele exercido, restou
provado que a doença se desenvolveu após o início das atividades junto à reclamada, restando
superada a prova pericial pela análise de outros elementos trazidos aos autos. Isto porque o

Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial. Por força das funções de que está
investido, o juiz é o perito dos peritos (peritus peritorum). Inteligência dos arts. 436 e 458, II,
do CPC de 1973 e 371 e 479 do CPC de 2015, aplicados subsidiariamente. Recurso obreiro
provido, no aspecto. Antecipação de honorários periciais. Restituição indevida. Haja vista a
reforma da sentença, ora promovida, tendo a reclamada sido sucumbente na pretensão objeto
da perícia, não há falar em restituição de honorários periciais antecipados, consoante vaticina
o art. 790-B da CLT. Ainda que assim não o fosse, o Ato nº 88/2001 deste e. Tribunal Regional
estabelece regras específicas para a restituição de honorários, sendo tais regras mandatórias a
todos os litigantes, o que implicaria, igualmente, no não provimento do apelo patronal.
Recurso da reclamada a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos
Santos - 0000655-10.2011.5.01.0203 - 07/04/2017.)
560. Pagamento de honorários periciais. Sucumbência. Nos termos do artigo 790-B da CLT, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na
pretensão objeto da perícia. Assim, tendo a ora Agravante custeado o valor dos honorários
para a produção da prova pericial, faz jus a mesma ao reembolso integral dos referidos
honorários, tendo em vista que a condenação tinha por objeto tão somente a obrigação de
não fazer. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0142300-12.2000.5.01.0008 04/04/2017.)
4.9
4.9.1

PENALIDADES PROCESSUAIS
Litigância de Má-Fé

561. Litigância de má-fé do executado. Não configuração. Multa pretendida pelo exequente
indevida. Período a ser observado para cálculo da complementação de aposentadoria correto.
1) Não restando evidenciada litigância de má-fé do executado nem comportamento processual
que se enquadre nas hipóteses elencadas no artigo 80 do novo CPC e tendo o Perito do Juízo
observado o correto período que antecedeu a aposentadoria do exequente, para fins de
apuração da média duodecimal a ser observada, para cálculo da complementação dos
proventos de aposentadoria, improcede o inconformismo sustentado por ambos os
agravantes. 2) Agravos de petição interpostos por ambas as partes aos quais se nega
provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 012620051.2008.5.01.0056 - 13/10/2017.)
562. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Aplicação do disposto no art. 81,
caput e parágrafo 3º do novo CPC. Alterando a parte, maliciosamente, a verdade dos fatos
narrados pela parte contrária, age, assim, de modo temerário, enquadrando-se no disposto no
artigo 17, incisos II e V, do CPC/73, devendo a ela ser aplicada as penalidades previstas no §2º
do artigo 18 do mesmo diploma legal. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 001039124.2015.5.01.0264 - 24/01/2017.)
563. Litigância de má-fé. Descabe falar em litigância de má-fé quando a parte se utiliza de
recurso, como lhe faculta o sistema legal, visando a modificar decisão que lhe foi desfavorável,
sem estar evidenciado qualquer abuso no uso dessa medida, mormente porque os embargos à
execução interpostos pela reclamada foram julgados procedentes, em parte, e não se
vislumbra nas razões de impugnação da executada qualquer questionamento acerca da coisa

julgada, como alega o exequente, limitando-se a embargante a impugnar os cálculos da
Contadoria no que concerne a data do depósito da garantia do Juízo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
José Antonio Teixeira da Silva - 0169700-27.1988.5.01.0006 - 18/12/2017.)
564. Multa por litigância de má-fé. Mantida. O reclamante pediu demissão, inclusive com
pedido de dispensa de cumprimento do período do aviso prévio, o que afasta por completo o
direito à percepção da referida verba, mormente pelo fato de não haver indícios de que a
referida manifestação de vontade estava viciada. Horas extras. Causa de pedir inconclusiva.
Não pode o reclamante, nessa fase processual, aclarar sua peça de ingresso, pleiteando o
enfrentamento da matéria, sem o devido contraditório, pena de supressão de instância.
Unicidade contratual. Confissão. Preposto que desconhece os fatos. De acordo com o artigo
843, parágrafo 1º, da CLT, o preposto deve ter conhecimento dos fatos, cujas declarações
obrigam e vinculam o proponente (empregador). O artigo 385, parágrafo 1º, do NCPC, autoriza
a aplicação da pena de confissão se a parte se recusar a depor quando inquirida pelo juiz. Por
sua vez, o artigo 386, do NCPC, determina que se a parte, sem motivo justo, deixar de
responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz declarará a recusa de depor,
que leva à confissão, como acima explicitado. Assim, o desconhecimento dos fatos pelo
preposto ou a alegação de desconhecimento acarreta na confissão dos fatos narrados pelo
autor. Diferenças de FGTS. Julgamento extra petita. Inexistente. Não há determinação legal no
sentido de que o pedido seja realizado apenas em tópico específico, bastando que haja tal
consideração na causa de pedir, o que se verificou na hipótese dos autos. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Vólia Bomfim Cassar - 0001277-62.2012.5.01.0039- 18/10/2017.)
565. Multa por litigância de má-fé. Não pode ser reputado litigante de má-fé aquele que se
utiliza do processo judicial na busca de direito próprio, que acredita ser detentor. Para que se
configure a litigância de má-fé, necessária a prova da conduta processual inequivocamente
dolosa, isto é, o ânimo subjetivo da parte de se valer do processo ou de se conduzir dentro
dele de modo contrário ao direito. Teses equivocadas, ainda que objetivamente desprovidas
de razão, por si só não caracterizam a má-fé. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho 0101693-92.2016.5.01.0008 - 16/10/2017.)
566. O Juiz não pode se eximir no que se refere à condenação do reclamante por litigância de
má-fé quando existentes os requisitos para tanto, pois, se assim fizer, estará fortalecendo o
entendimento de que não existe a Justiça do Trabalho, mas apenas a do trabalhador. (TRT1 1ª Turma- Rel. Raquel de Oliveira Maciel - 0000911-84.2012.5.01.0342 - 04/10/2017.)
567. Testemunha. Condenação por litigância de má-fé. Nos termos do art. 79 do NCPC,
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. A
testemunha não se qualificada como litigante e, nessas condições, está fora do alcance da
penalidade prevista no art. 81 do referido Código. Sentença que merece reforma. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0011053-96.2015.5.01.0034 - 02/06/2017.)
4.9.2

Multa do Art. 475-J do CPC

568. Artigo 475-J do CPC/73 (atual artigo 523 do CPC/15). Compatibilidade ou não com o
Processo do Trabalho. Questão Jurídica já decidida. Incidência da regra estampada no artigo
505 do CPC. A questão discutida já foi objeto de apreciação por esta Corte em momento

anterior. Reconheceu-se, por meio do v. Acórdão proferido às fls. 803/807 a incidência da
referida multa. Há, portanto, impossibilidade de novo pronunciamento jurisdicional sobre a
matéria já examinada e discutida, sob pena de ofensa à coisa julgada. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0136200-05.1992.5.01.0046 - 16/08/2017.)
569. Multa do art. 475-J do CPC/73. A possibilidade de se admitir a aplicação da multa prevista
no art. 475-J do CPC/73 no Processo do Trabalho depende de inexistir mais questionamento
sobre os cálculos, pois assim o é pelo CPC. No caso, a multa foi prevista quando da
homologação dos cálculos. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 013150004.2006.5.01.0043 - 22/11/2017.)
570. Multa do artigo 523 do CPC. Indevida a aplicação multa de 10% prevista no art. 523 do
CPC na execução trabalhista, tendo em vista os artigos 880 e 883 da CLT, que determinam a
penhora dos bens do executado em 48 horas, caso não seja atendida a intimação para
pagamento. Ademais, de acordo com o artigo 889 da CLT, eventual lacuna deve ser preenchida
pela Lei nº 6.830/80, a qual tem prevalência sobre as regras do CPC, em sede de execução.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Fraga - 0001482-15.2011.5.01.0302 23/11/2017.)
571. Multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC de 2015 (antigo artigo 475-J do CPC de 1973). A
multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC de 2015 (antigo artigo 475-J do CPC de 1973) é
inaplicável ao Processo do Trabalho. O TST firmou tese no julgamento do IRR-178624.2015.5.04.0000, no sentido de que a multa em questão não se aplica ao Processo do
Trabalho por ser incompatível com o prazo de 48 horas facultado ao devedor para pagamento
ou garantia da execução, haja vista que a CLT possui dispositivos específicos para a liquidação
e a execução da sentença. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000019237.2010.5.01.0451 - 22/11/2017.)
4.10 PROCESSO COLETIVO
4.10.1 Dissídio Coletivo
4.10.1.1 Natureza Econômica
572. Dissídio coletivo. Cláusulas Econômicas. Vedação legal. Conforme entendimento
consubstanciado no tema 5 da Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos do
colendo Tribunal Superior do Trabalho pedidos formulados em dissídio coletivo a ser
analisados pela Justiça do Trabalho, em se tratando de pessoa jurídica de direito público,
restringe-se àqueles de natureza social. (TRT1 - SEDIC- Rel. Cesar Marques Carvalho - 010032657.2016.5.01.0000 - 27/01/2017.)
4.11 PROCESSO E PROCEDIMENTO DA CORREGEDORIA
4.11.1 Correição Parcial
573. Correição parcial. A Correição Parcial é cabível para corrigir erros, abusos e atos
contrários à boa ordem processual e que importem em atentado a fórmulas legais de
processo, quando para o caso não haja recurso ou outro meio processual específico, o que não

se configura, in casu. Agravo não provido. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Ana Maria Soares de
Moraes - 0000907-30.2017.5.01.0000 - 12/07/2017.)
4.11.2 Pedido de Providências
4.11.2.1 BACEN JUD / Frustração da Ordem Judicial de Bloqueio
574. Bloqueio de rendimentos. Ilegalidade. É ilegal a constrição de valores oriundos de
rendimento, inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso IV e
§ 2º, do CPC/15, excetuando-se somente as prestações alimentícias em sentido estrito, o que
não se confunde com o crédito de natureza alimentar que é o trabalhista. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Claudia de Souza Gomes Freire. Red. Desig. - 0000720-91.2012.5.01.0551 - 27/09/2017.)
4.11.3 Antecipação de Tutela / Tutela Específica
575. Mandado de segurança. Concessão de tutela antecipada pelo Juízo. Cassação.
Impossibilidade. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo Código de Processo
Civil. Nos casos em que se questiona o deferimento de tutela antecipada, o provimento da
liminar e a própria concessão do mandado de segurança revela-se possível somente mediante
a demonstração, pelo impetrante, de que a tutela antecipada foi indevidamente deferida.
Significa dizer que deve o impetrante demonstrar a presença dos requisitos previstos no artigo
300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do CPC/73), a saber: a existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Em se tratando de pedido de antecipação de tutela para a
reintegração do reclamante, que se encontra no gozo de benefício previdenciário em
decorrência de ter sido acometido por doença grave, mantendo-se o contrato de trabalho
inalterado, na forma anterior à dispensa sem justa causa, inclusive com todos os benefícios e
direitos inerentes à sua categoria, é inquestionável o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo. Recurso da impetrante a que se nega provimento. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Jorge
Orlando Sereno Ramos - 0100572-53.2016.5.01.0000 - 24/01/2017.)
4.11.3.1 Plano de Saúde
576. Manutenção de plano de saúde de ex-empregado. Falta de demonstração de fumus boni
iuris. Como se vê, não há nenhuma demonstração de que o terceiro interessado tenha tomado
providência junto ao Plano de Saúde para promover sua manutenção. Também não
demonstrado qualquer obrigação do ex-empregador em arcar com gastos que, segundo a lei,
seriam do consumidor e não seu. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira. Red.
Desig. - 0101366-74.2016.5.01.0000 - 19/07/2017.)
4.11.3.2 Reintegração de Empregado
577. Mandado de segurança. Antecipação dos efeitos de tutela. Reintegração de empregada
gestante. Configurados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, não
infringe direito líquido e certo da impetrante/empregadora a concessão antecipada dos efeitos
da tutela, no que tange à reintegração de empregada gestante na época da dispensa,
albergada, portanto, pela garantia provisória de emprego prevista no art. 10, II, "b" do ADCT.
Incidência da diretriz revelada nas Orientações Jurisprudenciais nº 64 e 142 da SBDI-II do

Tribunal Superior do Trabalho. Segurança denegada. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Leonardo Dias Borges
- 0100654-84.2016.5.01.0000 - 04/12/2017.)
4.11.4 Provas
4.11.4.1 Depoimento Pessoal / Testemunha
4.11.4.1.1 Suspeição
578. Testemunha. Suspeição. Troca de favores. Súmula nº 357 do colendo TST. À luz do
entendimento consubstanciado na Súmula nº 357 do colendo TST, o simples fato de a
testemunha litigar ou ter litigado contra o mesmo empregador não a torna suspeita. Contudo,
restando incontroverso que o Autor prestou depoimento na ação proposta por sua
testemunha, evidencia-se a inexistência da imprescindível isenção de ânimo da testemunha
ouvida, ante a clara ocorrência de troca de favores entre esta e o Autor. Assim, o acolhimento
da contradita e a declaração da suspeição da testemunha indicada pelo Autor não contraria o
entendimento consubstanciado na Súmula nº 357 do colendo TST. Recurso ordinário a que se
dá provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 000023045.2010.5.01.0032 - 10/05/2017.)
4.11.4.2 Documental
579. Prova documental. Instrução encerrada. Não há como considerar como prova válida, a
apresentação de documentos após o encerramento da instrução, cujo conteúdo jamais fora
informado pela parte. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 000002897.2012.5.01.0226 - 06/07/2017.)
4.11.4.3 Ônus da Prova
580. Abandono de emprego. Ônus da prova. É do empregador o ônus da prova do motivo
ensejador da resolução do contrato de trabalho. Se as provas dos autos não são suficientes
para confirmar as alegações da ré, não há como se acolher a justa causa para a dispensa. (TRT1
- 1ª Turma- Rel. Marcia Regina Leal Campos - 0011629-66.2015.5.01.0074 - 07/03/2017.)
581. Direito Processual do Trabalho. Justa causa. Ônus da prova. Incumbe ao empregador
provar os fatos alegados como ensejadores da dispensa por justa causa, por se tratar de fato
impeditivo ao direito do empregado de receber as verbas rescisórias e em razão do princípio
da continuidade da relação de emprego, cabendo a parte Autora o ônus de provar eventual
excludente da infração, ou seja, que cometeu a falta por justo motivo ou legítima defesa.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001726-36.2012.5.01.0551 - 14/02/2017.)
582. Horas extras. Ausência de prova. Improcedência. O não atendimento do ônus de provar
coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção
probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0000458-47.2012.5.01.0065 - 05/10/2017.)
583. Mandado de segurança. Ônus da prova. Inversão. Adiantamento indevido dos honorários
periciais. Não há direito líquido e certo tutelável pela via mandamental acerca da distribuição
do ônus da prova. A regra do art. 818 da CLT comporta interpretação conforme o caso

concreto analisado, por aplicação do princípio da aptidão para a prova. No mais, a vedação à
antecipação de honorários de perito é matéria pacificada na jurisprudência e alicerçada no
artigo 790-B da Consolidação das Leis do Trabalho, consoante a Orientação Jurisprudencial nº
98 da Seção de Dissídios Individuais II do Tribunal Superior do Trabalho. O pagamento de
honorários periciais somente é exigível ao final, momento em que é possível identificar a parte
sucumbente. Segurança em parte concedida. (TRT1 - SEDI-2- Rel. Marcelo Antero de Carvalho 0101128-21.2017.5.01.0000 - 08/12/2017.)
584. Manutenção do motivo determinante da dispensa do empregado. Ônus da prova.
Motivado o ato de dispensa do empregado pela ré, por se tratar de fato constitutivo do
direito, caberia ao reclamante o ônus da prova quanto ao assédio moral alegado, do qual não
se desincumbiu a contento (art. 818 da CLT). Diante deste cenário, impõe-se a manutenção da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da dispensa, com a
consequente reintegração do obreiro. Recurso do reclamante conhecido e improvido. (TRT1 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0010678-14.2015.5.01.0061 05/09/2017.)
585. Não pagamento de salário. Ônus da prova. Considerando o princípio para aptidão da
prova, somado ao disposto no artigo 464 da CLT, resta claro que é da reclamada o ônus de
comprovar o pagamento dos salários referentes ao período pleiteado pelo reclamante,
mediante apresentação de recibo assinado pelo empregado ou comprovante de depósito em
conta bancária do obreiro. Recurso a que se nega provimento, no particular. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0002016-96.2014.5.01.0481 - 14/09/2017.)
586. Ônus da prova. Distribuição. O artigo 818 da CLT c/c o artigo 333 do CPC regem a
distribuição do ônus da prova, incumbindo ao Autor provar o fato constitutivo do seu direito e
ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0100189-07.2016.5.01.0055 - 07/02/2017.)
587. Participação nos lucros. Ônus da prova. Prova documental impugnada. A participação nos
lucros é parcela de pagamento não obrigatório pelo empregador, desvinculada da
remuneração, podendo ser concedida através de norma coletiva, regulamento da empresa ou
norma contratual. Está disciplinada no art. 7º, XI, da CRFB, e regulamentada pela Lei nº
10.101/00. Portanto, não há necessidade de que seja instituída exclusivamente através de
norma coletiva. Demonstrado pelo reclamante o direito à parcela através de prova
documental impugnada, cabia ao reclamado o ônus da prova, a teor do art. 373, II, do NCPC.
Ademais, a teor do art. 429, I, do NCPC, o ônus da prova, quando se tratar de falsidade de
documento ou de preenchimento abusivo, incumbe à parte que a arguir. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Cláudia Regina Vianna Marques Barrozo - 0011600-34.2015.5.01.0068 - 07/03/2017.)
588. Porque autoriza aplicar ao trabalhador, a mais drástica penalidade inscrita em nossa
legislação trabalhista, a dispensa por justo motivo, que dele retira o direito a qualquer
indenização a alegação de falta grave exige, do empregador, prova inequívoca, que não deixe
margem para dúvidas. Isso, também, tendo em vista os princípios que norteiam a distribuição
do ônus da prova, no Processo do Trabalho. Réu em uma reclamação trabalhista, se o
empregador baseia a sua defesa na prática, por parte do trabalhador, de ato que se enquadre
em alguma das hipóteses do art. 482 da CLT, estará alegando fato impeditivo do direito

perseguido por aquele último, atraindo o encargo processual de demonstrá-lo art. 333, inciso
II, do CPC de 1973 art. 373, inciso II, do CPC em vigor. Autor em processo sob a jurisdição
trabalhista (por exemplo, em uma ação de consignação em pagamento), se o empregador
afirma que o trabalhador cometera falta grave, também a ele incumbirá fazer a respectiva
prova, agora por força do disposto no art. 333, inciso I, do CPC de 1973 art. 373, inciso I, do
CPC em vigor (pois, nesse caso, estará em discussão fato constitutivo do direito de que o
empregador se afirme titular). Daí se vê que sob qualquer "prisma" em que se analise o tema,
concluir-se-á que incumbirá sempre ao empregador fazer prova da falta grave porventura
cometida pelo trabalhador. E essa prova, não é ocioso repetir, deverá ser robusta,
irretorquível, sem "espaço" para incertezas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000945-85.2010.5.01.0065 - 04/09/2017.)
589. Processo do Trabalho. Ônus da prova dos litigantes. Efeitos. Art. 818, da CLT. Fato
constitutivo do Direito. Aplicação da regra contida no art. 373, I, do CPC. À luz da regra contida
no art. 818, da CLT, a prova das alegações incumbe à parte que as fizer, tendo a parte autora,
especificamente, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373, I, do CPC. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0010866-77.2015.5.01.0070 15/08/2017.)
590. Redução salarial. Ônus da prova. Negado em defesa o fato constitutivo do direito
invocado na inicial, permanece com o trabalhador o encargo processual de comprová-lo.
Inteligência do artigo 818 da CLT combinado com o artigo 373, inciso I, do CPC/15, aplicável ao
caso. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0000807-26.2012.5.01.0461 - 22/11/2017.)
4.11.4.3.1 Horas Extras
591. Horas extras. Fato constitutivo. Ônus da prova. É da parte Autora o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito às horas extras vindicadas, a teor do disposto no art. 818, da CLT.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0150900-52.2008.5.01.0069 - 08/05/2017.)
592. Horas extras. Impugnação dos controles de ponto. Ônus da prova. Impugnados os
controles de horário que contêm marcação variável, cabe ao autor o ônus de provar a
inidoneidade de tais documentos. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 000154408.2011.5.01.0059 - 13/12/2017.)
593. Horas extras. O empregado, ao impugnar os horários contidos nos cartões de ponto, atrai
para si o ônus probatório, na forma do art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso I, do CPC.
Entretanto, juntando a empregadora documentos que comprovam que a jornada consignada
nos controles de ponto não reflete a real jornada de trabalho, presume-se pela veracidade das
assertivas contidas na petição inicial. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Carina Rodrigues Bicalho 0010984-20.2015.5.01.0081 - 23/11/2017.)
594. Horas extras. Tendo a reclamada juntado cartões de ponto formalmente válidos (art. 74,
§2º da CLT), cabia ao reclamante o ônus da prova de que cumpria jornada diversa daquela
registrada nos mencionados documentos. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser
mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de horas extras e reflexos. Recurso

improvido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 001037289.2015.5.01.0014 - 08/06/2017.)
595. Ônus da prova. Afirmações testemunhais contraditórias. Prova dividida. Decisão em
desfavor do onerado. Caso as testemunhas conduzidas pelas partes prestem depoimentos
contraditórios entre si, confirmando tão somente os fatos alegados pela parte que as
apresentou, ocorre o que se convencionou chamar de prova dividida ou empatada,
implicando, portanto, o julgamento em desfavor da parte que detinha o ônus de provar suas
alegações, à luz dos artigos 818 da CLT e 333 do CPC (373 do NCPC). (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0079400-46.2009.5.01.0244 - 23/10/2017.)
596. A falta de ânimo de defesa do empregador acarreta as penas de revelia e confissão
quanto à matéria fática, nos termos do artigo 844 da CLT, devendo prevalecer os fatos
narrados na inicial, com observância dos contornos extraídos do depoimento prestado pela
parte Autora. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0011686-58.2015.5.01.0018 07/03/2017.)
597. Revelia. Ausência do preposto. À luz do art. 844 da CLT, o não comparecimento da
reclamada à audiência em que deveria apresentar defesa importa em revelia, além da
confissão quando à matéria de fato. Ao interpretar tal dispositivo, o Tribunal Superior do
Trabalho, em sua Súmula nº 122, fixou o entendimento de que a reclamada, ausente à
audiência é revel, ainda que presente o seu advogado munido de procuração, documentos e
defesa escrita, podendo ser elidida a revelia apenas mediante a apresentação de atestado
médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador
ou do seu preposto regularmente habilitado no dia e horário da audiência, requisito sequer
ventilado na audiência. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 001179469.2015.5.01.0024 - 24/05/2017.)
598. Revelia. Na processualística trabalhista, a revelia se caracteriza pelo não comparecimento
do réu à audiência, daí que o comparecimento do advogado munido de procuração não a
elide, a menos que apresente atestado médico com a declaração da impossibilidade de
locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência, nos moldes do artigo 844
da Consolidação das Leis do Trabalho e da Súmula nº 122 do colendo Tribunal Superior do
Trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0011262-72.2015.5.01.0064 06/03/2017.)
599. Ação anulatória. União. Revelia. Confissão ficta. Anulação de auto de infração. Direitos
indisponíveis. Tratando-se de ação anulatória de auto de infração, ainda que se considere revel
a União, deixando de apresentar a defesa, não se lhe aplicam os efeitos da confissão ficta, ante
a indisponibilidade do direito, nos termos do art. 345, II, do CPC/15. Ademais, tendo em vista
que os atos da administração se revestem de presunção de veracidade, o fato do autor não ter
apresentado, na data da fiscalização, documento que deveria estar em seu poder, não há por
que considerar nulo o Auto de Infração. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Glaucia Zuccari Fernandes Fraga
- 0000874-06.2014.5.01.0401 - 19/10/2017.)
600. Confissão decorrente do não comparecimento à audiência de instrução. Presunção
relativa. Diante da proximidade dos horários de atendimento médico e da audiência,

justificada está a ausência da parte. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0000827-73.2012.5.01.0022 - 10/07/2017.)
601. Confissão ficta. Alcance. A confissão ficta não é absoluta, sendo, na verdade, mera ficção
jurídica imposta pelo legislador. Deverá, assim, ser apreciada em conjunto com os demais
elementos de prova existentes nos autos. Entretanto, não havendo provas suficientes, aquela
deverá prevalecer. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0002157-36.2013.5.01.0551 28/04/2017.)
602. Revelia. A revelia e confissão quanto à matéria fática implica presunção relativa de
veracidade das alegações da inicial. Depende de ausência de contestação e de inexistência de
prova em contrário no processo, presunção que não se aperfeiçoará, tão somente, na hipótese
de os fatos alegados na inicial serem contraditos por prova documental produzida pelo próprio
Autor. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0010440-55.2015.5.01.0041 07/03/2017.)
4.11.5 Vícios Formais da Sentença
603. Ausência de vícios a macular o julgado. Protelação. Não existindo omissão a ser suprida,
tampouco contradição ou obscuridade a serem sanadas, resta hialino que o julgado enfrentou
e dirimiu todas as questões suscitadas. Age processualmente de má-fé a parte que suscita
omissão com evidente intuito de reexame do mérito, atraindo, assim, a incidência da multa
prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de 2015. Embargos de Declaração
interpostos pela segunda reclamada conhecidos e não acolhidos. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0025400-12.2007.5.01.0036 - 30/11/2017.)
604. Ausência de vícios formais no julgado. Extrapola os limites dos artigos 897-A da CLT e
1.022 do CPC a utilização de embargos de declaração, quando a decisão proferida não padece
dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria Aparecida
Coutinho Magalhães - 0000994-78.2011.5.01.0005 - 26/04/2017.)
605. Não ocorrência de vícios do julgado. As questões suscitadas pelo embargante extrapolam
os estreitos limites dos Embargos de Declaração, visando à reapreciação do mérito da decisão
proferida pela e. Turma, o que, data vênia, é incabível neste recurso, cujas hipóteses estão
previstas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo CPC/2015, desde que haja omissão,
contradição, obscuridade ou manifesto equívoco no julgado. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Raquel de
Oliveira Maciel - 0060900-78.2008.5.01.0045 - 27/11/2017.)
606. Não ocorrência de vícios no julgado. As questões suscitadas pela embargante extrapolam
os estreitos limites dos Embargos de Declaração, visando à reapreciação do mérito da decisão
proferida pela e. Turma, o que, data vênia, é incabível neste recurso, cujas hipóteses estão
previstas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo CPC/15, desde que haja omissão,
contradição, obscuridade ou manifesto equívoco no julgado. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Raquel de
Oliveira Maciel - 0010202-93.2015.5.01.0022 - 06/12/2017.)

4.12 RECURSO
607. A alegação da existência de omissão, obscuridade ou contradição a supedanear os
Embargos Declaratórios é matéria de fundo para que se volte ao exame do que restou julgado,
não se podendo admitir que mero inconformismo travista-se de error in judicando e venha a
supedanear canhestra retificação. (TRT1 - SEDI-1- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues 0010644-62.2014.5.01.0000 - 25/04/2017.)
608. Declaratórios. Manejo impróprio. Inadequação. Em tendo os declaratórios a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia integralmente apreciada pelo
tribunal, impõe-se-lhes o destino da rejeição. (TRT1 - Órgão Especial- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo. Red. Desig. - 0000870-03.2017.5.01.0000 - 28/08/2017.)
609. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por restarem ausentes quaisquer das
hipóteses do art. nº 535 do CPC. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto 0010900-94.2013.5.01.0014 - 13/02/2017.)
610. Embargos de declaração. Há que se rejeitar embargos de declaração quando não
verificadas no acórdão quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 897-A, da CLT, e 1.022, do
Novo Código de Processo Civil. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Carlos Henrique Chernicharo - 000104543.2014.5.01.0342 - 30/11/2017.)
611. Omissão. Inexistência. Inexistindo no Acórdão omissão, contradição ou obscuridade,
devem ser rejeitados os embargos declaratórios. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0000670-88.2012.5.01.0026 - 15/08/2017.)
612. Recursos de embargos de declaração conhecidos, do primeiro embargante para rejeitá-lo,
do segundo embargante apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo. (TRT1 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0282700-53.2009.5.01.0431 - 09/05/2017.)
613. Embargos de declaração. De se acolher os embargos de declaração quando existente
contradição parcial no julgado, para esclarecer e complementar a prestação jurisdicional
imprimindo-lhe efeito modificativo. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 008830007.1998.5.01.0243 - 10/10/2017.)
614. Há que se rejeitar embargos de declaração quando não verificadas no acórdão quaisquer
das hipóteses previstas nos artigos 897-A, da CLT, e 1.022, do Novo Código de Processo Civil.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Carlos Henrique Chernicharo - 0001205-63.2011.5.01.0022 29/09/2017.)
4.12.1 Embargos à Seção Especializada em Dissídios Individuais
4.12.1.1 Agravo de Instrumento
615. Insuficiência de traslado. Não conhecimento. Não se conhece de agravo de instrumento
quando não trasladadas peças obrigatórias, nos termos preconizados pelo caput do art. 897 da
CLT e seu parágrafo 5º e inciso I. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 000031629.2014.5.01.0047 - 24/02/2017.)

4.12.2 Preparo / Deserção
616. Deserção. Gratuidade de justiça. Pessoa Jurídica. Comprovação de miserabilidade.
Enquanto para a pessoa natural basta a afirmação de hipossuficiência, a pessoa jurídica deve
comprovar de forma cabal que não pode arcar com as despesas processuais. Ainda assim, o
deferimento da gratuidade de justiça não libera a empresa da realização do depósito recursal,
que se destina à garantia do Juízo para uma futura execução. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia
Regina Vianna Marques Barrozo - 0011828-90.2015.5.01.0041 - 27/02/2017.)
617. Falta de preparo. Deserção configurada. À míngua de comprovação do preparo do agravo,
outro destino não se lhe reserva senão o da deserção, à falta de pressuposto extrínseco de
admissibilidade. Agravo de instrumento não conhecido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim
Villela Travesedo - 0010458-98.2015.5.01.0066 - 1/2/2017.)
618. Peticionamento eletrônico. Guia ilegível. Deserção. A utilização do peticionamento
eletrônico (Lei nº 11.419/06) é faculdade das partes; e não desonera o recorrente de
comprovar, no ato do ajuizamento do apelo, que preenche os requisitos para o seu
conhecimento. Como já salientado na decisão monocrática, a autenticação mecânica aposta na
guia de recolhimento do depósito recursal está ilegível, de modo que não pode o Juízo verificar
o preenchimento do requisito, preparo. A comprovação do preenchimento dos requisitos
recursais deve ser feita no ato do ajuizamento do recurso. Não observado isso, o recurso
ordinário interposto encontra-se deserto. Agravo improvido. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. José
Antonio Teixeira da Silva - 0000767-06.2014.5.01.0451 - 05/05/2017.)
4.12.2.1 Custas
619. Gratuidade de justiça. Deferimento. É suficiente ao deferimento da isenção do
recolhimento de custas judiciais a percepção de salário igual ou inferior ao dobro do mínimo
legal ou a simples declaração firmada nos autos pelo interessado, que assume o ônus de sua
manifestação, de que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Agravo de
instrumento interposto pelo reclamante a que se dá provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. José
Luís Campos Xavier - 0011724-31.2014.5.01.0010 - 27/07/2017.)
620. Inexiste deserção de recurso apresentado na execução ante o não pagamento das custas,
eis que estas são pagas a final. Agravo provido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0000035-53.2015.5.01.0010 - 06/03/2017.)
4.12.3 Tempestividade
4.12.3.1 Interposição Antes da Publicação
621. Intempestividade. Não conhecimento. Impõe-se o não conhecimento do agravo de
petição quando interposto após o octídio legal. Agravo de petição não conhecido. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Bastos Cunha - 0194000-85.1995.5.01.0013 - 12/07/2017.)

