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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

1.1

ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Administração Pública. Anulação dos próprios atos. A Administração Pública indireta
municipal não só pode como também deve anular seus atos e suprimir reajuste salarial
concedido quando constatada violação à lei. Inteligência da Súmula nº 473 do e. STF. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000786-98.2011.5.01.0521 - 1º/8/2014.).
1.1.1
1.1.1.1

Infração Administrativa
Multas e Demais Sanções

2. OGMO. Intervalo mínimo de onze horas entre duas jornadas. Previsão legal autorizando
redução por negociação coletiva. Ausência de provas de descumprimento da previsão
normativa. Auto de infração inválido. Ofensa à garantia constitucional. A autorização legal
contida no art. 8º, da Lei nº 9.719/98, e a existência de norma coletiva prevendo a redução do
intervalo interjornadas em situações excepcionais justificam a declaração de invalidade de
auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho, em especial pela ausência de
comprovação do descumprimento das condições normativas que autorizam a redução do
intervalo. Ato administrativo passível de revisão, em razão da ofensa à garantia disciplinada
pelo art. 7º, XXVI, da Constituição Federal de 1988. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas
Martins - 0000110-47.2013.5.01.0080 - 10/12/2014.)
1.1.2

Registro de Trabalho Portuário / Órgão Gestor de Mão de Obra

3. Trabalhador avulso. Portuário. Aposentadoria. Cancelamento da matrícula. O §3º do artigo
27, da Lei nº 8.630/93 prevê que a inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário
extingue-se por aposentadoria. Já o artigo 71, XXXIV, da Constituição Federal é categórico ao
garantir a igualdade entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador avulso.
Nesses termos, não há motivo para não se aplicar o princípio da isonomia e os fundamentos da
inconstitucionalidade (citados pelo STF a propósito da declaração de inconstitucionalidade do
art. 453, §§ 11 e 21, da CLT) também ao presente caso. Ao julgar a ADI nº 1770 e a ADI nº 1721
o STF afirmou, com alcance genérico, que a lei não pode prever a aposentadoria como causa
extintiva da relação de emprego. Os valores constitucionais então enumerados se aplicam,
igualmente, ao trabalho avulso: o valor social do trabalho, a existência digna e a busca do
pleno emprego e o primado do trabalho. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada, para dar
a interpretação conforme ao artigo 27, § 31 da Lei nº 8.630/93 e declarar que a aposentadoria
espontânea não acarreta a extinção da inscrição do cadastro e do registro do trabalhador
portuário. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0000158-94.2012.5.01.0062 13/1/2014.)

1.2

CONCURSO PÚBLICO / EDITAL

1.2.1

Classificação e/ou Preterição

4. Preterição em concurso público em decorrência da terceirização dos serviços advocatícios e
consequente direito subjetivo a nomeação no cargo de advogado júnior. As jurisprudências do
STF, TST e STJ possuem entendimento sedimentado no direito à nomeação de candidato
preterido em decorrência da contratação de terceirizados para o desempenho da idêntica
atividade constante no cargo ofertado por meio de concurso público, quando este ainda se
encontra válido. No caso em apreço, o reclamante, embora ocupe a posição de número 95 na
ordem de classificação, deve ser beneficiado pelo surgimento das vagas decorrentes da
declaração incidenter tantum de invalidade dos contratos administrativos firmados com os
escritórios de advocacia terceirizados, razão pela qual faz jus à nomeação e posse, até porque
sua contratação traduz direito líquido e certo seu, uma vez que, em decorrência dessa situação
irregular de terceirização de serviços, resta mais do que caracteriza a necessidade da empresa
pública federal de contratar empregados (advogados) diretamente, mediante concurso
público. Recurso provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000102756.2013.5.01.0245 - 20/8/2014.)
1.3

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

1.3.1

Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade

5. Declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pelo Órgão Especial do Tribunal.
Respeito à coisa julgada. A declaração de inconstitucionalidade havida quando da apreciação
de recurso ordinário por Turma deste Tribunal, originando arguição ao Órgão Especial, por
força de norma no Regimento Interno e dos artigos 480 e seguintes, do CPC, não torna
inexigível título executivo judicial transitado em julgado. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela
Fiorencio Soares da Cunha - 0000192-06.2012.5.01.0471 - 9/7/2014.)
1.4

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

6. Transferência de direitos federativos. Anuência do atleta profissional de futebol. A cláusula
contratual que transfere os direitos federativos de um atleta profissional de futebol à
agremiação desportiva perde eficácia quando não há anuência formal e expressa do atleta, em
razão da garantia constitucional do livre exercício da profissão, insculpida no artigo 5º, XIII, da
Constituição Federal. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000169609.2012.5.01.0031 - 2/5/2014.)
1.5

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

1.5.1
1.5.1.1

Regime Estatutário
Estágio Probatório

7. Estágio experimental. Dispensa. Banco do Brasil. A reclamada é uma sociedade de economia
mista e, por força de disposição constitucional, admite seus empregados mediante a realização
de concurso público, sujeita aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública
Direta e Indireta: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.

Dessa forma, a eliminação de alguma das exigências ou fases previstas nas cláusulas do edital
do concurso para acesso aos quadros do réu, só pode ocorrer quando respaldada na lei e,
portanto, em respeito aos princípios acima indicados. A única hipótese, então, de se aceitar a
versão autoral é a da transgressão de um desses princípios na avaliação que foi realizada, com
o intuito de prejudicar a reclamante ou favorecer outro candidato. No caso, da
impessoalidade. Mas não foi o que ocorreu, ou ao menos não há prova disso nos autos. O que
se observa é que a reclamante assinou um contrato de experiência, após ter sido aprovada no
concurso, o qual constitui mais uma etapa do certame. E em tal fase, de acordo com a defesa e
com as avaliações realizadas ao longo do estágio experimental, acabou reprovada, por assim
dizer. A espancar dúvidas a respeito da natureza jurídica do estágio experimental, que não
corresponde ao estágio probatório, mas sim a uma fase do concurso público, quando ainda
não está consolidado o vínculo de emprego e a qual precede a nomeação e a posse. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0000362-03.2012.5.01.0204 - 30/9/2014.)
1.5.2
1.5.2.1

Sistema Remuneratório e Benefícios
Adicional de Insalubridade

8. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade indevido. A atividade do agente
comunitário de saúde não se enquadra como atividade insalubre, previsto no Anexo 14 da NR15 da Portaria Ministerial nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, pois possui natureza
preventiva, sendo realizada nos domicílios das famílias visitadas em sua área de atuação. (TRT1
- 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0001714-16.2013.5.01.0283 - 23/5/2014.)
1.5.2.2

Diárias e Outras Indenizações

9. Diárias para viagem. Natureza jurídica. Integração. A jurisprudência trabalhista é pacífica
quanto à natureza salarial das diárias para viagem que excedam a 50% do valor do salário
(Súmulas nº 101 e 318 do c. TST), fazendo cair por terra a tese da defesa no sentido da
natureza indenizatória. Assim, é cabível a integração não comprovada nos autos pela parte
demandada, a despeito de terem sido consignados pagamentos a tal título nos recibos de
salário. Recurso do autor provido em parte. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves
da Fonte - 0059100-47.2009.5.01.0023 - 15/8/2014.)
10. Funasa. Indenização de campo. Reajuste com base na diária. Percentual de 46,87% a ser
observado. Diferenças devidas. I - O percentual de 50% incidente como patamar mínimo
acrescido nas diárias dos servidores da Funasa, deve ser incluído na base de cálculo da
Indenização de campo. II - O art. 15 da Lei nº 8.270/91 vinculou o reajuste da indenização de
campo à revisão dos valores pagos a título de diárias. III - O Decreto nº 5.554/2005, que
revogou os Decretos nº 343/91 e 3.643/2000, estendeu o adicional mínimo de 50% a todo e
qualquer deslocamento feito por servidor. IV - Dessa forma, restou evidenciado que a
concessão do acréscimo resultante dos deslocamentos feitos por servidor para localidade
(cidade) diversa de sua lotação, visou tão-somente reajustar camufladamente o valor da diária,
promovendo aumento geral, na medida em que para se obter o acréscimo de 50% não houve
necessidade de qualquer outro critério. V - Assim, para que se cumpra efetivamente a
disposição contida no art. 15 da Lei nº 8.270/91, necessário se faz que os valores que
compõem a diária (fixo e variável) sejam utilizados como base de cálculo para a indenização de

campo que faz jus o reclamante, respeitando-se a alíquota proporcional de 46,87%. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0001328-75.2012.5.01.0491 - 23/1/2014.)
1.5.2.3

Férias

1.5.2.3.1

Indenização / Terço Constitucional

11. Abono pecuniário. Venda obrigatória de férias. Nos termos do art. 143 da CLT, a conversão
de 1/3 das férias em abono pecuniário é faculdade do empregado, não podendo este ser
compelido a vender suas férias. Comprovada através da prova testemunhal que o reclamado
obrigava o reclamante a converter 1/3 de suas férias em abono, este faz jus ao pagamento do
período de férias que teve sonegado. Recurso provido, no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0001329-25.2012.5.01.0341 - 3/10/2014.)
1.5.2.4

Recebimento de Bolsa de Estudos

12. Curso de doutorado oferecido pela Petrobrás aos empregados. Assinatura de termo de
compromisso pelo empregado. Pagamento de multa pelo desligamento por iniciativa do
empregado. Cláusula penal devida à ex-empregadora. Ao custear ao empregado um curso de
doutorado, a Petrobrás investiu em sua capacitação profissional, e para tanto gastou dinheiro.
Portanto, a aprendizagem adquirida pelo recorrente, durante o período em que participou do
curso, deve ser ressarcida à empresa, sob pena de enriquecimento ilícito do reclamante.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite
Nery. Red. Desig. - 0001474-48.2011.5.01.0040 - 19/3/2014.)
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DIREITO CIVIL

2.1

FATOS JURÍDICOS

2.1.1

Ato / Negócio Jurídico

2.1.1.1

Defeito, Nulidade ou Anulação

13. Infraero. PDIN. Base de cálculo. Anuênio. Cláusula potestativa. A disposição regulamentar
que deixa ao puro arbítrio do empregador a escolha da base de cálculo de parcela de incentivo
à demissão atenta contra os princípios do Direito do Trabalho e constitui cláusula puramente
potestativa e, portanto, nula à luz do art. 122 do Código Civil. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva
Amélia de Oliveira - 0000400-94.2003.5.01.0021 - 27/2/2014.)
2.2

RESPONSABILIDADE CIVIL

14. Dano moral. Pessoa jurídica. Abalo de crédito e de nome comercial. Empregado que
alardeia fatos infundados ligados à administração ou saúde financeira da empresa para a qual
trabalha e desvia clientela para empresa concorrente abala o crédito e o nome comercial do
empreendimento e responde por dano moral. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca 0001265-29.2012.5.01.0401 - 4/6/2014.)

3

DIREITO DO TRABALHO

3.1

APOSENTADORIA E PENSÃO

3.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

15. Complementação de aposentadoria. Teto estatutário. Uma vez ultrapassado o teto no
regulamento do plano de previdência privada, correta a decisão de primeiro grau que
determinou a sua observância no cálculo do benefício de complementação de aposentadoria.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0201300-22.1997.5.01.0048 - 9/12/2014.)
16. Consoante o parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 109/2001: "ao
participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no
plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se
tornou elegível a um benefício de aposentadoria." (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento
Araujo Netto - 0000507-90.2010.5.01.0281 - 19/2/2014.)
3.1.1.1

Parcelas que Integram a Aposentadoria

17. Abono pago a empregado da ativa. Natureza premial ou salarial: limites interpretativos.
Natureza jurídica indenizatória definida em cláusula normativa. Prevalência do critério legal
sobre o normativo-contratual. Integração sem incorporação. Repercussão pecuniária do abono
do pessoal da ativa nos proventos do pessoal inativo unicamente no mês do pagamento.
Princípio da razoabilidade. A pretexto de fazer boa exegese, o intérprete não pode ampliar o
conteúdo normativo da regra de direito. Há abonos que são salário e abonos que o não são.
Por mais que o intérprete seja livre para examinar a regra jurídica, não pode ser mais realista
do que as partes que a instituíram. Embora a presunção salarial milite em prol de qualquer
abono, o abono deixa de ser salário e de gerar seus reflexos normais se a norma instituidora
lhe empresta outra natureza, como a indenizatória, e já antecipa, expressamente, que o abono
não se incorporará ao salário para qualquer fim e, pois, não projetará reflexos nos títulos
contratuais, rescisórios ou nos proventos de aposentadoria, Neste caso, se o contrato entre as
partes retira ao abono a natureza jurídica de salário, que deflui da sua própria essência, é
necessário que se trate, efetivamente, de abono e não de salário travestido de abono . Se,
examinando o caso em concreto e os contornos em que o dito abono é pago, o juiz se
convence de que se trata de salário disfarçado, e não de abono, deve desprezar a natureza
jurídica que a norma instituidora emprestou ao abono e prestigiar a natureza de salário que é,
em regra, da essência de qualquer abono, de tal sorte que faça prevalecer o que o abono é e
não o que as partes desejavam que fosse. Originariamente, abonos visavam compensar o
encarecimento do custo de vida. Assemelhavam-se às indenizações de vida cara do direito
italiano (indenità caro viveri) ou dos suplementos de vida cara do direito francês (suplement de
vie chère). Todo abono é salário, exceto se tiver natureza premial. Ou seja: abono é pagamento
espontâneo, voluntário, unilateral. O conceito de abono liga-se ao de pagamento excepcional,
sem natureza retributiva. Se derivar de liberalidade patronal, não é salário, pois lhe falta a
contraprestação do serviço pelo empregado. Outra será sua natureza se for pago de modo
habitual para mascarar a contraprestatividade salarial. Habitual não quer dizer diário, semanal,
mensal ou anual, mas que se repete por hábito, qualquer que seja a sua periodicidade. Seja
qual for o título que se dê aos abonos, serão salários indiretos e se incorporarão ao salário-

base para todos os fins contratuais se constituírem prestações econômicas permanentes e
estáveis, pois abono, em regra, é um socorro salarial. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da
Fonseca - 0215100-04.1998.5.01.0042 - 2/5/2014.)
18. CERJ E BRASILETROS. Adicional de periculosidade. Diferenças reconhecidas em ação judicial.
Complementação de aposentadoria. Base de cálculo. Integração. As diferenças de adicional de
periculosidade reconhecidas judicialmente devem integrar a base de cálculo da
complementação de aposentadoria, ante sua natureza remuneratória e, principalmente,
porque já recolhidas contribuições previdenciárias sobre o valor efetivamente pago. Custeio.
Contribuições previdenciárias. Quota-parte do empregado. Dedução. Deferidas diferenças de
complementação de aposentadoria, decorrentes do reconhecimento judicial de parcela
remuneratória, é cabível a dedução da quota-parte do empregado, concernente às
contribuições a que obrigado, sob pena de violação à fonte de custeio do benefício
previdenciário. Recursos ordinários interpostos pelas reclamadas e pelo reclamante não
providos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0325100-14.2002.5.01.0242 - 4/9/2014.)
19. Se os abonos concedidos nada mais eram do que antecipação de reajustes, pelo que se
observa dos elementos dos autos e das normas coletivas, não podem ser considerados como
acréscimo salarial permanente, para fins de fixação da complementação de aposentadoria.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho - 0092600-47.1992.5.01.0461 - 22/1/2014.)
3.2

CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL

3.2.1
3.2.1.1

Advogados
Empregados

20. Advogado empregado. Horas extras. 1) A jornada de trabalho do advogado empregado, no
exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de
vinte horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva,
nos termos do que dispõe o artigo 20 da Lei nº 8.906/94. 2) Recurso ordinário do demandado
ao qual se nega provimento, neste particular. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins
Junior. Red. Desig. - 0000780-43.2011.5.01.0052 - 30/6/2014.)
21. Vínculo de emprego. Lei nº 8.904/94. Advogado. A caracterização de vínculo empregatício
do advogado não prescinde dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT (subordinação,
habitualidade, onerosidade e pessoalidade na prestação dos serviços), além de possuir o
empregado a qualidade específica de advogado regularmente habilitado para o exercício da
profissão. A ausência de quaisquer deles importa em que o causídico será autônomo. (TRT1 7ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0001130-23.2012.5.01.0302 - 19/11/2014.)
22. Vínculo empregatício. Advogada. Não é profissional liberal autônomo a advogada que
cumpre horário de trabalho nas dependências do réu e recebe remuneração fixa mensal
desvinculada do faturamento do escritório, com subordinação a prepostos. Aliás, difícil negar a
presença de subordinação de advogado que não é sócio do escritório. Sentença de primeiro
grau reformada para declarar a existência de vínculo empregatício entre as partes. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0000672-35.2011.5.01.0045 - 4/6/2014.)

3.2.2

Aeroviários

23. Enquadramento sindical. Aeroviário. Não tendo a reclamada apontado a qual sindicato
patronal está vinculada e considerando que seus empregados são perfeitamente enquadrados
na descrição legal de exercício de “função remunerada nos serviços terrestres de empresas de
transportes aéreos”, que os define como aeroviários, sendo incontroverso que SIMARJ é o
sindicato representativo dos empregados da ré, tanto que a rescisão contratual do reclamante
foi nele homologada, conclui-se que a representação patronal da reclamada é feita pelo
Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias - SNEA. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000092-65.2012.5.01.0046 - 16/1/2014.)
3.2.3

Atleta Profissional

24. A previsão contida no §1º do artigo 42 da Lei nº 9.615/98 (Pelé), considerada a redação
promovida pela Lei nº 12.395/2011, estabelece o percentual de 5% (cinco por cento) da receita
proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais a ser repassado aos sindicatos
de atletas profissionais, e que serão distribuídos, em partes iguais, aos atletas profissionais
participantes do espetáculo. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 000268668.2013.5.01.0482 - 14/10/2014.)
25. Direito de arena. Alteração do percentual legal por acordo judicial entre clube e sindicato.
Impossibilidade. Renúncia. Transação. Impossibilidade. O §1º do art. 42 da Lei nº 9.615/98, ao
resguardar ao atleta profissional percentual do valor negociado a título de direito de arena
pela entidade desportiva, o estabelece em patamar mínimo, não podendo este ser renunciado
ou transacionado a menor, sob pena de ofensa ao princípio da indisponibilidade dos direitos
trabalhistas. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0001170-31.2010.5.01.0025 14/7/2014.)
3.2.4
3.2.4.1

Bancários
Cargo de Confiança

26. Bancário. Cargo de confiança. Art. 224, § 2º, da CLT. Não caracterização. Jornada de
trabalho de seis horas diárias. Súmula nº 102 do TST. I - A caracterização do cargo de confiança
bancário supõe, necessariamente, o concurso de dois requisitos: pagamento de gratificação de
função não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo e o exercício de cargo cujas atribuições
denotem poderes de supervisão, chefia, comando ou gestão. Inteligência do item II da Súmula
nº 102 do Tribunal Superior do Trabalho. Comprovado que a parte autora não desempenhava
função de maior fidúcia e responsabilidade na estrutura organizacional da ré, não se pode
enquadrá-la na excludente do art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo sua
jornada de trabalho limitada a seis horas por dia e trinta horas por semana. II - Recurso da
parte autora conhecido e provido; recurso da parte ré conhecido e não provido. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000908-19.2012.5.01.0023 - 5/12/2014.)
27. Bancário. Função de confiança. Percepção de gratificação superior a 1/3 do salário.
Jornada de 8 horas. Por ser bancária e perceber a gratificação de função superior ao próprio
salário-base, a autora está excluída da jornada de seis horas, para ser incluída na regra geral de
oito horas diárias, na forma do artigo 224, § 2º, da CLT, e primeira parte da Súmula nº 287, do

TST, sendo devidas as horas extras somente a partir da 8ª hora diária. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Valmir de Araujo Carvalho - 0001117-41.2011.5.01.0243 - 6/2/2014.)
28. Cargo de confiança. Gerente de retaguarda. O gerente que possui a chave do cofre da
agência e subordinados encarta-se na exceção do art. 224, § 2º, da CLT, com jornada de 8
horas. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0001373-47.2012.5.01.0049 9/1/2014.)
29. 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, não
basta a genérica confiança atribuída ao obreiro, vez que a fidúcia é inerente ao contrato de
trabalho, mas sim, aquela apta a comprometer os destinos da sociedade empresária. Apelo
patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo. Red. Desig. 0000681-44.2012.5.01.0018 - 27/5/2014.)
3.2.4.2

Enquadramento

30. 1. Direito do trabalho. Relação de emprego. Instituição financeira. Correspondente
bancário. Terceirização ilícita. É evidente o elemento da subordinação jurídica em relação ao
banco acionado, reforçado pela ausência de fiscalização do labor por prepostos da segunda ré.
O fato de a autora não possuir acesso formal / virtual ao sistema do banco apenas objetivava
mascarar a fraude trabalhista, já que a atividade se realizava por métodos diversos ou na
fragmentação da tarefa bancária, incumbindo à reclamante segmentos da atividade, como o
preenchimento de formulários, não se tratando, portanto, de fato obstativo. A reclamante
atuava na captação de clientes para abertura de conta bancária, em evidente benefício do
banco já que atingido o seu objetivo social com a concretização (ou não) dos empréstimos
iniciados a partir do ofício da acionante. 2. Intervalo intrajornada. A pré-assinalação do
período de repouso nos controles de horário (artigo 74, § 2º, da CLT) gera presunção relativa
em desfavor do trabalhador quanto ao tempo de gozo do intervalo, que in casu não se
desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar que a pausa era inferior à prevista legalmente.
Recurso do réu provido, no ponto. 3. Divisor para cálculo do salário-hora. Para a categoria
diferenciada dos bancários, o sábado é considerado como dia útil não trabalhado, o que difere
do dia de descanso remunerado. Todavia, a Convenção Coletiva de Trabalho, em sua Cláusula
Oitava, parágrafo segundo, dispõe que "Quando prestadas durante toda a semana anterior, os
bancos pagarão, também, o valor correspondente ao repouso semanal remunerado, inclusive
sábados e feriados". Cabível, portanto, a adoção do divisor 150, nos termos da nova redação
da Súmula nº 124 do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso do reclamante provido neste
aspecto. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000137-96.2011.5.01.0501 2/10/2014.)
31. Empregado de empresa de transporte de valores. Inaplicabilidade das normas coletivas dos
bancários. Ao empregado de empresa de transporte de valores não se aplicam as normas
coletivas dos bancários, à luz da Súmula nº 374 do TST, especialmente quando sequer resta
demonstrada a prestação de serviços à instituição financeira. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito. Red. Desig. - 0000764-48.2011.5.01.0001 - 3/11/2014.)

3.2.5

Corretores de Imóveis

32. Contratação de corretor de imóveis por empresa imobiliária. Vínculo de emprego.
Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT. Reconhecimento. No Direito do Trabalho
prevalece o princípio básico da primazia da realidade, por meio do qual a verdade dos fatos se
sobrepõe em relação à verdade formal no que diz respeito às relações de trabalho. Assim,
presentes os requisitos indispensáveis para a caracterização da relação de emprego mantido
entre a empresa e o corretor de imóveis e previstos no artigo 3º da CLT, é inafastável o seu
reconhecimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 000089274.2012.5.01.0020 - 4/9/2014.)
33. Vínculo empregatício. Corretor de imóveis. Não obstante o corretor de imóveis esteja sob a
égide da Lei nº 6.530/78, regulamentada pelo Decreto nº 81.871/78, o que evidencia a
existência ─ ou não ─ de um contrato de trabalho é a forma pela qual se dá a prestação de
serviços. E, para que se caracterize o liame empregatício, é necessário que estejam presentes
os requisitos previstos no art. 3º, consolidado, quais sejam, a onerosidade, a pessoalidade, a
subordinação e a não-eventualidade. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 009050005.2009.5.01.0080 - 7/8/2014.)
3.2.6

Corretores de Seguros

34. Corretor de seguros. Vínculo de emprego com a seguradora. Possibilidade. Constatada a
presença dos elementos que ensejam o reconhecimento do vínculo empregatício, deve ser
afastada a aplicação da alínea "b" do artigo 17 da Lei nº 4.594/64, a qual somente pode ser
considerada nos verdadeiros contratos de corretagem e, principalmente, para resguardar os
interesses dos corretores, assegurando-lhes a liberdade de relacionamento com várias
empresas. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Marcos Palacio - 0001069-06.2012.5.01.0063 - 14/3/2014.)
3.2.7

Digitadores / Mecanógrafos / Datilógrafos

35. Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores
nos serviços de mecanografia, razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 10 (dez)
minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo
Carvalho - 0001447-19.2011.5.01.0023 - 5/9/2014.)
3.2.8

Domésticos

36. Diarista. Vínculo de emprego. Impossibilidade. A continuidade prevista na lei que disciplina
o trabalho doméstico pressupõe a sucessão de atos sem interrupção, incompatível com a
prestação de serviços por apenas três vezes na semana. Apelo autoral improvido. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0000255-83.2012.5.01.0001 - 23/1/2014.)
37. Empregada doméstica. Vínculo de emprego. Não caracterização. 1) A prestação laboral
doméstica realizada até três vezes por semana não enseja configuração do vínculo
empregatício, por ausente o requisito da continuidade, de que trata o artigo 1º da Lei nº
5.859/72. Inteligência da Súmula Regional nº 19. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se concede
provimento, para julgar improcedente a ação. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins
Junior Red Des. - 0001089-30.2012.5.01.0343 – 18/9/2014.)

38. Trabalhador doméstico. Diarista. Prestação laboral descontínua. Inexistência de vínculo
empregatício. A prestação laboral doméstica realizada até três vezes por semana não enseja
configuração do vínculo empregatício, por ausente o requisito da continuidade previsto no art.
1º da Lei nº 5.859/72" (Súmula nº 19 do TRT da 1ª Região). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria
Corrêa Tourinho. Red. Desig. - 0002296-76.2012.5.01.0242 - 1/10/2014.)
3.2.9
3.2.9.1

Empregados Portuários
Adicional de Risco

39. Adicional de risco. Portuário. Avulso. Leis nº 8.630/93 e 4.860/65. A partir da Lei nº
8.630/93, restou pacificado o entendimento, através de pronunciamento da E. SBDI do c. TST,
nos termos da OJ nº 402, quanto à inviabilidade da extensão do adicional de risco previsto no
artigo 14 da Lei nº 4.860/65, quando os trabalhadores portuários empregados que laboravam
nos terminais privativos deixaram de receber o citado benefício. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0001052-79.2010.5.01.0017 - 13/8/2014.)
40. Adicional de riscos da Lei nº 4.860/65. Mudança na forma de cálculo durante a vigência do
contrato de trabalho. Alteração in pejus. Violação do art. 468 da CLT. I - O adicional de risco
instituído pela Lei nº 4.860/65 deve ser pago proporcionalmente ao tempo de exposição ao
ambiente laboral que fundamenta sua concessão, conforme preceitua o art. 14, § 2º. Contudo,
ao decidir o empregador pelo pagamento integral deste plus, e considerando-se inalteradas as
condições fáticas em que se insere o empregado, não se pode subitamente pretender reduzir
seu valor, ajustando-o ao efetivo tempo de exposição à situação de risco, sob pena de
vulneração dos artigos 7º, VI, da Constituição da República e 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho. II - Recursos das partes autora e ré conhecidos e não providos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0001491-41.2011.5.01.0022 - 7/7/2014.)
41. Trabalhador avulso. Adicional de risco. Diante da análise conjunta dos artigos 14 e 19 da Lei
nº 4.860/65, pela impossibilidade de extensão do adicional de risco aos trabalhadores avulsos,
uma vez que os benefícios devem ser interpretados restritivamente, não cabendo sua
aplicação extensiva. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0000275-61.2011.5.01.0049 13/5/2014.)
42. Trabalhador avulso. Adicional de risco. Não é devido aos trabalhadores avulsos o adicional
de risco, previsto pela Lei nº 4.860/65, aplicando-se, exclusivamente, aos portuários, assim
considerados os trabalhadores com vínculo de emprego com a Administração do Porto,
conforme previsto no art. 19 da Lei nº 4.860/65. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva - 0001001-12.2012.5.01.0401 - 6/3/2014.)
3.2.10 Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo
3.2.10.1 Piso Salarial
43. Engenheiro. Salário profissional. Lei nº 4.950-A/66. Os critérios eleitos pelo legislador para
a fixação de uma remuneração mínima obrigatória para os engenheiros, químicos, arquitetos,
agrônomos e veterinários, levaram em consideração o tempo necessário à realização das
atividades pelos referidos profissionais e a duração do curso universitário, os quais, em regime

de conexão, lhes confere um piso remuneratório correspondente a 5 ou 6 vezes o salário
mínimo vigente no País. Havendo contratação para o labor diário de 8 horas, a jurisprudência
trabalhista firmou-se pela inexistência de fixação legal de uma jornada de 6 horas, razão pela
qual descabe a pretensão de remuneração das duas horas excedentes com o adicional de 50%
previsto no inciso XVI, do art. 7º da CF/88. Prevalente, portanto, interpretação restritiva do art.
6º da Lei nº 4.950-A/66. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0001318-16.2012.5.01.0205 - 17/2/2014.)
3.2.11 Enquadramento
44. Rodoviário. Auxiliar de tráfego. Não pode o empregador beneficiar-se da própria torpeza,
valendo-se de denominação de cargo atípica e enquadramento do empregado em código CBO
incongruente, para esquivar-se de cumprir normas coletivas. Recurso do autor provido, para
deferir diferenças salariais em relação ao piso para o cargo de "fiscal" previsto em norma
coletiva. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 000023313.2012.5.01.0005 - 14/1/2014.)
3.2.12 Marítimos
45. Marítimo. Norma coletiva. Em sendo incontroverso que o reclamante laborava em regime
de trabalho de 1x1, no período fixo de 28 dias embarcado, e que, a cada dia que o mesmo
permanecesse efetivamente embarcado após o 28º ser-lhe-ia devida uma folga compensatória
de dois dias, ou o pagamento em dobro, no período imediatamente posterior ao seu próximo
embarque, conforme norma coletiva trazida aos autos mostra-se correta a sentença atacada
ao determinar o pagamento da contraprestação pecuniária correspondente às folgas, ou dobra
de folgas, suprimidas ou intempestivamente pagas pela reclamada. Recurso da reclamada
improvido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0000695-94.2012.5.01.0481 - 16/1/2014.)
3.2.13 Professores
3.2.13.1 Redução Carga Horária
46. Confessado pelo autor em depoimento pessoal que sua carga horária foi zerada em
decorrência de ter sido aprovado em concurso público para lecionar na UFF, com dedicação
exclusiva, o que lhe impedia de prestar serviços à ré, soa despropositado o pedido de rescisão
indireta do contrato pelo não fornecimento de trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0101900-11.2009.5.01.0017 - 1º/7/2014.)
47. O contrato de trabalho tem caráter sinalagmático, com direitos e deveres estabelecidos
para ambas as partes, impondo-se ao empregador a obrigação precípua de conceder trabalho
ao empregado, com a respectiva contraprestação. Por este motivo, a supressão de toda a
carga horária de trabalho da autora, no exercício da função de professora, representa
flagrante violação aos preceitos que regem as relações de trabalho, resultando na rescisão
indireta do contrato de trabalho, com fundamento nas alíneas "d" e "g" do artigo 483 da CLT. A
redução salarial promovida pela Ré, até retirar toda a carga horária da empregada, mantendo
o vínculo de emprego sem salário, por quase um ano, configura abuso do direito, violando os
fundamentos da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, previstos nos
incisos II e IV do artigo 1º da CRFB/88, a justificar a indenização por dano moral, fixada em R$

5.000,00, com fundamento nos artigos 5º, incisos V e X da CF/88 e 186 e 927, do CC. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0000989-81.2012.5.01.0244 - 21/8/2014.)
48. Professor. Redução da carga horária. Impossibilidade. Necessidade de prova convincente da
redução do número de alunos, por motivos alheios à vontade do empregador. A redução da
carga horária do professor constitui alteração contratual, porque implica redução do valor da
hora-aula, quando não comprovada a diminuição do número de alunos. Orientação
Jurisprudencial nº 244 da SDI-I do c. TST. Recurso ordinário da reclamada parcialmente
conhecido e parcialmente provido. Recurso ordinário do reclamante. Verbas resilitórias. Base
de cálculo. A "maior remuneração", mencionada pelo artigo 477 da CLT, diz respeito à
indenização decorrente da terminação do contrato por prazo indeterminado. Não há base
própria e genérica para cálculo das verbas resilitórias, mas sim bases de cálculo
individualizadas das verbas que compõem o termo de rescisão do contrato de trabalho.
Recurso ordinário do reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Márcia Leite Nery - 0001148-45.2010.5.01.0001 - 15/8/2014.)
49. Professor. Redução de carga horária e remuneração. Impossibilidade. A redução da carga
horária do professor e a consequente diminuição de seu ordenado, afronta o princípio da
irredutibilidade salarial previsto no art. 7º, VI, da Lei Maior, bem como a norma insculpida no
art. 468 da CLT. Apelo patronal parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim
Villela Travesedo - 0001222-19.2012.5.01.0005 - 6/10/2014.)
50. Professor. Redução de carga horária. A redução de carga horária de professor não
configura alteração contratual somente se houver correspondente redução do número de
alunos que a justifique. Aplicação do entendimento consubstanciado na OJ nº 244 da SDI-I do
c. TST. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001519-85.2012.5.01.0244 9/12/2014.)
51. Rescisão indireta. Sem a prova de que houve, efetivamente, significativa diminuição do
número de alunos, de sorte a justificar tal conduta, a redução e posterior supressão da carga
horária do professor, por simples determinação da instituição de ensino, configura prática
suficiente para ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Leonardo da Silveira Pacheco - 0000353-85.2012.5.01.0060 - 29/5/2014.)
3.2.14 Radialistas
52. Radialista. Diferenças salariais pelo acúmulo de funções. Nos termos da Lei nº 6.615/1978,
regulamentada pelo Decreto nº 84.134/1979 (art. 16, caput), o empregado radialista faz jus à
percepção de um adicional na hipótese de acúmulo de funções dentro de um mesmo setor.
Hipótese em que incontroversa a acumulação das funções alegadas na petição inicial, que foi
corroborada, ainda assim, pelos elementos de prova. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz
Braga - 0153800-73.2009.5.01.0036 - 29/4/2014.)
53. Radialista. Exercício concomitante de funções pertencentes a setores distintos. Jornada
única. Apuração de horas extras. No exercício da profissão de radialista, se o empregado
labora concomitantemente em funções concernentes a setores distintos, porém submetido a
jornada única, faz jus às horas extras excedentes à 36ª semanal, ante a inviabilidade de

distinção quanto à execução de cada uma das funções e a inobservância à legislação acerca da
duração do trabalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 000104863.2012.5.01.0052 - 7/5/2014.)
3.2.15 Técnico em Radiologia
54. Os técnicos em radiologia já possuem piso salarial definido pelo art. 16 da Lei Federal nº
7.394/85, motivo pelo qual a edição da Lei Complementar nº 103/00 não afeta o piso salarial
dos profissionais desta categoria. Ademais, se a própria Lei Estadual nº 3.512/00 excetua as
categorias que possuem salários profissionais previstos em norma coletiva ou em lei federal,
não há fundamento para se entender que o salário profissional dos radiologistas seria dois
salários mínimos regionais mais 40% de insalubridade. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo
Carvalho - 0001297-85.2010.5.01.0342 - 20/5/2014.)
55. Técnico em radiologia. Lei nº 7.394/85. ADPF nº 511. O excelso STF conferiu validade aos
critérios estabelecidos na Lei nº 7.394/85 e refutou a possibilidade de se considerar que o
salário mínimo regional previsto na referida lei, seja o salário mínimo previsto no inciso IV do
art. 7º da Constituição Federal. Admitiu, ainda, a pertinência dos critérios até a edição de
legislação específica, inclusive em nível estadual, por força da delegação prevista na Lei
Complementar nº 103/2000, ou seja, admitiu a permanência dos critérios de 2 salários
mínimos (Lei nº 7.394/85), assim entendidos, por força da referida delegação legislativa. (TRT1
- 7ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0001464-83.2013.5.01.0282 - 7/7/2014.)
3.2.16 Trabalhadores em Petróleo
3.2.16.1 Regime de Revezamento
56. Jornada de trabalho. Trabalhador off shore. Lei nº 5.811/72. A jornada de trabalho do
trabalhador offshore é disciplinada pela Lei nº 5.811/72, norma especial que se destina a
dispor sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração,
produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e
transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos. As normas previstas na CLT são de
aplicação supletiva. Existindo norma coletiva que autorize o trabalho na escala de 28x28 dias,
com jornada de 12 horas de trabalho para 12 horas de descanso, e concordando o empregado
expressamente com a flexibilização adotada pelo empregador, contando com a assistência de
sua entidade de classe, é válido o regime ajustado e regulares as escalas de trabalho. (TRT1 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0000096-20.2013.5.01.0062 - 3/11/2014.)
3.3
3.3.1

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
Alteração Contratual ou das Condições de Trabalho

57. Adicional de produtividade. Redução. Impossibilidade. Conforme dispõe o artigo 468 da
CLT, nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por
mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente,
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. (TRT1 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0000192-69.2013.5.01.0471 - 11/2/2014.)

58. Alteração do local de trabalho. Prejuízo manifesto. Abusividade. Apesar de não implicar
mudança de domicílio, a alteração do local de trabalho da reclamante, onde vinha exercendo
mandato na CIPA, sem comprovação da real necessidade de serviço, configura um ato abusivo
e que ultrapassa os limites do jus variandi. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho
de Brito - 0002548-93.2012.5.01.0302 - 19/3/2014.)
3.3.1.1

Acúmulo de Função

59. Acumulação de funções motorista/cobrador. Comprovado nos autos que o reclamante,
contratado para exercer a função de motorista, acumulava atividades inerentes à função de
cobrador, há de ser concedido adicional no importe de 30% (trinta por cento) sobre o saláriobase de cobrador, ainda que não haja convenção coletiva que o preveja. No contexto do poder
decorrente do jus variandi do empregador, que lhe permite organizar, controlar e fiscalizar seu
empreendimento, constata-se o enriquecimento ilícito na hipótese em que a empresa se
beneficia do desempenho de duas funções e remunera o obreiro por apenas uma delas.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos 0001323-30.2011.5.01.0025 - 7/5/2014.)
60. Acúmulo de função. Radialista. Operador de vídeo e operador de videoteipe. Quando é
atribuído a um empregado, após contratado e definidas as funções inerentes ao desempenho
do cargo para o qual foi admitido, outras tarefas adicionais e mais complexas com a função
originariamente definida, tem-se uma situação identificada como acúmulo de funções. Cuidase, nesses casos, de alteração contratual que, para sua validade, exige a anuência do
trabalhador e desde que a alteração não resulte prejuízo ao trabalhador, nos termos do art.
468 da CLT. O adicional deve corresponder ao percentual de 40% (quarenta por cento), por ser
comum o setor em que se desdobram as atividades de radialistas, isto é, de operador de vídeo
e de operador de VT (art. 16, I, do Decreto nº 84.134/79), incidindo sobre o salário-base do
autor. Hora extra. Intervalo intrajornada usufruído parcialmente. A fixação de apenas 30/40
minutos de intervalo intrajornada, para jornada superior a seis horas, não pode ser objeto de
negociação coletiva e, nem tampouco, de compensação. Ora, fixada a natureza da norma que
exige a concessão do intervalo como medida de higiene e segurança do trabalho, não poderão
nem os instrumentos normativos nem tampouco nenhuma outra norma estatal de status
inferior à legislação (como Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego), chancelar a
instituição desse sistema de supressão ou de redução do intervalo. A garantia do intervalo
intrajornada não está apenas contemplada pela norma legal imperativa do art. 71 da CLT,
como também tem assento constitucional, no art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal. A
concessão do intervalo intrajornada não é benesse, liberalidade do empregador. Trata-se de
norma de saúde pública, gestada com o duplo objetivo de preservar a saúde física e mental do
empregado. Importa, assim, em medida legislativa de cunho “profilático”, pode-se dizer,
porque visa a prevenir doenças relacionadas ao trabalho e acidentes de trabalho ocasionados
por fadiga laboral. Daí a indisponibilidade do conteúdo da norma. Dano moral. O dano moral
existe in re ipsa, ou seja, agrega-se ao próprio fato ofensivo, em perfeita simbiose, de tal modo
que, provada a ofensa, estar-se-á, simultaneamente, demonstrando o dano moral ─ ilação
decorrente da experiência comum. Na hipótese dos autos, os fatos narrados ensejaram
realmente o reconhecimento de lesão aos direitos, enquanto atributos, da personalidade do
reclamante, deixando transparecer que as ofensas que ensejam o dano moral são aquelas que

verdadeiramente ultrapassam a naturalidade média dos fatos da vida, causando humilhação,
que é uma forma de sofrimento íntimo, a quem ela se dirige e, por certo, ser chamado de
“moleque” e de profissional descomprometido com o trabalho, excede a naturalidade média
dos fatos da vida e, em especial, do exercício regular do poder diretivo do empregador. (TRT1 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001469-68.2012.5.01.0047 - 6/11/2014.)
61. Empregada doméstica. Auxiliar de escritório. Acúmulo de funções. Não houve pedido de
reconhecimento de um outro contrato de trabalho no qual a autora exercesse a função de
auxiliar de escritório, o pedido se restringiu ao pagamento de plus salarial em decorrência do
acúmulo de funções. Contudo, a prova dos autos leva a crer que a reclamante trabalhava
apenas como doméstica. Ademais, os dois contratos não se comunicam. Ainda que houvesse o
desempenho da função de auxiliar de escritório, o pedido teria que ser de reconhecimento de
vínculo de emprego com a empresa Humboldt, o que não ocorreu no caso em tela. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0001018-13.2011.5.01.0036 - 1º/7/2014.)
62. Motorista de ônibus. Acúmulo das funções de cobrador. Diferenças salariais. Entende-se
devido, a título de complementação salarial pelo acúmulo das funções de motorista e
cobrador, o percentual de 40% sobre os salários pagos ao motorista, devendo tal parcela
integrar a base remuneratória do trabalhador para todos os efeitos legais, com os devidos
reflexos salariais. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes. Red. Desig. 0000642-52.2011.5.01.0060 - 10/2/2014.)
63. Motorista e cobrador. Dupla função. Não configuração. O desempenho de atividades
correlatas, na mesma jornada de trabalho, como a de motorista e cobrador, não configura
dupla função e não gera direito a duas remunerações e ao acréscimo proporcional para uma
delas. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca. Red. Desig. - 0001676-12-2012-5-010421 - 9/9/2014.)
64. Ser a reclamante "mulher" não representaria obstáculo ao trabalho "na descarga de
caminhões com mercadorias". De se notar que não há prova de ser a reclamante obrigada a
transportar objetos de peso excessivo ("caixas pesadíssimas"), implicando esforço que não se
conciliaria com a sua compleição física. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0001669-12.2013.5.01.0283 - 12/6/2014.)
3.3.1.2
3.3.1.2.1

Alteração / Revogação de Regulamento da Empresa
Programa de Assistência Médica - Benefícios

65. A ausência de prova da alteração das condições implementadas pelo empregado para
obtenção do plano de saúde, mantido durante o auxílio-doença, impede o cancelamento do
benefício, mesmo após a obtenção da aposentadoria por invalidez, por não se tratar de causa
de extinção do vínculo de emprego (S. nº 160 do c. TST), aplicando-se o princípio da
inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho prevista no artigo 468 da CLT e a Súmula nº 440
do c. TST. O cancelamento abrupto do plano de saúde, sem prévia comunicação da ré, acarreta
violação à dignidade do empregado, em razão da necessidade de tratamento médico contínuo,
configurando-se o dano moral passível de reparação pecuniária, fixado no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais), na forma dos artigos 5º, incisos V e X da CF/88 e 186 e 927, do CC. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0000911-53.2013.5.01.0341 - 3/11/2014.)
66. Dano moral pela supressão do plano de saúde. Restou configurado nos autos que não
houve apenas um mero inadimplemento de uma obrigação patrimonial, mas efetivamente
retirou-se do recorrente a possibilidade de usar do plano de saúde para tratar de sua
cardiopatia, convindo ressaltar que nem se discute que foi ele submetido a intervenção
cirúrgica em decorrência de seu grave mal ─ para a colocação de pontes de safena. O início de
seu tratamento foi custeado pelo plano, abruptamente interrompido, impondo que o
recorrente arcasse com os custos do seu prosseguimento ─ outro fato incontroverso, que
inclusive redundou na condenação ao pagamento de indenização por dano material. Ou seja, o
ato ilícito está sobejamente demonstrado. Recurso parcialmente provido. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0002254-45.2013.5.01.0451 - 21/5/2014.)
67. Petrobrás. AMS. Inclusão de dependente. Comprovação de curatela. A AMS foi instituída
por acordo coletivo, e, por ser norma de caráter privado, não prevista em lei, deve se ater aos
exatos limites em que foi imposta. Portanto, a matéria não é de natureza cível, e não se
enquadra nos ditames da Lei nº 8.078/90, mas de seara trabalhista. O empregador não é
obrigado a manter assistência saúde para seus empregados, mas, quando o faz, seja por
norma interna ou acordo coletivo (caso dos autos), se obriga, e deve manter as cláusulas que
aderiram ao contrato de trabalho do empregado. Vista sob esta ótica, a matéria dos autos é
bastante singela: interpretação da norma coletiva e dos regramentos internos que a
complementam. A leitura das normas internas leva à conclusão de que o filho da autora faz jus
à inclusão na AMS, pois comprovada sua incapacidade por meio do termo de curatela. (TRT1 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0000114-64.2012.5.01.0001 - 23/1/2014.)
68. Supressão de plano de saúde durante a suspensão do contrato de trabalho. O direito ao
plano de saúde não decorre da prestação de serviço, mas diretamente do contrato de
emprego, subsistindo, portanto, durante a sua suspensão. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva
Garcia - 0178400-61.2009.5.01.0521 - 21/2/2014.)
3.3.1.3

Transferência

69. Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para
localidade diversa da que resultar do contrato, mas, nesse caso, ficará obrigado a um
pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o
empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação (art. 469, § 3º, CLT)
Recurso do reclamante. Confessado pelo reclamante e confirmado pelas testemunhas que
exercia o cargo de gerente geral da agência, encontra-se excluído dos rigores da jornada de
trabalho (CLT, art. 62, II). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 000101806.2012.5.01.0512 - 5/12/2014.)
3.3.2

Contratação de Reabilitados e Deficientes Habilitados

70. Deficiente físico. Reintegração. Verifica-se que o art. 93, §1º, da Lei nº 8.213/91 cria
condições para que seja exercido o direito potestativo do empregador a fim de não tornar
inócua a reserva de mercado aos portadores de deficiência. Não há impedimento para demitir,

contudo, devem ser observadas as condições definidas em lei para que o ato de dispensa seja
reputado válido. Provido o recurso. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 000172811.2012.5.01.0032 - 21/1/2014.)
71. Reabilitação profissional. Garantia de emprego. Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91.
Reintegração. Ônus da prova. A violação da garantia de emprego constante do artigo 93, da Lei
nº 8.213/91, não constitui mera infração administrativa, uma vez que não se esgota na
proteção à pessoa do empregado, podendo o empregador contratar outro empregado nas
mesmas condições do reabilitado, ônus do qual não se desincumbiu. Contudo, em que pese
sua alegação de reabilitação profissional, não logrou a recorrente comprovar que no momento
da dispensa ainda se encontrasse em situação de reabilitação profissional, o que apenas
ocorreu em relação a período pretérito, não se podendo presumir indefinidamente a situação
de reabilitação profissional. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 000133796.2012.5.01.0051 - 13/11/2014.)
72. Readaptação profissional. O empregado reabilitado em função compatível com sua
condição física deve continuar percebendo todas as vantagens que anteriormente recebia, em
razão do princípio da irredutibilidade salarial previsto no art.7º, VI da Constituição Federal.
Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire 0001968-60.2013.5.01.0421 - 1º/10/2014.)
3.3.2.1

Quota Preenchimento

73. Dispensa de empregado com deficiência física. Inobservância ao disposto no artigo 93, § 1º,
da Lei nº 8.213/91. A Lei nº 8.213/91 exige, em seu art. 93, § 1º, que, para um trabalhador
portador de deficiência possa ser dispensado imotivadamente, seja previamente contratado
outro empregado nas mesmas condições. Desatendido o comando emergente do § 1º, do art.
93, da Lei nº 8.213/91, é devida a reintegração do empregado dispensado sem justo motivo
ou, no caso, o pagamento de indenização substitutiva. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva. - 0001548-98.2011.5.01.0009 - 13/6/2014.)
74. Empregado portador de necessidades especiais. Prévia contratação de empregado
substituto. Não comprovação. Reintegração. Pelos elementos fáticos, carece de amparo legal a
tese do reclamado. A dispensa do reclamante ocorreu em 17/4/2012 (TRCT anexado às fls.
20/20v.) e não logrou o recorrente comprovar a prévia contratação de empregado substituto
nas mesmas condições do reclamante, portador de necessidades especiais. E nem se diga, que
o fato da empresa possuir um número de empregados que suplante o percentual mínimo
definido na lei, supre a condição prevista no art. 93 § 1º da Lei nº 8.213/91, pois a contratação
além do numero exigido em lei é ato de mera liberalidade do empregador. E mais, o
dispositivo legal estabelece um percentual mínimo a ser observado e não, um teto a ser
seguido pelas empresas. Logo, extrapolar o percentual mínimo, não é impedimento para o
direito do empregado à garantia no emprego. Recurso não provido. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José
Antonio Teixeira da Silva - 0001222-74.2012.5.01.0019 - 24/1/2014.)

3.3.3
3.3.3.1

Contrato por Prazo Determinado
Contrato de Experiência – Nulidade

75. Contrato de experiência. Função não especializada. Possibilidade. A lei não distingue quais
as funções que poderão ser objeto do contrato de experiência, não invalidando o ajuste a
circunstância de o empregado ter sido contratado a título de experiência, para uma função
que não exija especialização. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 013650056.2009.5.01.0341 - 24/6/2014.)
3.3.4
3.3.4.1

FGTS
Depósito / Diferença de Recolhimento

76. Recolhimentos fundiários. Ônus da prova. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu
direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. No caso em análise, o extrato analítico dos depósitos
fundiários na conta vinculada do autor é documento comum às partes, como dito pela ré.
Assim, caberia ao autor juntar aos autos prova do inadimplemento do réu em relação aos
aludidos depósitos. Não basta ao autor alegar que o réu não efetuou os depósitos, sem
comprovar nos autos o teor de suas alegações. Tal comportamento impede a aplicação ao caso
em tela da Orientação Jurisprudencial nº 301 do c. TST. Apelo a que dá parcial provimento.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0001406-28.2011.5.01.0225 - 6/3/2014.)
3.3.4.2

Levantamento / Liberação

77. Conversão do regime jurídico. Levantamento do FGTS. Nos termos da Súmula nº 382 do
colendo TST, a conversão do regime trabalhista para o regime estatutário implica em extinção
do contrato de trabalho, sendo certo, entretanto, que não gera os mesmos efeitos da dispensa
sem justa causa, haja vista serem situações diversas. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Leonardo da
Silveira Pacheco - 0000333-73.2013.5.01.0282 - 14/7/2014.)
3.3.5

Reconhecimento de Relação de Emprego

78. Aquele que presta serviços de carroceiro a um mercado, efetuando a entrega das
mercadorias ali comercializadas, recebendo, do tomador dos serviços, ordens relativas aos
locais onde serão entregues as mercadorias, recebendo semanalmente a paga pelos serviços
prestados, em trabalho diário, com jornada fixada ao longo de mais de uma década é
empregado tutelado pela CLT. Recurso provido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0001174-51.2012.5.01.0202 - 10/3/2014.)
79. Chapa. Vínculo empregatício. Inexistência. Requisitos essenciais não configurados. Se não
há prova concreta da habitualidade na prestação de serviços e, tampouco, da subordinação, há
de prevalecer a condição de trabalhador eventual do recorrente. Apelo obreiro improvido.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0001448-31.2012.5.01.0035 27/1/2014.)
80. Contrato de corretor de seguro. Fraude configurada. Vínculo de emprego nos moldes da
CLT. O contrato de trabalho é um contrato realidade, e assim deve ser examinado, não se
furtando o julgador de fazê-lo, apenas e tão somente, pela existência de vedação legal a

respeito do tema. Isso porque, reconhecida a relação de emprego nos moldes do art. 3º, da
CLT, como foi no caso dos autos, cai por terra o argumento de vedação legal, verificando-se
que o empregador, agiu em fraude à legislação trabalhista, pondo em suas agências corretores
de seguro “autônomos” que, na prática, atuavam como seus empregados, com subordinação
jurídica, pessoalidade, permanência e onerosidade. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton 0000845-95.2012.5.01.0054 - 9/6/2014.)
81. Corretor de imóveis. Vínculo de emprego. Hipótese de configuração. Se o reclamante
trabalhava de forma subordinada, onerosa, pessoal e não eventual para a reclamada, era seu
empregado, nos termos do art. 3º da CLT. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho
de Brito - 0001376-20.2012.5.01.0043 - 5/2/2014.)
82. Diretor no Brasil de empresa estrangeira. Inexistência de subordinação jurídica. Relação de
emprego inexistente. O autor efetivamente não era juridicamente subordinado à ré, como se
empregado fosse, detendo apenas o status de consultor técnico na área de estratégia de
marketing, podendo prestar ─ como efetivamente prestava ─ serviços de consultoria a outras
empresas. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira. Red. Desig. - 000045437.2012.5.01.0056 - 6/11/2014.)
83. Drogaria Onofre. Motociclista entregador. Vínculo de emprego. Em face do contrato
realidade, tem-se a presença dos elementos que configuram a relação jurídica nos termos
preconizados nos artigos 2º e 3º da CLT, caracterizada como de emprego. (TRT1 - 1ª TurmaRel. José Nascimento Araujo Netto - 0001234-65.2012.5.01.0059 - 5/11/2014.)
84. Fraude a direitos trabalhistas. Reconhecimento do vínculo empregatício. Está evidenciada a
chamada "pejotização", fenômeno em que a criação de pessoas jurídicas é fomentada pelo
tomador de serviços a fim de evitar os encargos trabalhistas. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Leonardo
da Silveira Pacheco - 0043000-56.2009.5.01.0301 - 1º/4/2014.)
85. Fraude a direitos trabalhistas. Reconhecimento do vínculo empregatício. Está evidenciada a
chamada "pejotização", fenômeno em que a criação de pessoas jurídicas é fomentada pelo
tomador de serviços a fim de evitar os encargos trabalhistas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Leonardo
da Silveira Pacheco - 0013600-09.2008.5.01.0082 - 20/8/2014.)
86. Inexistência do vínculo empregatício. Doméstico. A prova oral colhida revela que o autor
apenas desempenhava atividades de conservação de sua própria residência, ora na reclamada,
além disso não há qualquer elemento nos autos que comprove o recebimento de salário pelo
obreiro, requisito fundamental para a caracterização da relação de emprego. Por ausente o
requisito da onerosidade e da subordinação, inviável o reconhecimento do vínculo
empregatício entre as partes. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0001147-94.2011.5.01.0431 - 8/4/2014.)
87. Jornalista free lancer. Vínculo de emprego. Elementos fático-jurídicos da relação
empregatícia presentes. Prestação de serviços admitida pela empresa. Onus probandi da ré. I Os artigos 818, da Consolidação das Leis do Trabalho, e 333, do Código de Processo Civil,
contêm normas sobre o ônus da prova, distribuindo-o de modo uniforme e equilibrado entre
as partes, a quem incumbe evidenciar os fatos constitutivos, modificativos, impeditivos ou

extintivos, sejam quais forem as respectivas alegações. II - Presentes os requisitos necessários
à caracterização da relação empregatícia, previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das
Leis do Trabalho, cuja prova de não existência competia à reclamada, deve-se reconhecer o
vínculo noticiado na petição inicial. III - No caso dos autos, os elementos probatórios trazidos
pela parte ré não bastaram a descaracterizar o vínculo de emprego mantido com o autor,
tendo, inclusive, reforçado a convicção deste Juízo acerca da questão. Devidas as verbas
inerentes ao contrato de emprego. IV - Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido;
recurso da parte autora parcialmente conhecido e provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro
Pereira Valadão Lopes - 0001041-20.2012.5.01.0069 - 4/6/2014.)
88. Não restando comprovada a contratação direta do reclamante por qualquer das rés, mas
sim, e apenas, diretamente por empresa estrangeira (CATOCA), que lhe pagou, geriu a
prestação de serviços e ao final, rescindiu seu contrato de trabalho, na forma da Lei nº
7.064/82, há que se manter r. sentença de origem por rechaçar o vínculo empregatício
almejado. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0000213-24.2012.5.01.0069 8/10/2014.)
89. Ninguém ignora que o Direito do Trabalho foi construído apoiando-se na necessidade de se
proteger o trabalhador, ciente de sua posição de inferioridade na relação de emprego. Nosso
ordenamento jurídico (inclusive na esfera constitucional) incorpora essa ideia, ao mesmo
tempo em que confere tratamento especial a diversas outras categorias, pelas mais variadas
circunstâncias (os consumidores, quando litiguem contra comerciantes ou fornecedores de
serviços; o contribuinte, quando não se conforme com a cobrança de um determinado tributo;
o acusado, no processo criminal, etc). A proteção ao trabalhador se insere na presunção de
que ele, por depender de sua força de trabalho para manter-se e à sua família (isso, o que
ordinariamente acontece), muitas vezes se submete a situações flagrantemente lesivas aos
seus interesses, justamente para garantir a sua sobrevivência. Envolvido em situação dessa
natureza, qualquer manifestação de vontade do trabalhador deve ser analisada com
acentuada cautela. Por isso, inclusive, que para o Direito do Trabalho, e, nesse ponto, a
doutrina e a jurisprudência não discrepam, predomina o princípio da primazia da realidade,
pelo qual importam mais os fatos do que as formalidades, mais o que efetivamente ocorreu do
que documentos e regulamentos, como ensina Américo Plá Rodriguez, em sua obra Princípios
Fundamentais do Direito do Trabalho. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 000077263.2012.5.01.0074 - 15/12/2014.)
90. Relação de emprego. Requisitos. O contrato de trabalho é de atividade. Não tem conteúdo
específico. Resume uma obrigação de fazer. Não é possível distinguir onde há contrato de
trabalho, e, portanto, relação de emprego, sem que se examinem, a priori, os conceitos de
empregador e de empregado trazidos nos artigos 2º e 3º da CLT. Empregador é a empresa,
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e
dirige a prestação pessoal dos serviços; empregado é a pessoa física que presta serviços de
natureza não-eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Há
relação de emprego, e, pois, contrato de trabalho, sempre que, no caso em concreto, se
fizerem presentes tanto os requisitos dos artigos 2º e 3º quanto os do art. 442 da CLT. (TRT1 2ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0024900-81.2007.5.01.0282 - 29/1/2014.)

91. Representação comercial autônoma. Vínculo de emprego. Distinção. A distinção básica
entre a representação comercial autônoma e o liame empregatício caracteriza-se,
essencialmente, pela subordinação jurídica. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim 0001223-08.2012.5.01.0036 - 11/4/2014.)
92. Se as provas e elementos contidos nos autos confirmam a tese do reclamado de que não
era empregador de seus irmãos, mas sim e apenas detentor do contrato de concessão do
quiosque em que estes trabalhavam e geriam com autonomia de uma sociedade de fato, não
há como reconhecer o vínculo empregatício almejado. Sentença que se mantém. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0001251-70.2012.5.01.0037 - 5/6/2014.)
93. Vendedor. Vínculo de emprego. Tendo a prova dos autos demonstrado que, apesar de
contratado como representante comercial, o autor, de fato, trabalhava de forma subordinada,
atendendo ao objetivo social da ré, mostra-se correta a decisão que reconheceu o vínculo de
emprego e direitos acessórios. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000012459.2013.5.01.0491 - 28/4/2014.)
94. Vínculo de emprego. Entregador. Para a caracterização da relação de emprego, necessário
se faz a prova robusta e eficaz daqueles elementos que por lei definem o contrato de trabalho:
subordinação, salário, prestação pessoal, não eventualidade, sendo certo que os fatos
impeditivos constituem matéria de exceção, cabendo a prova da parte que os alega. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000191-10.2013.5.01.0431 - 10/7/2014.)
95. Vínculo de emprego. Não configurado. Não verificada a presença de todos os requisitos do
artigo 3º da CLT, quais sejam, serviços pessoais, não eventuais, com subordinação, mediante
salário, não há como se reconhecer a relação empregatícia entre as partes. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Angelo Galvão Zamorano - 0128300-12.2007.5.01.0024 - 11/12/2014.)
96. Vínculo de emprego. Não configurado. Nos termos do inciso II do artigo 333 do CPC, não se
desincumbiu o reclamante do ônus de provar suas alegações quanto à prestação de serviços
para a reclamada, tampouco de existência de vínculo de emprego, prevalecendo, portanto, a
versão da defesa. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Marcos Palacio 0001294-80.2013.5.01.0551 - 9/7/2014.)
97. Vínculo de emprego. Pedreiro. Impossibilidade. À míngua de labor que se subsuma na
moldura do art. 3º da CLT, descabe o reconhecimento do liame empregatício. Apelo autoral
improvido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 000000103.2010.5.01.0221 - 3/4/2014.)
98. Vínculo de emprego. Requisitos legais presentes. Reconhecimento. Comprovado que a
reclamante prestava serviços para a reclamada segundo os requisitos previstos no artigo 3º da
CLT, convencido o magistrado a partir da avaliação da confiabilidade das declarações das
testemunhas ouvidas, deve o vínculo ser reconhecido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0168500-81.2009.5.01.0027 - 26/9/2014.)
99. Vínculo de emprego. Requisitos. Não configuração. A essência da relação de emprego é a
transformação em regra jurídica impositiva, por força de contrato, da livre disposição da força
de trabalho por outrem, ou seja, da possibilidade de variar o uso do trabalho, aumentando a

jornada, reduzindo-a, redirecionando a atividade, intensificando-a, pouco importando se o
empregador possui capacidade técnica de operar essas variações, ou mesmo que venha a fazêlo; em suma, o que se contrata na relação de emprego é a pura potencialidade de direção do
trabalho alheio. E esses traços característicos não foram revelados pelos depoimentos
colhidos, haja vista que não restou demonstrado o efetivo comando da prestação de serviços
por prepostos da ré, mas, ao revés, que o autor poderia estabelecer a sua rota e recusar visitas
a determinado cliente, que seria passado para outro vendedor, e caso faltasse a exposições
não teria indicação de novos clientes e não participaria de outros eventos, sem sofrer qualquer
punição disciplinar. Desta forma, impõe-se manter a sentença proferida pela MMª Juíza de
primeiro grau que, corretamente amparada no arcabouço probatório, não vislumbrou a
execução do labor com o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 3º do
diploma consolidado. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 000067153.2012.5.01.0065 - 2/7/2014.)
100. Vínculo de emprego. Transportador autônomo de cargas. O autor afirmou que por ter
carro próprio não tinha interesse em ter a sua CTPS assinada, o que demonstra que o mesmo
não tinha a intenção de manter vínculo de emprego com a ré, mas uma relação de trabalho
autônomo. Diga-se, ainda, que era do próprio autor a responsabilidade em arcar com os custos
do seu negócio, como a manutenção e abastecimento do veículo e o pagamento das
respectivas multas de trânsito. Portando, não foram comprovados os elementos fáticojurídicos da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT. Além disso, por expressa previsão
legal (Lei nº 11.442/2007) não há que se falar em vínculo empregatício entre esta espécie de
trabalhador e as empresas de transporte de cargas rodoviárias, tratando-se de uma relação
eminentemente comercial de prestação de serviços autônomos. Apelo a que se nega
provimento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0001112-02.2012.5.01.0011
- 9/6/2014.)
101. Vínculo empregatício com empresa transportadora. Motorista de caminhão proprietário
do veículo. Verificada a pessoalidade, subordinação e habitualidade na prestação dos serviços
do autor à reclamada, e considerando, ainda, que o objeto social da empresa ré condiz com a
atividade desempenhada pelo obreiro, conclui-se pela existência de relação de emprego entre
as partes, vez que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Sentença
mantida quanto ao reconhecimento da relação de emprego entre o autor e a primeira ré.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0001348-45.2010.5.01.0068 16/1/2014.)
102. Vínculo empregatício. A identidade entre os serviços prestados antes e depois da
formalização do contrato acarreta a presunção relativa da continuidade da relação jurídica
regida pela CLT, incumbindo à ré produzir prova em sentido contrário. Intervalo intrajornada.
Em consonância com o disposto no art.71 da CLT, após a edição da Lei nº 8.923/94, a não
concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação,
implica o pagamento total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50%
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, incumbindo à ré produzir prova em
sentido contrário. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 000124905.2012.5.01.0004 - 7/3/2014.)

103. Vínculo empregatício. Bolsista. A prova testemunhal evidencia que a reclamante, embora
bolsista, não trabalhava com pesquisa, e estava subordinada à Srª Edilane, funcionária da
FIOTEC, a quem deveria prestar contas do seu serviço, bem como avisar em caso de atrasos ou
faltas. O conjunto probatório deixa claro, portanto, que a reclamante prestou serviços à
reclamada, com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. A ré, por sua vez,
não logrou demonstrar que a recorrida laborava, de fato, como bolsista, na medida em que
nada restou provado acerca do suposto projeto de pesquisa ao qual estaria vinculada. Por
essas razões, deve ser mantida a sentença, que reconheceu o vínculo empregatício entre as
partes. Recurso improvido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 000141019.2012.5.01.0035 - 1º/12/2014.)
104. Vínculo empregatício. Músico. Eventualidade. Descabe o reconhecimento do vínculo
empregatício quando caracterizada a eventualidade na prestação de serviços. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0000584-22.2011.5.01.0069 - 11/6/2014.)
3.3.5.1

Atividade Ilícita - Jogo do Bicho

105. Vínculo de emprego. Jogo do bicho. Impossibilidade. A ilicitude do objeto impede o
reconhecimento de relação jurídica de emprego válida entre as partes, conforme o
entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 199 da SDI-I do c. TST. (TRT1 10ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0256100-18.2002.5.01.0341 - 27/1/2014.)
3.3.5.2

Policial Militar e Civil

106. Policial militar contratado como agente de segurança privada nos dias de folga da
corporação. Prova oral que demonstra a ausência dos requisitos do artigo 3º da CLT. Não se
configura o vínculo empregatício postulado, diante da prova de que o autor, na função de
agente de segurança privada, prestava serviços sem subordinação jurídica, sendo um dos
responsáveis pela organização da escala, definição do local de trabalho e orientação dos
policiais civis e militares colocados à serviço da ré. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena Motta 0130200-19.2007.5.01.0060 - 1º/9/2014.)
107. Policial militar. Requisitos da relação de emprego. Comprovação. Vínculo configurado. O
posicionamento consolidado no c. TST, através da Súmula nº 386, é de que, preenchidos os
elementos caracterizadores da relação de emprego, a condição de ser policial militar não
impede o reconhecimento do trabalho prestado à pessoa jurídica de direito privado. Recurso
da reclamada a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano - 0000710-68.2012.5.01.0059 - 26/2/2014.)
108. Policial militar. Vínculo de emprego não comprovado. Para a configuração da relação de
emprego, os elementos fático-jurídicos do art. 3º, da CLT (pessoa física, pessoalidade,
subordinação, onerosidade, não eventualidade) devem estar presentes de maneira
concomitante, sob pena de inexistência de vínculo empregatício. Recurso improvido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Roberto Norris - 0166300-73.2009.5.01.0004 - 1º/4/2014.)
109. Policial militar. Vínculo de emprego. Impossibilidade. A possibilidade de convocação pela
corporação a que está vinculado é incompatível com a subordinação jurídica, requisito
essencial da relação de trabalho, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, afastando o

reconhecimento de vínculo empregatício do policial militar com empresa de segurança
privada. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000290-34.2013.5.01.0025 10/11/2014.)
110. Policial Militar. Vínculo de emprego. Impossibilidade. A possibilidade de convocação pela
corporação a que está vinculado é incompatível com a subordinação jurídica, requisito
essencial da relação de trabalho, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, afastando o
reconhecimento de vínculo empregatício do policial militar com empresa de segurança
privada. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001071-75.2011.5.01.0009 14/7/2014.)
111. Policial militar. Vínculo empregatício. A proibição legal dirigida a militar de manter relação
empregatícia com empresa comercial, industrial ou de qualquer outra natureza, não torna nula
nem afasta, somente por esse motivo, a existência de vínculo empregatício, contanto que
presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, da CLT. Trata-se de descumprimento que afeta
unicamente a relação administrativa do servidor da Administração Pública, sujeitando-o
apenas à sanção do Comando da Corporação, se for o caso. Existindo prova nos autos da
prestação de labor regular, na forma da legislação consolidada, impõe-se o reconhecimento da
relação de emprego, nos moldes da pretensão deduzida na inicial. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Rogério Lucas Martins - 0001611-36.2012.5.01.0059 - 7/8/2014.)
112. Tem razão a recorrente em dois aspectos: sendo o autor policial militar, seu labor fora da
corporação é, em princípio, irregular; não há falar, pois, em seguro-desemprego; idem, quanto
à verba honorária, na forma das Súmulas nº 219 e 329 do TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José
Nascimento Araujo Netto - 0001105-89.2010.5.01.0072 - 25/4/2014.)
113. Vínculo empregatício. Policial militar da ativa. Serviços de segurança. A segurança das
pessoas e seu patrimônio é dever do Estado (CF/88, art. 144), cabendo aos órgãos públicos
instituídos a sua prestação. O cumprimento deste dever inscreve-se, em consequência, dentro
da esfera de exercício do poder geral de polícia do Estado, compreendido, lato sensu, como
limitação das liberdades individuais em nome da preservação do bem comum e da paz social.
Entendido em relação direta com as liberdades individuais, torna-se indelegável o dever
estatal em questão, somente podendo ser concebida a delegação de tal mister pela atividade
privada de forma supletiva e circunscrita a limites rigidamente estabelecidos em lei.
Improcede, pois, o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Recurso não provido.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000854-65.2012.5.01.0019 26/6/2014.)
3.3.6

Suspensão / Interrupção do Contrato de Trabalho

3.3.6.1
3.3.6.1.1

Licenças / Afastamentos
Licença Previdenciária

114. Auxílio-doença concedido no curso do aviso prévio indenizado. Restabelecimento do
contrato de emprego com o respectivo plano de saúde. Devolução das verbas rescisórias
indevidas. O autor foi beneficiado com a concessão de "auxílio-doença previdenciário" pela
autarquia previdenciária, no curso do aviso prévio indenizado. Nesse período, o empregado

encontra-se em licença não remunerada, o que impõe, de pronto, a suspensão do contrato de
emprego, sendo incabível qualquer tipo de dispensa. Por isso, o vínculo de emprego do autor
deve ser preservado até o final do benefício, com a manutenção do plano de saúde
disponibilizado pela empresa. Além disso, perfilhando a decisão de primeiro grau, não há o
que se falar de devolução das rescisórias pagas, tendo em vista que os efeitos da dispensa se
concretizarão, inevitavelmente, entre as partes, com o fim do benefício previdenciário, em
face de não haver intenção de reconsideração do aviso prévio concedido. Recurso a que se
nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000027042.2012.5.01.0263 - 7/3/2014.)
3.3.6.1.2

Outras Licenças

115. Licença-maternidade para adotante. Diante do disposto na Lei nº 12.010/09, deixaram de
existir no ordenamento jurídico os parágrafos do artigo 392-A, que limitavam a idade da
criança adotada para a concessão de licença-maternidade. Recurso a que se nega provimento.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Marcos Palacio - 0000189-37.2011.5.01.0002 - 21/1/2014.)
3.4

DESCONTOS FISCAIS

116. Indenização por dano moral. Imposto de renda. Não incidência. O pagamento de
indenização por dano moral tem natureza compensatória e não configura acréscimo
patrimonial, logo, não constitui fato gerador de imposto de renda. Honorários de advogado.
Justiça do Trabalho. O deferimento de honorários de advogado, na Justiça do Trabalho, está
vinculado à concessão do benefício da justiça gratuita e à assistência por sindicato da
categoria, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 305 da SDI-1 do c. TST. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0000770-08.2012.5.01.0070 - 3/7/2014.)
3.4.1

Juros de Mora

117. Imposto de renda sobre juros. OJ nº 400 e Súmula nº 17 deste Tribunal. Entende este
relator que devam ser seguidos os entendimentos unificados deste Tribunal, muito embora as
resoluções administrativas da Receita Federal possam não se adequar integralmente a elas.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0183700-17.2000.5.01.0069 1º/8/2014.)
3.5
3.5.1

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
Forma de Cálculo

118. Contribuição previdenciária decorrente de decisão trabalhista. Fato gerador. Da
interpretação sistemática da Constituição Federal, art. 195, I, a, e Lei nº 8.212/91, art. 22, I, e
Decreto nº 3.048/99, art. 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 Turma- Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0148400-81.2006.5.01.0069 - 25/8/2014.)

119. Contribuições previdenciárias. Associação desportiva. Futebol profissional. A contribuição
empresarial do réu, que é uma associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que
participe em todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos
internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos, e não aquela prevista
nos incisos I e II do artigo 22 da Lei nº 8.212/91 (inteligência do §6º do mesmo dispositivo).
Contribuições patronais devidas a terceiros. Sistema “S” e serviços sociais sindicais.
Incompetência da Justiça do Trabalho para a execução. É entendimento pacífico no Tribunal
Superior do Trabalho e, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que a execução das
contribuições devidas a terceiros, isto é, ao chamado “sistema S” (SESI, SENAI, SENAC) e aos
serviços sociais sindicais extrapola a competência constitucionalmente legada à Justiça do
Trabalho. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0041100-66.2006.5.01.0067 4/6/2014.)
120. Termo de acordo. Não discriminação das parcelas. Incidência da contribuição
previdenciária sobre o total do valor recebido pelo autor, conforme o acordo homologado. Não
havendo a discriminação das parcelas no termo de acordo, deverá incidir a contribuição
previdenciária sobre a totalidade do valor recebido pelo autor, conforme o acordo
homologado. Contribuição previdenciária. Multa e juros. Fato gerador. Taxa Selic. Justiça do
Trabalho. Inaplicabilidade. Consoante o disposto no caput do art. 276 do Decreto nº 3.048/99,
a data para o recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes de decisões judiciais
será o dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. Assim, considerando que o
recibo de pagamento de fl. 263, aponta a data de 19/12/2011, e que o fato gerador da
contribuição previdenciária se dá com o pagamento do crédito ao trabalhador, não pode o
cálculo da autarquia apresentar como base de cálculo o próprio mês e o ano do pagamento
realizado pela ré. No que se refere aos juros de mora aplicados na Justiça do Trabalho, tem-se
que são regulados no art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91, que dispõe sobre a aplicação da TRD
(Taxa Referencial Diária), acumulada no período compreendido entre a data de vencimento e a
de seu efetivo pagamento. Assim, 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. Agravo de
petição da União Federal a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo
de Miranda Serrano - 0080500-02.2004.5.01.0021 - 13/10/2014.)
3.6
3.6.1

DIREITO COLETIVO
Acordo e Convenção Coletivos de Trabalho

121. Adicional de manuseio de lixo. Previsão em norma coletiva. O pagamento do benefício do
adicional de manuseio de lixo previsto em Convenção Coletiva, para que seja reconhecido
como devido, faz-se necessário a presença dos requisitos previstos na norma que o estabelece.
O labor prestado nas dependências da lixeira, quando não há manuseio na forma prevista na
norma coletiva, não gera direito do benefício normativo ao obreiro. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Angelo Galvão Zamorano - 0001727-14.2012.5.01.0036 - 23/1/2014.)
122. Entendo que a Súmula nº 437 ─ e mesmo a antiga Orientação Jurisprudencial nº 342 ─ se
harmonizam, perfeitamente, com o art. 7º, inciso XXII, da Constituição da República (que

determina se promova a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde higiene e segurança"). E o inciso XXVI daquele mesmo art. 7º não poderia preponderar
sobre o inciso XXII (pelo caráter de ordem pública que permeia este último). Autorizar, o texto
constitucional, que por Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho se reduza o salário devido
aos trabalhadores (art. 7º, VI) não significa estejam os sindicatos livres para negociar qualquer
outro tema que decorra das relações de trabalho, se preceitos de ordem pública existem, a
discipliná-los. "Ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria” (art. 8º, incisos III e VI, da Constituição da República), mas essa defesa se faz de
acordo com a lei. Somente “por ato do Ministro do Trabalho, quando, ouvida a Secretaria de
Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às
exigências concernentes à organização dos refeitórios", "o limite mínimo de 1 (uma) hora para
repouso ou refeição poderá ser reduzido" (art. 71, § 3º, da CLT). Sem dúvida que é possível a
"flexibilização das normas trabalhistas", inclusive em face do que prescrevem os incisos VI, XIII
e XIV do art. 7º da Constituição da República, mas desde que não se menosprezem os
preceitos de ordem pública que visam a assegurar, aos trabalhadores, um "patamar" mínimo
de direitos, inclusive em homenagem a um dos "fundamentos" de nossa República, a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição da República). (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0127600-55.2007.5.01.0341 - 8/7/2014.)
123. Reajustes salariais normativos. Empresa em situação falimentar. Não aplicação do art. 11,
3º, da Lei nº 7238/84. Invocado pela reclamada, empresa em estado falimentar, o art. 11, §3º,
da Lei nº 7.238/84, verifica-se que o mesmo trata da correção automática dos salários, matéria
diversa dos reajustes salariais normativos pleiteados na inicial, privilegiados pelo art. 7º, XXVI,
da Constituição Federal. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 009860070.2008.5.01.0051 - 1º/9/2014.)
3.6.2

Comprovação de Repasse da Contribuição Sindical

124. Contribuição sindical. Indefinição quanto ao sindicato representativo da categoria
profissional. Superposição de categorias. Pagamento realizado ao aparente credor. Válido.
Havendo incerteza sobre qual sindicato profissional seria o credor das contribuições sindicais
de uma determinada categoria profissional, uma vez que o próprio Ministério do Trabalho e
Emprego admite a superposição de categorias, o pagamento feito pela empresa a um dos
sindicatos que se apresenta como credor, possuindo registro sindical válido, não pode ser
desconsiderado. Aplica-se o disposto no artigo 309 do Código Civil, que considera válido o
pagamento realizado a credor putativo, sem prejuízo de eventuais medidas de ressarcimento
entre os sindicatos que disputam a categoria profissional, após estabelecida a certeza quanto
ao legítimo credor, se necessário. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes 0070400-11.2006.5.01.0023 - 4/11/2014.)
3.6.3

Contribuição Confederativa

125. Contribuição confederativa. Incidência. 1) A jurisprudência predominante cristalizada no
Precedente Normativo nº 119 da e. SDC do c. TST não discrepa do entendimento de que a
cobrança da contribuição confederativa somente tem incidência em face dos trabalhadores ou
empregadores sindicalizados. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se nega provimento. (TRT1 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0001988-03.2012.5.01.0222 - 5/12/2014.)

3.6.4

Direito de Greve

3.6.4.1

Abusividade / Ilegalidade

3.6.4.1.1

Dispensa / Rescisão do Contrato de Trabalho

126. A greve é um direito fundamental constitucionalmente assegurado aos trabalhadores e,
neste sentido, o Poder Judiciário deve ser extremamente cauteloso ao avaliar a atuação dos
empregados quando da eclosão daquele que é, antes de tudo, um fato social. Cabe notar,
ainda, que não restou provado rigorosamente nada a propósito de um possível
comportamento intimidatório do autor em relação aos seus colegas que não aderiram à greve;
da mesma forma, não há nenhum elemento nos autos que revele de longe a prática de atos de
vandalismo do reclamante em relação ao patrimônio da empresa. De resto, dispenso-me de
tecer outras considerações de ordem doutrinária acerca do assunto, já que muitos anos antes
da promulgação da Constituição de 1988 o STF já dispunha em sua remotíssima Súmula nº 316
que "a simples adesão à greve não constitui falta grave". A jurisprudência absolutamente
majoritária do TST é no sentido de ser viável a fixação de uma média das horas de trajeto
mediante Convenção Coletiva, mas jamais a pactuação de serem estas inteiramente
suprimidas. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0000769-03.2011.5.01.0282
- 1º/10/2014.)
3.6.5
3.6.5.1

Enquadramento Sindical
Categoria Econômica

127. Enquadramento sindical. Empresa com diversas atividades econômicas. O enquadramento
sindical do empregado é orientado pela atividade econômica preponderante do empregador,
nos termos do artigo 581, §§ 1º e 2º da CLT. No caso de empresas com objeto social
diversificado, prevendo diversas atividades econômicas sem que nenhuma seja
preponderante, o enquadramento sindical deve observar a regra inserta no § 1º do art.
581/CLT. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000054810.2011.5.01.0059 - 8/1/2014.)
128. Enquadramento sindical. O que determina o enquadramento sindical dos trabalhadores,
nos termos da legislação aplicável (art. 511, §2º da CLT), é a atividade preponderante na
empresa a qual se encontram vinculados, à exceção das categorias diferenciadas, na qual, de
fato, não se insere a função da reclamante. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Maria Helena Motta 0001144-04.2012.5.01.0206 - 13/2/2014.)
129. Enquadramento. Atividade preponderante. É incontroverso que a maior parte das
atividades da ré são ligadas ao serviço de telemarketing, conforme se vislumbra do contrato
social da empregadora da reclamante de fls. 370/371, onde se verifica que a principal
atividade da reclamada se constitui na implantação, administração, assessoramento e
consultas e serviços vinculados a cartões de crédito, débito, de uso múltiplo e smart card e,
ainda, a comercialização de produtos e serviços eletrônicos via internet, entre outros, ou seja,
tudo feito através de telemarketing. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0000424-51.2012.5.01.0072 - 1/8/2014.)

3.6.6

Norma Coletiva - Aplicabilidade / Cumprimento

130. Compensação orgânica. Natureza da parcela. A Constituição Federal prestigia as
convenções e acordos coletivos (art. 7º, XXVI), alçando referidas normas à categoria dos
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Assim, somente quando evidente a violação a
outro direito igualmente garantido é que a norma coletiva deve ser afastada, o que não se
verifica e nem é suscitado pelo autor. Prevendo a norma coletiva a natureza indenizatória da
compensação orgânica não há como imprimir-lhe o caráter salarial. Nego provimento. (TRT1 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0096000-63.2009.5.01.0044 - 1º/4/2014.)
3.6.6.1

Prevalência

131. Acordo coletivo e convenção coletiva. Prevalência. O acordo coletivo de trabalho, por ser
firmado diretamente entre as partes envolvidas e observando as especificidades de cada
empresa, prevalece sobre a convenção coletiva de trabalho, uma vez que a Constituição
Federal, prestigiando a negociação coletiva, repercute diretamente na interpretação do
disposto no art. 620 da CLT. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000103513.2012.5.01.0069 - 5/11/2014.)
132. Acordo coletivo x convenção coletiva. Princípio do conglobamento. Afasta-se a
aplicabilidade do acordo coletivo ante o conjunto de normas mais benéficas esposadas nas
convenções coletivas. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 016020039.2009.5.01.0025 - 24/1/2014.)
133. Conflito aparente de normas. Convenção coletiva versus acordo coletivo. Artigo 620 da
CLT. A convenção coletiva de trabalho pactuada entre o Sindmest e o Sinttel se sobrepõe ao
acordo coletivo de trabalho firmado entre a reclamada e o sindicato pois tem abrangência
limitada e estabelece condições menos benéficas que aquela, em especial no que se refere ao
piso salarial. Horas extraordinárias. Intervalos normativos e prorrogação da jornada. Falta de
impugnação específica. Prova. A falta de impugnação específica ao pedido tem por efeito a
presunção ficta, favorável à tese do autor, reforçada pela ausência de marcação dos intervalos.
A comprovação de que a jornada foi prorrogada com a periodicidade e a duração apontadas na
petição inicial faz com que sejam devidas as parcelas correspondentes. Multa prevista no § 8º
do artigo 477 da CLT. Prazo. Homologação. Apenas a homologação da resilição contratual no
prazo previsto pelo § 6º do artigo 477 da CLT impede a incidência da multa estabelecida no §
8º do mesmo dispositivo legal. Somente neste momento o empregado tem acesso à
integralidade das verbas decorrentes da resilição, em especial as guias para levantamento do
FGTS e para habilitação ao seguro-desemprego. Danos morais. Rigor excessivo. Não
comprovação. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não se justifica
simplesmente pela experiência de sentimentos negativos, atentando-se para a circunstância
de que, diante do desenvolvimento das relações humanas, os mais variados fatores da vida
social interferem na conexão dos acontecimentos, bem como na análise do caso concreto,
restando necessário que ao julgar seja observado o princípio da razoabilidade e principalmente
o bom senso. Não produzida prova inequívoca de que a ré ou seus prepostos tenham
extrapolado os limites do poder diretivo, fiscalizador e de tolerância social, não se tem por
configurada a prática de qualquer ato ilícito ou de violação a princípios, valores fundamentais
ou à honra subjetiva da autora, capaz de caracterizar o dano moral apto a ensejar a reparação

pecuniária. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Márcia Leite Nery - 0001318-66.2010.5.01.0017 – 10/12/2014.)
134. Convenção coletiva. Acordo coletivo. Preponderância da norma mais favorável. Nos
termos do artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho, “as condições estabelecidas em
Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo”. O diploma
consolidado estabelece, dessa forma, a preponderância das convenções coletivas sobre os
acordos coletivos ─ embora sejam estes considerados normas especiais, se contrapostos
àquelas, que possuem caráter geral ─, fixando, assim, critério para cumprir o princípio da
norma mais favorável. A ratio legis, como leciona Maurício Godinho Delgado, explica-se
porque “interessa ao Direito Coletivo valorizar os diplomas negociais mais amplos (como as
convenções coletivas), pelo suposto de que contêm maiores garantias aos trabalhadores. Isso
ocorre porque a negociação coletiva no plano estritamente empresarial (como permite o ACT,
embora com o reforço participatório do sindicato) inevitavelmente reduz a força coletiva dos
obreiros: aqui eles não agem, de fato, como categoria, porém como mera comunidade
específica de empregados”. (in Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, pág. 1374). (TRT1
- 7ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000039-75.2012.5.01.0049 - 11/9/2014.)
135. Diferenças salariais. Telemarketing. Nomen juris. Norma coletiva mais favorável.
Prevalência. Se a norma coletiva estabelece piso salarial e benefícios à determinada função,
não pode o empregador mudar sua nomenclatura para fugir das obrigações. Apelo patronal
improvido e obreiro parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0001090-91.2012.5.01.0059 - 6/6/2014.)
136. Operador de telemarketing. Disfarce do nome da função para fugir às obrigações da
convenção coletiva de trabalho. Súmula nº 29 deste Tribunal Regional. A empresa não pode
realizar um acordo coletivo que fira a convenção coletiva de trabalho, o que contraria o art.
620, da CLT, que é claro em afirmar que as condições estabelecidas em convenções, quando
mais favoráveis, prevalecem sobre as estipuladas em acordos. Tal conduta caracteriza prática
discriminatória e fraudulenta. Não é outro o entendimento deste egrégio TRT conforme item I
da Súmula nº 29. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000069683.2013.5.01.0242 - 14/10/2014.)
3.7

DURAÇÃO DO TRABALHO

137. Jornada de trabalho. Escala móvel e variável. Invalidade. Não é válida cláusula contratual
que estabelece escala móvel e variável da jornada de trabalho, cuja elasticidade, dada a sua
amplitude, não permite que o empregado concilie o seu horário de trabalho com as demais
atividades pessoais e profissionais. Confissão real. Horário fixo. Seria o caso de declarar
inválida a cláusula que estipulou horário móvel e flexível, entretanto, há nos autos confissão
do autor que trabalhou diariamente em horário fixo, inexistindo, por conseguinte, direito a ser
declarado em favor do reclamante por conta da irregularidade da aludida estipulação da
jornada de trabalho móvel e variável. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro 0000423-63.2010.5.01.0031 - 9/7/2014.)
138. Jornada móvel e variável. Invalidade. Entende-se pela invalidade de cláusula prevista em
contrato de trabalho que fixa jornada móvel e variável porque prejudicial ao trabalhador, pois,

embora não exista vedação expressa sobre a prática adotada pela requerida, percebe-se que a
contratação efetivada visa a que o trabalhador fique sujeito a ato imperativo do empregador
que pode desfrutar do labor de seus empregados quando bem entender, em qualquer horário
do dia, pagando o mínimo possível para auferir maiores lucros. Esta prática, contratação na
qual os trabalhadores ficam à disposição da empresa durante 44 horas semanais, em que pese
esta possa utilizar-se de sua força laborativa por apenas 8 horas semanais, na medida de suas
necessidades, é ilegal, porquanto a empresa transfere o risco do negócio para os empregados,
os quais são dispensados dos seus serviços nos períodos de menor movimento sem nenhum
ônus e os convoca para trabalhar nos períodos de maior movimento sem qualquer acréscimo
nas suas despesas. Entender o contrário implicaria desconsiderar as disposições contidas nos
artigos 4º, caput, e 9º da CLT, que disciplinam o tempo à disposição do empregador e nulificam
os atos praticados com o objetivo de desvirtuar ou fraudar os dispositivos regulamentadores
da CLT. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0001014-33.2012.5.01.0038 28/1/2014.)
139. Jornada móvel. Interesse exclusivo do empregador. Nulidade. O sistema de jornada móvel
não traz qualquer benefício ao trabalhador, pois seus horários de trabalho e até mesmo de
lazer ficam vinculados aos interesses exclusivos do empregador e sua remuneração passa a ser
instável, sujeita à oscilações em decorrência do maior ou menor número de horas trabalhadas,
repassando para o empregado o risco do empreendimento, em total afronta aos artigos 2º e
9º da CLT. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0001455-48.2010.5.01.0017 13/5/2014.)
3.7.1

Adicional Noturno

140. Adicional noturno. Natureza penosa. Convenção 171 da OIT (Decreto nº 5.005, de 8 de
março de 2004). Artigo 73 da CLT. Compatibilidade com a Constituição de 1988. O trabalho
noturno é potencialmente penoso pois traz consequências nocivas para a saúde e para a
integração social e familiar do empregado. O reconhecimento de que tal labor ocasiona maior
fadiga é o fundamento para que o direito se volte a limitar a sua duração. A Convenção nº 171
da OIT determina que, em matéria de duração de jornada, devem ser protegidos os
trabalhadores que laboram em atividades noturnas. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva. Red. Desig. - 0001515-79.2011.5.01.0342 - 30/4/2014.)
3.7.2

Alteração da Jornada

3.7.2.1
3.7.2.1.1

Acordo Individual e/ou Coletivo de Trabalho
Escala 12 x 36

141. Bombeiro civil. 1. Horas extras. Módulo semanal. A jornada semanal do bombeiro civil, de
acordo com o art. 5º, da Lei nº 11.901/2009, é de 36 (trinta e seis) horas semanais. Para os
trabalhadores que já têm o módulo semanal limitado a 36 horas, a prestação desse
quantitativo de horas em semana que suceda a uma de 48 horas de labor não representa, de
modo algum, compensação. Para o bombeiro civil, porque submetido ao limite semanal de 36
horas, a escala de 12 por 36 horas implicará, necessariamente, labor extraordinário. A norma
coletiva não pode dispor, por via transversa, sobre matéria que compete ao poder legislativo.

Não poderiam, pois, os sindicatos convenentes estipular limites de labor superiores àquele
fixado na lei, pela adoção de escalas de 12 por 36 horas. 2. Adicional de 100%. Horas extras em
feriados. Se, para o c. TST, mesmo o eventual reconhecimento da validade da escala de 12 por
36 horas não afasta o direito à “remuneração em dobro dos feriados trabalhados” (Súmula nº
444), com muito mais razão se mantém condenação ao adicional de 100% para as horas
extraordinárias prestadas em feriados, quando inválido, por contrariedade à lei e extrapolação
do limite semanal, o propalado regime de 12 por 36 horas. Recurso a que se nega provimento.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0002246-84.2012.5.01.0263 8/5/2014.)
3.7.3
3.7.3.1

Compensação de Jornada
Outros Sistemas de Compensação

142. Regime especial de campo. Jornada de 14 dias embarcado por 21 dias de descanso.
Repousos suprimidos. Pagamento. Compensação inválida. Nos termos da cláusula 103ª do ACT
de 2013/2015, "A Companhia concederá aos empregados engajados no Regime Especial de
Campo - REC, a relação de dias de trabalho para dias de folga de 1x1,5, jornada diária de 12
(doze) horas, com intervalo para repouso e alimentação e a carga semanal de 33,6 (trinta e
três vírgula seis) horas." Tem-se assim a jornada de trabalho de 14 dias embarcados para 21
dias de descanso (14 x 1,5). Os dias laborados além dos 14 dias em que o empregado está
embarcado são considerados dias à disposição de seu empregador e, portanto, deverão ser
remunerados observando-se o fator 1,5. Os acordos coletivos de trabalho, pertinentes ao
regime de trabalho ao qual a parte autora estava submetida, não previram a sistemática de
compensação adotada pela parte ré (banco de dias de trabalho e folgas), não podendo
prevalecer. Inválido o regime de compensação de jornada (banco de horas) não previsto em
acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, contrariando o entendimento
preconizado na Súmula nº 85, do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva
- 0003100-66.2013.5.01.0482 - 2/7/2014.)
3.7.4

Controle de Jornada

143. Sistema de ponto alternativo. Negociação coletiva. Acordo coletivo de trabalho que prevê
implantação de sistema unificado de controle de ponto mantido através da Sentença
Normativa do c. TST, impondo o reconhecimento e a manutenção de tais regras até que nova
negociação coletiva seja formalizada. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia 0001355-36.2011.5.01.0057 - 30/6/2014.)
3.7.4.1

Cartão de Ponto

144. Horas extras. Controles de frequência apócrifos. Inidoneidade. Cartões de ponto apócrifos
são imprestáveis como prova e importam em presunção de veracidade da jornada indicada na
inicial. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0000012-97.2013.5.01.0521 5/12/2014.)
145. Horas extras. Motoristas e cobradores. Guias ministeriais. As guias ministeriais não são
documentos hábeis para comprovar a jornada efetivamente prestada pelo trabalhador, haja
vista indicarem apenas horário de início e término da viagem do coletivo e não aquele

integralmente cumprido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000006483.2013.5.01.0007 - 8/5/2014.)
3.7.5
3.7.5.1

Horas Extras
Comissionista

146. Vendedor comissionista. Atividades inerentes à venda. Horas extras. A teor da Súmula nº
340 do TST, o empregado sujeito a controle de horário e remunerado à base de comissões tem
direito ao adicional legal de 50% pelo trabalho excedente à jornada normal, salvo disposição
mais benéfica em instrumento coletivo, sendo remunerado da mesma forma em relação às
atividades pertinentes à venda, tais como elaboração de cartazes, decoração da loja, pesquisa
de preço e demais tarefas periféricas destinadas a implementar a comercialização das
mercadorias. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga - 0000485-04.2012.5.01.0009 26/5/2014.)
3.7.5.2

Divisor

147. Cedae. Horas extras. Divisor 200. Carga horária semanal de 40 horas. A Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso XIII, estabelece a carga horária semanal de 44 horas,
para a qual deve ser utilizado o divisor 220, a fim de se obter o valor do salário-hora, conforme
a previsão contida no artigo 64 da CLT. Sendo a jornada de trabalho semanal de 40 horas, deve
ser aplicado o divisor 200 como corolário lógico da redução de jornada. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Nelson Tomaz Braga. Red. Desig. - 0000505-02.2011.5.01.0018 - 26/6/2014.)
148. Empregada submetida a 40 horas de trabalho semanais faz jus às diferenças de horas
extras pela observância do divisor 200 (Súmula nº 431 do c. TST) A inobservância do divisor
correto para cálculo das horas extras e reflexos, resultando no pagamento dos salários a
menor, não gera dano moral, mas apenas dano material, haja vista que a percepção de horas
suplementares, ainda que em valor inferior ao devido, não compromete a subsistência da
trabalhadora. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0000604-33.2012.5.01.0051 7/4/2014.)
3.7.6

Horas in itinere

149. 1. Horas in itinere. Tempo à disposição do empregador. Horas in itinere é o tempo de
deslocamento do empregado até o local de trabalho e para o seu retorno quando o local de
prestação de serviços for de difícil acesso ou não servido por transporte público, bem como o
empregador fornecer a condução. Assim, as horas in itinere seriam a ampliação da norma
prevista no artigo 4º da CLT, pois o trabalhador estaria à disposição de seu empregador. O
ônus de comprovar a existência de transporte público regular, bem como a compatibilidade
com o horário de trabalho do reclamante incumbe à reclamada, por ser fato obstativo ao
direito postulado, consoante os artigos 818, da CLT e 333, II, do CPC. Restando comprovado
que os horários do transporte público regular eram incompatíveis com o horário de trabalho
do autor, faz jus a horas in itinere. Entendimento consubstanciado na Súmula nº 90, II, do c.
TST. Recurso autoral parcialmente provido. 2. Doença ocupacional. Danos morais. O expert
corroborou a tese da defesa quanto a não ocorrência de nexo causal entre a doença
ocupacional e o trabalho desenvolvido, bem como o reclamante se encontrar apto para o

trabalho. Assim, não comprovou o obreiro, portanto, que a reclamada tenha praticado ato
irregular, não tendo sido demonstrado também que o autor tenha sofrido lesão de ordem
extrapatrimonial, não fazendo jus à reparação por danos morais. Recurso improvido. (TRT1 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000821-50.2010.5.01.0341 - 13/11/2014.)
150. Hora in itinere no final da jornada. Negado provimento. A insuficiência de transporte
público e a demora do transporte em razão do trânsito caótico da cidade não dá direito ao
empregado ao pagamento de hora in itinere. Recurso da ré. Correção monetária. Dá-se
provimento. Aplica-se à hipótese a Súmula nº 381 do c. TST. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo
Henrique R. von Adamovich - 0000512-58.2012.5.01.0341 - 8/5/2014.)
151. Horas in itinere. Conforme disposto no item I, da Súmula nº 90 do TST, o tempo gasto
pelo empregado até o local de trabalho de difícil acesso, em condução fornecida pelo
empregador ou não servido por transporte regular público, e para o seu retorno, é computável
na jornada de trabalho. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000275248.2012.5.01.0461 - 4/11/2014.)
152. O simples fornecimento de transporte pelo empregador, por si só, não enseja o
pagamento das horas in itinere, sendo indispensável a comprovação de que o local da
prestação de serviços era de difícil acesso ou não servido por transporte público regular ou,
ainda, que havia incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada com
aqueles do transporte público, o que, contudo, no caso dos autos, não restou demonstrado.
Recurso da reclamada a que se dá provimento. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0001886-80.2010.5.01.0341 - 19/2/2014.)
3.7.7

Intervalo Intrajornada

153. Constitui jurisprudência dominante do c. TST que o intervalo intrajornada para refeição e
descanso, previsto no art. 71, § 4º, da CLT, é direito de todo trabalhador, devendo o período
ser de uma hora sempre que a duração da jornada for superior a seis horas. Sentença de
primeiro grau reformada no particular. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da
Fonte - 0001451-75.2011.5.01.0243 - 12/12/2014.)
154. Intervalo intrajornada fruído parcialmente. Horas extras devidas. Causa petendi e petitum
corretamente deduzidos. 1) Restando corretamente formulada a causa petendi e devidamente
deduzido na emenda à inicial o pedido de pagamento de horas extras, decorrentes da fruição
parcial do intervalo intrajornada, impõe-se reformar a r. sentença recorrida, que indefere a
pretensão exordial. 2) Agravo de petição do exequente ao qual se concede parcial provimento.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior. Red. Desig. - 000131509.2011.5.01.0072 - 2/7/2014.)
155. Trabalhador avulso portuário. Pedido feito pelo trabalhador para que não seja respeitada
a legislação. Horas extraordinárias. Intervalo interjornada. Ao Órgão Gestor de Mão de Obra OGMO cabe organizar as escalas de trabalho, nos turnos ininterruptos de revezamento de 6
horas, com observância do intervalo interjornada de, no mínimo, 11 horas consecutivas e
fiscalizar o cumprimento desse intervalo. Não há direito do trabalhador avulso portuário à
supressão dos períodos de descanso, nem há a obrigação do Órgão Gestor de Mão de Obra à

escalação do trabalhador avulso em horários legalmente vedados. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0001721-09.2012.5.01.0003 - 27/6/2014.)
156. Trabalhador portuário avulso. Desrespeito ao intervalo de onze horas entre as jornadas.
Horas extras. O colendo Tribunal Superior do Trabalho, à luz do artigo 7º, inciso XXXIV, da
Constituição Federal/88, sedimentou o entendimento no sentido de que a regra do intervalo
mínimo interjornadas, previsto no art. 66, da CLT, também se aplica ao trabalhador portuário
avulso, independentemente do tomador de serviços, pois a norma que regulamenta a
concessão de intervalo é de ordem pública, tratando-se de medida de higiene, saúde e
segurança do trabalho. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001315-25.2012.5.01.0023
- 3/7/2014.)
3.7.7.1

Adicional de Hora Extra

157. Intervalo intrajornada. Concessão parcial. A não concessão do intervalo intrajornada gera,
como consequência, o pagamento deste período como hora extraordinária, nos termos do
artigo 71, § 4º, da CLT, incluído pela Lei nº 8.923/94. A concessão parcial, ou não concessão,
implica o pagamento total do período correspondente, com acréscimo de 50%, o qual se
equipara a pagamento de horas extraordinárias, gerando, portanto, reflexos sobre direitos
calculados sobre o salário-base, nos termos da Súmula nº 437 do TST. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. - 0004213-51.2013.5.01.0451 - 5/12/2014.)
3.7.7.2

Intervalo 15 Minutos Mulher

158. A não observância ao preceituado no art. 384 da CLT, inserto no capítulo da Proteção ao
Trabalho da Mulher ─ que determina a concessão de descanso de 15 minutos antes do início
do período extraordinário de trabalho ─, configura mera infração administrativa que sujeita o
empregador às penalidades previstas no art. 401 do mesmo diploma legal, não ensejando,
pois, reparação pecuniária à empregada. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues. Red. Desig. - 0001720-38.2012.5.01.0063 - 12/6/2014.)
159. Intervalo de 15 minutos para a mulher antes do início da sobrejornada. Tratamento
discriminatório. Inaplicável. O art. 384, da CLT, não foi recepcionado pela Constituição Federal
de 1988, bem como qualquer outra norma discriminatória concernente à jornada, hora extra,
compensação, trabalho noturno, descanso diferenciado ou intervalo especial, salvo quando
relacionadas com a parte biológica feminina (maternidade, amamentação, aborto etc.), pois
neste caso não se estará discriminando e sim protegendo-a. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar . Red. Desig. - 0000598-36.2012.5.01.0080 - 8/8/2014.)
160. Mulher. Intervalo previsto no art. 384 da CLT. Horas extras. A não observância do
intervalo de 15 minutos antes do início do labor extraordinário previsto no art. 384 da CLT
enseja o pagamento do período correspondente como extra, visto que o artigo
supramencionado foi recepcionado pela Constituição Federal. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith
Maria Corrêa Tourinho - 0000345-17.2012.5.01.0058 - 16/7/2014.)
161. Trabalho da mulher. Horas extras. Artigo 384 da CLT. Recepção. Decidiu o Pleno do TST,
no julgamento do incidente de inconstitucionalidade TST-IIN-RR-1540/2005-046-12-00.5, que o
art. 384 da CLT foi recepcionado pela Lei Maior, não constituindo discriminação a concessão, à

mulher, do intervalo de quinze minutos antes do início da jornada extraordinária. Assim, o
descumprimento da referida norma não importa em mera penalidade administrativa, mas,
sim, em pagamento das horas extras correspondentes àquele período. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0000769-12.2012.5.01.0009 - 20/8/2014.)
3.7.7.3

Natureza Jurídica da Parcela / Repercussão

162. Intervalo intrajornada. Motorista de ônibus. Supressão. O empregado motorista de ônibus
que não usufrui de intervalo intrajornada faz jus ao pagamento de uma hora extraordinária
diária, com adicional de 50%, e integrações em outras parcelas. Multa do art. 477 da CLT. A
condenação da empregadora ao pagamento da multa do art. 477 da CLT prescinde de
discussão sobre se são ou não controversas as verbas rescisórias em razão da modalidade da
dispensa. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0121600-87.2009.5.01.0076 8/5/2014.)
3.7.7.4

Redução / Supressão Prevista em Norma Coletiva

163. Intervalo intrajornada. Rodoviários. Dá-se provimento. Ante o princípio sinalagmático, não
cabe a pretensão de aplicação da cláusula supressora de intervalo, sem o correspondente
cumprimento, pela outra parte, das cláusulas benéficas que autorizaram a supressão. (TRT1 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique R. von Adamovich - 0000589-85.2011.5.01.0023 - 2/7/2014.)
164. Intervalo intrajornada. Rodoviários. Flexibilização. Limites. A flexibilização permitida pelo
art. 71, §5º, da CLT, não é admitida quando há labor extraordinário habitual, ou seja, quando
resta ultrapassada, habitualmente, a jornada especial dos rodoviários. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0000864-81.2011.5.01.0072 - 20/8/2014.)
165. Intervalo intrajornada. Supressão ou fracionamento. Rodoviário. Nos termos do
entendimento expresso na Súmula nº 437, II, do c. 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. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à
negociação coletiva. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001684-77.2012.5.01.0036 2/10/2014.)
166. Intervalos intrajornada. Com base no entendimento consubstanciado na Súmula nº 437, II
do TST, inválida cláusula de instrumento normativo que estabeleça redução ou supressão do
intervalo intrajornada, eis que se trata de medida de proteção à saúde do trabalhador. (TRT1 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0000542-13.2010.5.01.0261 - 13/1/2014.)
167. Lei nº 12.619/2012. Prorrogação de jornada. Redução de intervalo intrajornada.
Invalidade. A possibilidade de reduzir o intervalo intrajornada do condutor de veículo
rodoviário, introduzida pela Lei nº 12.619/2012, somente é aplicável às controvérsias
posteriores à vigência do referido diploma legal. Por outro lado, à luz das normas coletivas, tal
redução é válida apenas se o trabalhador não for submetido a labor em sobrejornada. Recurso
patronal desprovido. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga - 0000030-98.2013.5.01.0075
- 15/7/2014.)

168. Rodoviários. Intervalo. Revendo sua jurisprudência, o c. TST manteve o entendimento
acerca da invalidade de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que contemple a
supressão ou redução do intervalo intrajornada, afastando inclusive a ressalva que fazia
anteriormente ao caso dos rodoviários (empregados em empresas de transportes coletivos
urbanos ─ Orientação Jurisprudencial nº 342, SDI-I), em que se admitia a redução do intervalo
e sua concessão de modo fracionado, desde que garantida a redução da jornada de trabalho.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0000524-82.2012.5.01.0079 11/11/2014.)
3.7.8

Repouso Semanal Remunerado e Feriado

169. Comerciário. Trabalho em feriados. Art. 6º-a da Lei nº 10.101/2000. O diploma legal em
análise autoriza o labor em feriados nas atividades do comércio em geral vinculado ao
preenchimento de dois requisitos concorrentes: autorização em convenção coletiva de
trabalho e observância da legislação local. A legislação atual compatibiliza, assim, o respeito à
negociação coletiva (art. 7º, XXVI da CRFB) com o interesse público, no caso específico,
tutelado por ato normativo emanado da Municipalidade, porquanto atribuída ao ente
federativo competência concorrente para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I
da Carta). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 010820044.2009.5.01.0225 - 9/12/2014.)
170. Sétimo dia consecutivo trabalhado. Infração contratual e administrativa. Forma de
pagamento. Caso o empregador, sem necessidade alguma, conceda folgas permanentemente
no 8º dia, ou numa semana no 8º, na outra, no 10º dia e assim por diante, sempre
desrespeitando a periodicidade semanal, tem-se uma infração contratual e administrativa.
Entretanto, como o empregado de fato usufruiu a folga e descansou, deve-se remunerar em
dobro apenas o número de folgas não concedidas no mês. Não se pode punir da mesma forma
aquele empregador que jamais deu folga a seu empregado, com aquele que a concedeu, mas
em periodicidade superior à legal. Deve-se analisar quantos descansos ocorreram no mês e a
quantos o empregado teria direito se fossem semanais. Aqueles não concedidos serão
remunerados em dobro. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 000048784.2012.5.01.0037 – 17/12/2014.)
3.7.8.1

Cálculo / Repercussão

171. As normas coletivas da categoria dos professores, ao instituírem o adicional por
aprimoramento acadêmico, não exige o registro do diploma para a aquisição do direito, de
modo que basta a existência de título que comprove a realização, com sucesso, do curso, após
defesa de tese. Negado provimento. Recurso da autora. O salário mensal já embute o repouso
semanal remunerado por força de expresso comando legal (Lei nº 605/49, art. 7º, § 2º). Tal
determinação legal, em princípio, alcança toda parcela mensal fixa pactuada de natureza
salarial, como por exemplo o adicional por tempo de serviço, o adicional de
insalubridade/periculosidade, a gratificação de função, etc, conformem sugere a
jurisprudência do TST em sua Súmula nº 225 e na OJ nº 103 da SDI-1. Negado provimento.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique R. von Adamovich - 0000878-68.2010.5.01.0050 18/8/2014.)

172. Não há que se cogitar de repercutir os repousos remunerados, consectários do pacto e
instituto que corresponde a período de folga, já refletidos dos sobressalários, nos demais
consectários, porque não há que se confundir sobressalários (horas extras e adicionais
diversos) com consectários que decorrem do vínculo (férias, natalinas etc.). Sobressalários
projetam-se sobre os consectários, porém, um consectário não pode projetar-se sobre outro.
Sentido, inclusive, a recente Orientação Jurisprudencial nº 394, da SBDI-I, do c. TST. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues. Red. Desig. - 0068400-83.2009.5.01.0071 3/11/2014.)
3.7.8.2

Trabalho aos Domingos

173. Trabalho aos domingos. Folga compensatória. Comprovada a concessão de uma folga
semanal em outro dia da semana que não o domingo, não é cabível o pagamento da dobra
legal pretendida. Recurso do reclamado parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto
Norris - 0001080-91.2010.5.01.0067 - 2/9/2014.)
3.7.9

Sobreaviso / Prontidão / Tempo à Disposição

174. Direito do trabalho. Sobreaviso. Uso de telefone celular. O uso de instrumentos
telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não
caracteriza o regime de sobreaviso, pelo fato de o empregado não permanecer em sua casa
aguardando o chamado para o serviço, podendo, pois, deslocar-se livremente ou até dedicarse a outra atividade em seu período de descanso. Aplicação da Súmula nº 428, I, do TST, ao
empregado portador de aparelho celular. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira 0002319-67.2012.5.01.0421 - 15/8/2014.)
175. Horas de sobreaviso. Telefone celular ou rádio. Comprovação da obrigatoriedade de
manter o aparelho ligado 24 horas por dia. Não é o simples fato de o empregado portar um
equipamento de rádio ou telefonia móvel que caracteriza o regime de sobreaviso. Contudo,
quando o trabalhador precisa ficar com o aparelho ligado 24 horas por dia, aguardando
chamados, configuram-se sérias restrições à sua vida particular, familiar e social. Em tal caso, o
empregado está sempre na expectativa de ser ativado pela empresa ─ esteja ele numa reunião
de família, no cinema, na praia, num evento esportivo etc. Ademais, o trabalhador precisa
evitar se afastar da cidade ou permanecer em lugar sem recepção de sinal. Em tal hipótese,
impõe-se a aplicação do regime de sobreaviso ─ até para desestimular o mau empregador que,
para economizar no número de empregados, mantém trabalhadores à disposição fora do
expediente sem pagar mais por isso. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva 0000162-80.2013.5.01.0003 - 14/3/2014.)
176. Lei nº 5.811/72. Sobreaviso e adicional noturno. A minha interpretação é que durante a
noite o autor ficava de sobreaviso. Porém, caso efetivamente trabalhasse em horário noturno,
não deveria receber o adicional de 20% do sobreaviso. Não vislumbro, assim, qualquer
diferença ao autor. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000046178.2013.5.01.0481 - 16/5/2014.)
177. O sobreaviso não se caracteriza quando inexiste a obrigação, por parte do empregado, de
aguardar em sua residência o chamado do empregador, não gerando o direito a tal adicional o

simples uso de celular, com ampla liberdade para locomover-se, tal como consubstanciado na
Súmula nº 428, do c. TST, mormente quando inexiste a obrigação de atender aos chamados.
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001326-04.2013.5.01.0481 10/7/2014.)
178. Sobreaviso. O fato de a reclamada ter fornecido aparelho celular para que o autor fosse
contatado pela empresa já importa em restrição à liberdade do trabalhador em tempo diverso
daquele que, por contrato, está obrigado a dedicar em proveito exclusivo do empregador.
Desta feita, aplica-se o entendimento contido no item II da Súmula nº 428 do TST, porquanto,
evidentemente, aguardava dentro de determinado período do dia previamente determinado
pela empresa chamado para trabalhar. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante 0000339-83.2013.5.01.0281 - 24/6/2014.)
179. Sobreaviso. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela
empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Considera-se em
sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos
telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando
a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso- (Súmula nº
428 do c. TST). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 000058873.2010.5.01.0205 - 10/9/2014.)
3.7.10 Trabalho Externo
180. Ajudante de motorista. Entrega de mercadorias. Horas extras. O trabalho externo que
autoriza a utilização do art. 62, I, da CLT é aquele no qual o empregador não tem qualquer
ciência da jornada cumprida pelo empregado, muitas vezes passa meses sem encontrá-lo,
como ocorre, por exemplo, com vendedores viajantes ou sediados em cidades sem filiais. Se a
empresa exige que o empregado compareça à empresa diariamente e repassa ordens no
decorrer do dia, não há como admitir-se a inexistência de controle de ponto. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0001672-45.2012.5.01.0042 - 17/2/2014.)
181. Art. 62, I, da CLT. A mera prestação de serviços externos não exclui, necessariamente, os
empregados do regime legal de duração do trabalho, afigurando-se imprescindível que eles
exerçam suas atividades em condições tais que se torne impossível uma fiscalização
permanente, ou, ainda, controle direto ou indireto das jornadas cumpridas. (TRT1 - 5ª TurmaRel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0001180-38.2013.5.01.0262 - 4/11/2014.)
182. Jornada suplementar. Enquadramento no art. 62, I, da CLT. O enquadramento dos
empregados na exceção de que trata o artigo 62, I, da CLT, depende não apenas da
comprovação da inexistência de controle de jornada; é indispensável que se prove a
impossibilidade de que este seja realizado. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia. Red.
Desig. - 0001509-02.2012.5.01.0063 - 15/9/2014.)
183. Restou comprovado, nos autos, que o trabalho realizado pelo autor, como motorista de
caminhão, era externo e sem controle e fiscalização por parte da empresa, pelo que, no meu
entender, nada seria devido a título de horas extras e reflexos e nem a título de intervalo
intrajornada. Todavia, como o recurso é do autor e não se pode reformar in pejus, mantenho a

r. sentença. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red. Desig. - 000117524.2011.5.01.0282 - 9/10/2014.)
184. Trabalho externo. Controle de jornada. Horas extraordinárias. Mero exercício de atividade
externa não atrai a incidência da excludente prevista no inciso I do art. 62 da CLT, sendo
indispensável que, além de a condição ser anotada na CTPS e no registro do empregado, não
haja possibilidade de controle do horário pelo empregador. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica
Batista Vieira Puglia - 0000015-36.2013.5.01.0009 - 15/1/2014.)
185. Trabalho externo. Horas extras. É da reclamada o ônus da prova de que não havia
possibilidade de se fiscalizar a jornada desenvolvida pelo reclamante, com base no disposto no
art. 62, I da CLT. Não havendo elementos que justifiquem a não observância do comando
inserido no art. 74 da CLT, é devido o pagamento de horas suplementares, nos moldes fixados
na sentença. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0001903-69.2012.5.01.0431 18/11/2014.)
186. Trabalho externo. Horas extras. O trabalho externo, para fins de aplicação do art. 62,
inciso I, da CLT, deve ser incompatível com a fixação de horário de trabalho, e sem qualquer
controle direto ou indireto da jornada. Em outras palavras, é necessário que a execução do
trabalho externo se faça fora do alcance e da fiscalização do empregador, e que seja
impossível conhecer o tempo despendido pelo empregado na prestação de seu labor. Sendo
esse o caso dos autos, não são devidas as horas extras postuladas. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Antonio Piton - 0000781-21.2012.5.01.0431 - 4/9/2014.)
3.7.11 Turno Ininterrupto de Revezamento
3.7.11.1 Previsão de 8 Horas - Norma Coletiva
187. Turnos ininterruptos de revezamento. Elastecimento da jornada de trabalho. Norma
coletiva. Considerando-se que o elastecimento da jornada de trabalho do reclamante teve
amparo em regular negociação coletiva, não há de se falar em pagamento do adicional de
horas extras pelo trabalho nas 7ª e 8ª horas diárias, sob pena de se estar contrariando o
entendimento enunciado na Súmula nº 423 do TST. Desprovimento do recurso autoral. (TRT1 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0000686-07.2012.5.01.0070 - 16/7/2014.)
3.8

FÉRIAS

188. Férias proporcionais. Art. 333, IV, da CLT. O art. 133, item IV, da CLT, veda o pagamento
das férias proporcionais ao empregado que ostenta a condição de licenciado pela previdência
social por mais de seis meses, tal qual o reclamante. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio
Teixeira da Silva - 0001696-77.2011.5.01.0246 - 9/4/2014.)
3.8.1

Fruição / Gozo

189. Direito do trabalho. Férias. Aposentadoria por invalidez. Comprovado nos autos que o
autor ao obter o benefício previdenciário contava com apenas 5 meses e 4 dias de trabalho
desde suas últimas férias não adquiriu o direito às férias integrais do período 2005/2006, nos
exatos termos do art. 133, IV, da CLT, não havendo também que se falar em pagamento de

férias proporcionais do período em questão, já que a aposentadoria por invalidez não é causa
de extinção do pacto laboral. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000072004.2011.5.01.0074 - 3/4/2014.)
3.9
3.9.1

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO
Extinção da Execução

190. Extinção da execução. Resolução Administrativa nº 14/2012 do TRT da 1ª Região. A
dificuldade em localizar bens livres e disponíveis do devedor não pode se equiparar à inércia
do exequente, devendo o magistrado de 1º grau se amparar na Resolução Administrativa nº
14/2012 do Órgão Especial deste e. TRT da 1ª Região, que autoriza o arquivamento provisório
de processos de execução paralisados nas Varas do Trabalho, visando à emissão de certidão de
crédito trabalhista. A extinção da execução se mostra inadequada. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Célio Juaçaba Cavalcante - 0000398-52.2011.5.01.0019 - 3/10/2014.)
3.10 OUTRAS RELAÇÕES DE TRABALHO
3.10.1 Contrato de Estágio
191. Contrato de estágio. Desvirtuamento. Existência de vínculo empregatício. 1) Restando
comprovado o desvirtuamento do contrato de estágio firmado entre as partes, correta a
declaração judicial de sua nulidade e o consequente reconhecimento de vínculo de emprego
entre as partes, nos moldes previstos no artigo 3º da CLT. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se
nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 010280090.2009.5.01.0082 - 29/8/2014.)
192. Contrato de estágio. Inexistência de fundamentos legais. Não basta denominar o contrato
como de estágio, para que o trabalhador se enquadre no comando legal. Necessário se faz que
o estágio se realize em entidades que tenham condições de proporcionar experiência prática
na linha de formação do estagiário, devendo, ainda, propiciar a complementação do ensino e
da aprendizagem e ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com
os currículos, programas e calendários escolares. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva - 0000136-47.2013.5.01.0047 - 11/6/2014.)
193. Estágio. Observados os requisitos formais previstos na Lei nº 6.494/77 relativos ao termo
de compromisso entre o estudante e a parte concedente, com a interveniência obrigatória da
instituição de ensino, válido o contrato de estágio firmado, não havendo que falar em
reconhecimento do vínculo de emprego. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho 0013500-43.2008.5.01.0021 - 1º/12/2014.)
194. Lei nº 11.788, de 2008. Contrato de estágio nulo. Não se verificou a pretendida interação
entre currículo e atividades próprias e pertinentes ao contexto profissional da formação
discente, com finalidade complementar. Considerando o descumprimento da lei de regência,
nulo é o contrato de estágio. Como se viu, desvinculou-se a prática do verdadeiro contrato de
estágio, revelando-se relação jurídica de vínculo de emprego. Quanto a este não há exigência
de forma específica, prevalente o princípio da primazia da realidade. Demais disso, o
falseamento do estágio trata-se de prática a ser repelida, destinada a angariar mão de obra de

forma depreciativa, ausentes direitos trabalhistas mínimos assegurados em lei, assim também
garantias previdenciárias. De se manter os provimentos declaratório e condenatório, este em
relação às parcelas contratuais e resilitórias deferidas, por resultarem do reconhecimento do
vínculo jurídico de emprego. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000171684.2012.5.01.0003 - 19/5/2014.)
3.10.2 Representante Comercial Autônomo
195. Competência da Justiça do Trabalho. Prestação de serviços de representação comercial.
Por se tratar de relação de trabalho, é competente a Justiça do Trabalho para julgar causas
envolvendo relação de representação comercial autônoma exercida por pessoa física, ainda
que na forma de empresa individual. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red.
Desig. - 0000880-18.2011.5.01.0013 - 29/8/2014.)
196. Contrato de representação comercial e relação de emprego. É bastante tênue a linha que
separa o contrato de representação comercial do contrato de trabalho subordinado, já que
ambos têm muitos pontos em comum. A principal distinção entre as duas atividades reside no
caráter pessoal e subordinado a que o contratado está no segundo submetido ─ relação de
emprego ─ elementos não encontrados no primeiro. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio
Zorzenon da Silva - 0000450-57.2011.5.01.0016 - 16/10/2014.)
197. Contrato de trabalho. Fraude não comprovada. Não caracterização. Havendo contrato de
representação comercial nos estritos termos da Lei nº 4.886/65, o reconhecimento da relação
jurídica de emprego do representante comercial pessoa física com a empresa representada
exige prova robusta de fraude ao direito do trabalho. Recurso a que se nega provimento. (TRT1
- 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0220000-94.2007.5.01.0242 - 14/8/2014.)
198. Representação comercial. Desvirtuamento. Vínculo empregatício. Verificada a presença
dos elementos caracterizadores da relação de emprego, consoante artigos 2º e 3º da CLT,
resta afastada a existência de contrato de representação comercial. (TRT1 - 9ª Turma- Rel.
Claudia de Souza Gomes Freire - 0001308-46.2012.5.01.0342 - 13/5/2014.)
3.11 PRESCRIÇÃO
199. Da prescrição. Responsabilidade subsidiária. Contagem do prazo. O termo inicial do prazo
prescricional para o ajuizamento da ação é a extinção do contrato de trabalho e não o término
do contrato de prestação de serviços entre a tomadora e a empregadora ou a data da
prestação de serviços para a empresa tomadora de serviços. Dessa forma, a pretensão do
trabalhador de responsabilizar subsidiariamente a segunda reclamada como tomadora dos
seus serviços apenas prescreve dois anos após o término do contrato de trabalho com seu
empregador e não dois anos após a prestação dos serviços para tal empresa. Dá-se provimento
ao apelo. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0136200-56.2008.5.01.0074 4/4/2014.)
200. Estabilidade acidentária. Pretensão indenizatória. Prescrição. A pretensão ao recebimento
de indenização pelos haveres vencidos ao longo do período alusivo à estabilidade acidentária é
de natureza eminentemente trabalhista, não se confundindo, sob nenhum aspecto, com a que
se refere às reparações provenientes da responsabilidade civil do empregador. O prazo

prescricional, portanto, regula-se pelas regras próprias à prescrição trabalhista, não à civil.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 000143363.2011.5.01.0531 - 11/4/2014.)
201. Prescrição intercorrente. A regra, no direito processual do trabalho, é a inaplicabilidade da
prescrição intercorrente, porquanto assim o indica o poder inquisitorial legalmente
reconhecido ao Juízo da execução. Nesse sentido, a Súmula nº 114, do c. TST. A Súmula nº 327,
do e. STF dirige-se a situações excepcionalíssimas, em que seja de todo impossível ao Juízo dar
prosseguimento à execução, sem a colaboração do credor e claramente caracterizado o
desinteresse deste. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha 0066000-46.2000.5.01.0028 - 2/5/2014.)
202. Prescrição intercorrente. Inaplicável. O c. TST tem posicionamento cristalizado no sentido
de ser a prescrição intercorrente inaplicável ao processo do trabalho, em razão de ser a
execução trabalhista impulsionada de ofício pelo juiz (CLT, art. 878). Exegese da Súmula nº 114
do c. TST. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 006140071.1993.5.01.0013 - 5/9/2014.)
203. Prescrição intercorrente. Processo do trabalho. Inaplicabilidade. Tendo o juiz, de lege lata,
o poder-dever de promover a execução, não há falar em prescrição intercorrente no processo
do trabalho, conforme entendimento pacificado pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho
por meio da Súmula nº 114 de sua jurisprudência predominante. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0200700-19.2002.5.01.0244 - 1º/8/2014.)
204. Prescrição quinquenal. Exceção processual. Arguição em execução. Não cabimento. É
cediço que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição nos moldes do art.
193 do CC, mas na fase de cognição por se tratar de exceção processual e, como tal, deve ser
suscitada como matéria de defesa, não podendo sequer nesta Justiça do Trabalho ser
pronunciada de ofício pelo juiz. Se a parte, a quem aproveita a prescrição não suscitá-la na
instância ordinária quando do processo de conhecimento, não poderá argui-la na fase
executória, neste sentido a Súmula nº 153 do c. TST. Recurso não provido. (TRT1 - 6ª TurmaRel. José Antonio Teixeira da Silva - 0092300-72.2007.5.01.0069 - 5/12/2014.)
3.11.1 Acidente de Trabalho
205. Acidente de trabalho com morte do empregado. Prazo prescricional. O falecimento do
obreiro constitui um dos meios de extinção do contrato individual de trabalho, extinguindo, de
imediato, o contrato a partir do óbito. Ou seja, ocorrendo o óbito do empregado, tem-se por
extinto o contrato de trabalho, haja vista a natureza personalíssima do ajuste, que não permite
transferir para terceiros as obrigações do contrato. O autor faleceu no dia 18/9/2011 (fl. 82), e
a presente ação trabalhista somente foi ajuizada no dia 29/10/2013, quando já transcorrido o
biênio prescricional previsto no art. 7º, XXIX, da CRFB. A prescrição para a ação de dano moral
decorrente da relação de emprego segue a regra estabelecida no art. 7º, inciso XXIX, da
Constituição Federal. Recurso improvido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque
Lopes - 0001134-75.2013.5.01.0512 - 3/9/2014.)

206. Acidente de trabalho. Evento anterior ao Código Civil de 2002. Transcurso de menos da
metade do prazo previsto na lei revogada. Artigo 2.028 c/c artigo 206 do Código Civil de 2002.
Prazo prescricional de três anos. Configuração. Aplica-se a prescrição civil à hipótese em que o
evento danoso tenha ocorrido em 2000, data anterior ao advento da Emenda Constitucional
nº 45/04, que explicitou a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da matéria,
sendo inviável a aplicação do prazo prescricional trabalhista, previsto no inciso XXIX do art. 7º
da Constituição Federal. Cumpre verificar, assim, qual o prazo prescricional cível aplicável à
espécie: se o prazo de vinte anos, nos termos do artigo 2028 do Código Civil de 2002 c/c o
artigo 177 do Código de 1916, ou de três anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil de
2002. Desse modo, tendo em vista que na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a
saber 10/1/2003, havia transcorrido menos da metade do tempo estabelecido pela lei
revogada- (vinte anos), mostra-se aplicável à espécie o prazo prescricional previsto no artigo
206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, a saber: três anos, contados a partir da entrada em vigor
do Código Civil de 2002. Recurso da reclamada que se acolhe a prejudicial de mérito arguida.
(TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0154900-26.2006.5.01.0341 18/3/2014.)
3.11.2 Alteração Contratual
207. Prescrição. Parcelas de trato sucessivo. Embora o pedido verse sobre parcelas de trato
sucessivo, oriundas de ato omissivo do empregador, que não teria procedido ao correto
enquadramento estabelecido no Plano de Cargos e Salários, a prescrição é total, começando a
fluir na data em que deveria ter sido praticado o ato, já que o direito não é previsto em lei:
Súmula nº 294 do TST. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 000202839.2012.5.01.0204 - 8/1/2014.)
208. Prescrição. Suspensão de assistência odontológica. Aposentadoria por invalidez.
Considerando que a presente ação foi ajuizada mais de cinco anos após a supressão do plano
de saúde odontológico, correta a sentença de origem ao declarar a prescrição total da ação,
considerando que a actio nata surge na supressão do benefício, e não ao término do contrato
de trabalho, suspenso em razão da aposentadoria por invalidez. Inteligência da OJ nº 375 da
SDI-1 do c. TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0000649-37.2012.5.01.0342 3/10/2014.)
209. Banco do Brasil. PREVI. Ainda que se trate de alteração levada a efeito através de ato
único e positivo das reclamadas, consubstanciado na majoração da jornada, quando da cessão
do empregado do Banco do Brasil para a PREVI, de seis para oito horas diárias de trabalho, não
há que se cogitar, no caso, da ocorrência de prescrição total, pois o pagamento de horas
extras, nas hipóteses em que há, efetivamente, extrapolação de jornada, é direito assegurado
por lei, incidindo, na espécie, a prescrição parcial. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0001504-93.2011.5.01.0069 - 17/9/2014.)

3.12 REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS
3.12.1 Adicional
210. Adicional de insalubridade. Agente comunitário de saúde. Descabimento do adicional se a
atividade não se encontra arrolada na NR-15 do Ministério do Trabalho e do Emprego.
Orientação dos nossos Tribunais Superiores. Aplicação da Súmula nº 448 do TST (decorrente
da recente conversão da OJ nº 4, da SDI-1 do TST). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio
Soares da Cunha - 0001721-08.2013.5.01.0283 - 2/9/2014.)
211. Agente de saúde. Adicional de insalubridade. As atividades do agente comunitário de
saúde são exercidas, em geral, em campo e, não internamente em postos de saúde ou
hospitais, o que já excluiria o direito ao adicional de insalubridade por não estar adequado ao
local insalubre descrito na Norma Regulamentadora. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina V.
M. Barrozo - 0001717-68.2013.5.01.0283 - 11/7/2014.)
212. Insalubridade. Grau de exposição. Confissão real. Apesar do disposto no artigo 195, § 2º,
CLT, a confissão real do empregador, de circunstâncias que patenteiem o grau de exposição do
empregado ao agente insalubre, afasta a necessidade de produção de prova pericial, ex vi dos
artigos 334, inciso II e 420, inciso II, CPC). (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Freitas
Bastos Cunha - 0001036-41.2012.5.01.0281 - 26/2/2014.)
3.12.1.1.1 Equipamento de Proteção Individual - EPI
213. Adicional de insalubridade. Masseiro. Manuseio de forno de pizza e utilização simultânea
da câmara frigorífica. O acervo probatório presente nos autos demonstra que o reclamante
estava submetido a alterações de temperatura durante a execução de suas tarefas e que o
reclamado não se desincumbiu de comprovar que fornecia os equipamentos necessários à
proteção da saúde do trabalhador. Recurso patronal conhecido e não provido. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. - 0000387-04.2010.5.01.0069 14/8/2014.)
214. Adicional de insalubridade. Prova pericial. EPI. Verificado através de prova pericial que o
fornecimento de equipamento de proteção individual é capaz de reduzir a exposição a agentes
nocivos até o limite de tolerância, é indevido o pagamento de adicional de insalubridade, tudo
nos termos do artigo 191 da CLT. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 015300068.2007.5.01.0342 - 23/5/2014.)
215. Adicional de insalubridade. No laudo pericial em que se baseou a sentença não restou a
menor dúvida que as atividades que o reclamante passou a executar na função readaptada
não caracterizavam exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos a justificar o
enquadramento insalubre, não fazendo jus, desse modo, ao adicional de insalubridade
perseguido. Recurso improvido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte.
Red. Desig. - 0001455-53.2010.5.01.0080 - 30/9/2014.)

3.12.1.2 Adicional de Periculosidade
216. A doutrina e a jurisprudência moderna repudiam a proporcionalidade na remuneração do
adicional de periculosidade, vez que o contato, a manipulação ou ingresso em áreas
consideradas perigosas, para ser permanente não necessita ser durante toda a jornada do
empregado, bastando que seja frequente, ao longo das jornadas desenvolvidas, a exposição à
situação de risco. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000010096.2009.5.01.0062 - 14/3/2014.)
217. Adicional de periculosidade. Consoante disposto no art. 195 da CLT, a caracterização e a
classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do
Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do
trabalho, registrados no Ministério do Trabalho, ônus que compete à parte autora. Recurso a
que se nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 000168947.2012.5.01.0021 - 3/12/2014.)
3.12.1.2.1 Armazenamento de Líquido Inflamável
218. Adicional de periculosidade. Área de risco. Exposição habitual e intermitente. Exposição a
líquido inflamável. Laudo pericial conclusivo. O laudo pericial mostra-se conclusivo, sendo
adotado como fonte de prova. Seu reexame confirma que o autor em sua execução contratual
adentrava na área de risco de forma habitual e intermitente, exposto a líquido inflamável. Com
efeito, não há ofensa ao art. 193, da CLT, encontrando-se ainda a análise técnica em
consonância com a NR-16, Anexo 2, item 3, letra “g”, aplicada especificamente ao
abastecimento de aeronaves e que abrange toda a área de operação. E diante da exposição
especializada, não constato colisão com a letra q da mesma Norma Regulamentadora, com o
que rejeito a tese empreendida pela Recorrente. Adoto ainda a Súmula nº 364/TST em sua
nova redação (Res. 174, 24/5/2011 - DJE/27/5/2011). Prestigio, pois, a r. sentença que deferiu
ao autor adicional de periculosidade vindicado e repercussões, observadas as prescrições
delimitadas. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000049407.2011.5.01.0039 - 20/8/2014.)
219. Adicional de periculosidade. Contato eventual em área de risco. Indevido. Comprovado
pelo laudo pericial que o reclamante não exercia suas funções de forma habitual em área de
risco, em contato com produto altamente inflamável, explosivo ou químico, com risco
acentuado, improcede o pedido de pagamento de adicional de periculosidade. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0171500-56.2007.5.01.0481 - 11/11/2014.)
220. Adicional de periculosidade. Frentista. Perícia. Prescindibilidade. O deferimento do
adicional de insalubridade ao frentista independe da realização de perícia, já que a norma legal
(NR-16, Anexo 2, Quadro 3, item “m”) assegura aos trabalhadores na operação em postos de
serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos, o direito ao referido adicional.
Entendimento consubstanciado na Súmula nº 39 do colendo TST. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Roberto Norris - 0000827-98.2012.5.01.0046 - 13/6/2014.)
221. Adicional de periculosidade. Inflamáveis. Área de risco. Segundo a alínea “q” do item 3 do
Anexo 2 da NR-16, "deve ser considerada como área de risco toda a área de operação,

abrangendo, no mínimo, círculo com raio de 7,5 metros com centro no ponto de
abastecimento e o círculo com raio de 7,5 metros com centro na bom de abastecimento da
viatura e a faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina". Desse modo, a
área de risco compõe-se de dois círculos distintos com raio mínimo de 7,5 metros, um com
centro no ponto de abastecimento e outro com centro na bomba, além de duas faixas com 7,5
metros da largura em ambos os lados da máquina. Comprovado o labor nos limites da área de
risco, faz jus o empregado ao pagamento do adicional de periculosidade. (TRT1 - 5ª TurmaRel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0000369-93.2011.5.01.0021 - 14/7/2014.)
222. Atividade perigosa. Presença de inflamáveis. Enquadramento. Constatado labor em área
delimitada pelo Ministério do Trabalho como de perigo, impõe-se o pagamento do respectivo
adicional de periculosidade. Dano moral. Para a configuração do dano moral, necessário se faz
a comprovação de haver sido a parte atingida em sua honra, de forma a acarretar injustificada
vergonha, dor, desgosto, tristeza profunda e desequilíbrio emocional que justifique a
reparação. Convenção coletiva. Contribuição confederativa. Nula cláusula de convenção
coletiva que estabelece contribuição confederativa mensal a todos os integrantes da categoria
profissional, pois negociações coletivas são voltadas exclusivamente à melhoria das condições
de trabalho - artigo 611 da CLT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva 0000382-48.2010.5.01.0047 - 5/12/2014.)
223. Química submetida a atividades de risco. Adicional de periculosidade devido. Tendo em
vista que a reclamante, ao desenvolver suas atividades no âmbito da reclamada, era
submetida a condições perigosas, é devido o adicional de periculosidade, nos termos do art.
193, I, § 1º, da CLT, c/c NR-16, Anexo 2: Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis, “3m” e “3-s”. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. Red. Desig. 0032600-58.2008.5.01.0061 - 28/1/2014.)
3.12.1.2.2 Eletricitário
224. Atividade perigosa. Presença de alta tensão elétrica. Enquadramento. Devido o adicional
de periculosidade quando o labor é desenvolvido em área de risco devidamente constatado
por laudo pericial, estando inclusive delimitada pelo Ministério do Trabalho como de perigo.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0068000-41.2008.5.01.0027 8/1/2014.)
225. Light. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. No caso dos eletricitários a base de
cálculo incide sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, conforme especificado na
Lei nº 7.369/85, diferenciando da regra de incidência sobre o salário-base. (TRT1 - 8ª TurmaRel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0001120-79.2012.5.01.0010 - 5/6/2014.)
3.12.1.3 Adicional de Produtividade
226. Adicional de produtividade. A parcela denominada adicional de produtividade foi
instituída pela Lei Municipal, sofrendo alteração por meio do Decreto Municipal de 17 de
outubro de 2003, em clara afronta a direito adquirido dos empregados. Portanto, o ato de
redução do adicional de 20% ocorreu em direito advindo de lei não podendo ser suprimido,
sob pena de restar violados os artigos 457, § 1º e 468, ambos da CLT, e inciso VI do artigo 7º da

CRFB. Recurso do Município a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro
dos Santos - 0001279-60.2013.5.01.0471 - 10/9/2014.)
227. O adicional de produtividade, por constituir direito adquirido da empregada, assegurado
por lei, está sujeito à prescrição parcial e não à total, conforme o entendimento
consubstanciado na Súmula nº 294, do c. TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena Motta 0001632-37.2012.5.01.0471 - 8/4/2014.)
3.12.2 Comissão
228. Remuneração variável. Regulamento interno da reclamada. Riscos do negócio. Estando
comprovado nos autos que a reclamante intermediou os contratos firmados entre a reclamada
e seus clientes e tendo a reclamada admitido que não considerou tais contratos para fins de
pagamento da remuneração variável da reclamante, é de se considerar que a ré está
transferindo os riscos do negócio a seus empregados ao exigir a efetivação dos contratos para
pagamento da parcela. Ainda que assim não fosse, a reclamada confessou que todos os
contratos intermediados pela reclamante e apontados na exordial foram posteriormente
efetivados, trazendo, portanto, lucro para a ré, de modo que deve a reclamante auferir a
remuneração relativa aos mesmos (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges. Red. Desig. 0001483-87.2011.5.01.0079 - 17/9/2014.)
3.12.3 Contribuição de Previdência Privada – Resgate
229. Plano de previdência privada. Natureza indenizatória. Os valores decorrentes de
depósitos realizados pela reclamada em benefício de seus empregados, a título de previdência
privada, não possuem natureza salarial, por expressa determinação legal contida no inciso VI, §
2º do art. 458 da CLT. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0001730-71.2012.5.01.0002 - 14/2/2014.)
3.12.4 Descontos Salariais – Devolução
3.12.4.1 Outros Descontos Salariais
230. A admissibilidade de descontos salariais cinge-se às hipóteses previstas no art. 462, do
texto consolidado, ou seja, aqueles decorrentes de adiantamentos, de dispositivo de lei ou
convenção coletiva (art. 462, caput) ou, em caso de dano, desde que esta possibilidade tenha
sido expressamente acordada ou que tenha ocorrido dolo do empregado (art. 462, § 1º),
competindo à ré o ônus da prova, em conformidade com o disposto nos artigos 818, da CLT c/c
333, II, do CPC. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 000154178.2012.5.01.0007 - 4/2/2014.)
231. Descontos ilegais. Não merece maiores considerações a alegação da recorrente de que
não foi provado que o desconto ocorria fora dos recibos. Ora, havia o desconto e ele não era
registrado, então, é evidente que provado que não consta dos recibos. A empresa negou o
desconto pelas garrafas quebradas, logo, nem se deu ao trabalho de tentar comprovar que o
autor concorreu ao menos com culpa no evento. Não podem a recorrente e a Ambev pensar
que podem transferir os riscos do negócio para o empregado. Recurso improvido. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes - 0001157-23.2012.5.01.0264 - 5/6/2014.)

232. Devolução de descontos. Multas de trânsito referentes a infrações cometidas pelo
trabalhador. Possibilidade. Havendo previsão no contrato de trabalho para que o trabalhador
responda pelos danos causados ao empregador, na forma do artigo 462, § 1º da CLT, é lícito o
desconto salarial referente às multas de trânsito referentes à infrações cometidas. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0001712-03.2012.5.01.0050 - 2/10/2014.)
233. Faltas. Acompanhamento de idoso. Direito. Abono. A Lei nº 10.741/2003, Estatuto do
Idoso, dispõe em seu artigo 16 que o idoso internado para tratamento médico e hospitalar tem
direito a um acompanhante. Assim, o trabalhador que comprova que a falta foi em
decorrência de acompanhamento de idoso em tratamento médico ou hospitalar, tem direito a
ter a ausência abonada. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 000090622.2012.5.01.0032 - 2/6/2014.)
234. Vendedor. Posse de cheque devolvido. A cláusula star del credere é inaplicável aos
vendedores, já que coloca em risco os direitos dos trabalhadores. A mera posse do cheque por
parte do recorrente não implica concluir que tenha sido pactuada tal cláusula, onde o
vendedor passa a ser o responsável direto pela venda efetuada, respondendo pelo valor
respectivo no caso de inadimplemento do cliente. Demonstrado que o empregado era
vendedor e cobrador, não cumpriu com seu encargo probatório, nos moldes do artigo 818 da
CLT, especificamente quanto à devolução forçada do cheque administrativo correspondente
ao pagamento das verbas rescisórias para a empresa. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero
de Carvalho - 0001629-39.2012.5.01.0065 - 8/8/2014.)
3.12.5 Gorjeta
3.12.5.1 Natureza Jurídica da Parcela - Repercussão
235. 1) Gorjetas. Repercussão. A teor da previsão contida na Súmula nº 354, do c. TST, as
gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos
clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo do aviso
prévio, adicional noturno, horas extraordinárias e repouso semanal remunerado. 2) Horas
extraordinárias. A teor do § 2º, art. 74, da CLT, o onus probandi da jornada de trabalho cabe,
via de regra, ao empregador, o que refoge à sistemática estabelecida pelos artigos 818, da CLT
e 333, do CPC, salvo quando aquele demonstra empregar menos de dez trabalhadores.
Apresentando o empregador prova documental inválida, a ele incumbiria comprovar a
existência do fato impeditivo ao direito do autor - art. 818, da CLT c/c art. 333, inciso II, do
CPC. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0000264-14.2012.5.01.0076 18/9/2014.)
3.12.6 Gratificação
236. Função comissionada técnica - FCT. SERPRO. Natureza salarial. Está demonstrado nos
autos que a parcela Função Comissionada Técnica (FCT), instituída pelo SERPRO, é parte da
retribuição paga ao empregado pelo seu trabalho. Percebida pelo autor desde julho de 1998 e
concedida sem nenhuma exigência outra que não o trabalho e de forma periódica e habitual,
revela-se inequívoca sua natureza salarial, nos termos do § 1º do artigo 457 da CLT. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga - 0001421-38.2012.5.01.0006 - 1º/9/2014.)

3.12.6.1 Gratificação Semestral
237. Gratificação semestral. Empregados oriundos de bancos incorporados. A norma coletiva
garante o pagamento da vantagem se os estabelecimentos bancários localizados na base
territorial dos sindicatos acordantes pagarem a gratificação semestral a parcela de seus
empregados. Inexistindo prova de que o banco, salvo na hipótese de respeito ao direito
adquirido decorrente da manutenção das vantagens personalíssimas, tenha pago a qualquer
empregado contratado diretamente a gratificação semestral, é ela indevida. (TRT1 - 2ª TurmaRel. José Geraldo da Fonseca - 0142300-43.2004.5.01.0017 - 15/8/2014.)
3.12.6.2 Outras Gratificações
238. Cálculo da verba adicional de chefia. Considerando-se que a verba denominada “AD.T.EX.
Chefia”, tem sua composição calculada pela soma de 25% do salário, acrescida do adicional do
triênio, este adicional de triênio deve ser computado já corrigido como contemplado em ação
diversa, anteriomente ajuizada, recompondo-se o direito legalmente reconhecido, sob pena de
redução salarial. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 007080064.2004.5.01.0065 - 24/2/2014.)
239. Serpro. Função comissionada técnica. Natureza salarial. A Função Comissionada Técnica,
prevista em norma interna como indenizatória, provisória e vinculada à designação
extraordinária ou adicional ao cargo ocupado pelo trabalhador, paga por sete anos
ininterruptos sem a exigência do cumprimento de atribuições além das normalmente exigidas,
descaracteriza a transitoriedade e a excepcionalidade da parcela, o que lhe atribui natureza
salarial. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0001469-47.2012.5.01.0054 11/2/2014.)
3.12.7 Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
240. Integração. Participação nos lucros. Antecipação mensal. Vedação. A participação nos
lucros e resultados está regulada na Lei nº 10.101 de 2000, que veda expressamente, no § 2º
do seu artigo 3º, o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição dessa parcela “em
mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil”.
Dessa forma, deve ser reconhecido o caráter salarial de parcela paga mensalmente sob a
denominação 'participação nos lucros', principalmente por se basear na produtividade do
empregado, como um salário condição, sem manter qualquer pertinência com a apuração de
lucro ou resultado. Recurso provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos 0001098-40.2011.5.01.0015 - 3/7/2014.)
241. Participação nos lucros e resultados. Pagamento proporcional. É cediço ainda, nos termos
do artigo 2º da Lei nº 10.101/2000, a necessidade de haver negociação prévia entre a empresa
e os empregados, sendo este o único meio que obriga a empresa a pagar a seus empregados a
PLR. Ocorre que consta nos autos, através dos contracheques adunados às fls. 23, 39 e 53, a
comprovação de que houve o pagamento de participação nos lucros e resultados nos anos de
2009/2010 e 2011. Sendo assim, apesar de não haver nos autos a norma coletiva que prevê as
regras para tais pagamentos, constata-se que tal norma existe, do contrário não haveria o
pagamento nos anos anteriores. Dessa forma, sendo a reclamante demitida em 20/6/2012,

fazia jus ao pagamento proporcional da PLR no referido ano. Nesse sentido o entendimento
consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 390 da SDI-1. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Leonardo Dias Borges - 0001504-36.2012.5.01.0012 - 30/6/2014.)
3.12.8 Plano de Saúde
242. Plano de saúde. Manutenção depois da aposentadoria. Obrigação da empresa
seguradora. Improcedência do pedido formulado exclusivamente em face da ex-empregadora.
Se a questão deduzida em juízo envolve alegado direito à manutenção de plano de saúde por
parte de empresa de assistência médica depois da aposentadoria, a ex-empregadora não é
responsável pelo cumprimento da obrigação postulada. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0001056-43.2012.5.01.0342 - 19/9/2014.)
243. Trata-se de fato notório (art. 334, inciso I, do CPC), que inúmeros estabelecimentos de
saúde, por iniciativa própria, se "descredenciam" de planos de saúde, por questões
econômico-financeiras. Evidente que a Justiça do Trabalho não poderia tratar das relações
comerciais entre uma administradora de planos de saúde e sua "rede credenciada". Se o
"esvaziamento progressivo da rede credenciada" (que não é demonstrado) "conduzirá ao
desinteresse e à impossibilidade do plano pelos bancários em razão da redução ou inexistência
de médicos capacitados ou habilitados para determinadas especialidades", nada há que fazer.
Não há comando no sentido de impor aos reclamados a obrigação de manter "congelada" uma
determinada "rede credenciada". (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 004280156.2004.5.01.0027 - 4/11/2014.)
3.12.9 Prêmio
3.12.9.1 Produção
244. Prêmio por produtividade. Natureza jurídica. Reveste-se de natureza salarial o prêmio
pago com a finalidade de remunerar a produtividade do empregado, em clara correlação
produtividade x ganho. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0000980-70.2012.5.01.0034 - 3/9/2014.)
3.12.10 Restituição / Indenização de Despesa
3.12.10.1 Uniforme
245. A imposição do uso de uniforme é razoável. Contudo, a determinação de que o
empregado pague pela peça que utiliza em serviço, ainda que com desconto, é deplorável,
mormente em sendo a reclamada uma loja cujos produtos são notoriamente destinados à
classe média alta, e que vem alcançando uma posição de destaque, inclusive no mercado
internacional. Entendo que, em sendo a revista efetuada de uma forma discreta nos pertences
da empregada, não há falar em violação à intimidade ou privacidade desta, ainda que haja
julgados no sentido de que bolsas ou mochilas sejam um prolongamento da própria pessoa. O
certo é que, a dar-se crédito à defesa, as revistas feitas de forma individual abrangendo todos
os funcionários e longe das vistas de clientes está situada dentro do poder diretivo do
empregador, parecendo-me que uma condenação neste particular ensejaria a banalização do

instituto do dano moral. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000062664.2012.5.01.0060 - 19/2/2014.)
246. Devolução de desconto a título de retirada de mercadoria. Intangibilidade salarial. A
reclamada, no exercício de seu poder diretivo, pode tornar compulsório o uso de uniforme,
todavia não pode repassar ao empregado o custo decorrente da respectiva aquisição, pois se
trata de instrumento de trabalho e do seu uso não sobrevinha nenhum benefício para o
trabalhador. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000157560.2011.5.01.0016 - 8/4/2014.)
3.12.11 Salário / Diferença Salarial
247. Diferenças salariais. Salário fixado em moeda americana. Variação cambial. Negando a
reclamada o pagamento de salário em dólares americanos, cabe ao reclamante demonstrar o
fato constitutivo de seu direito (CLT, art. 818 e 333, I, do CPC), como requisito inafastável ao
sucesso de seu pleito. Não tendo se desincumbindo de seu ônus probatório, não colhe o
inconformismo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 003040060.2001.5.01.0017 - 2/6/2014.)
248. Na medida em que os "prêmios frequência" corresponderiam a 10% dos valores das
"horas trabalhadas" e dos "repousos semanais remunerados (sobre as horas trabalhadas)", as
diferenças em repousos semanais remunerados agora deferidas repercutirão nos "prêmios
frequência" também à razão de 10%. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 000034577.2012.5.01.0038 - 29/1/2014.)
249. Precedente normativo. Inaplicabilidade em dissídios individuais. Os precedentes
normativos da Seção de Dissídios Coletivos do c. TST não são aplicáveis a uma ação individual,
motivo porque não há como invocar o Precedente Normativo nº 72, da SDC, do c. TST, para a
percepção de multa por atraso de pagamento de salários. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker
Caminha - 0000640-38.2011.5.01.0010 - 28/8/2014.)
250. Stock options. Validade. Natureza mercantil. Não salarial. Embora as stock options ─
planos de opção de compra de ações ofertados pelas empresas aos seus empregados ─
estejam estritamente vinculadas ao contrato de trabalho, não se afiguram como benefício
contraprestativo. A opção pela compra de ações conferida ao trabalhador implica em riscos
naturais do mercado para o adquirente, uma vez que as ações adquiridas podem valorizar-se
ou desvalorizar-se, de acordo com as oscilações financeiras, de que exsurge nítida a sua
natureza mercantil. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano. Red. Desig. - 000051308.2011.5.01.0073 - 11/4/2014.)
3.12.11.1 Diferenças por Desvio de Função
251. Desvio de função. Exercício de atividade diversa daquela contratada. Diferença salarial.
Restando comprovado que o obreiro exerceu função diversa daquela que motivou a sua
contratação, sem alteração salarial, patente o prejuízo causado pelo desvio na apropriação da
mão-de-obra, bem como o enriquecimento indevido do beneficiário da prestação de serviços,
razão pelo qual faz jus o trabalhador ao pagamento das diferenças salariais e suas

repercussões. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0001076-46.2012.5.01.0047 3/7/2014.)
252. Desvio de função. Não comprovado. Considerando que a função de barman possui como
principal diferencial a prática de preparar e servir bebidas alcoólicas diversas, e não sabendo a
testemunha sequer informar que tipos de bebidas eram servidas pelo autor, nem mesmo pela
ré, o depoimento de fl. 176 não serve à comprovação da tese autoral, como bem fundamentou
a sentença ora recorrida. Quanto à existência de outros documentos porventura existentes
nos autos principais, estes não foram colacionados ao agravo de instrumento,
impossibilitando, portanto, a sua análise por esta Turma recursal, nos termos do art. 897, §5º,
da CLT. Recurso improvido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque Lopes 0000235-87.2013.5.01.0056 - 21/8/2014.)
253. Se um "advogado pleno" e um "advogado sênior" exerciam funções idênticas, o que
mesmo a testemunha da reclamante admite, ao dizer que "um advogado pleno podia assumir
a banca do advogado sênior, porque o conhecimento básico necessário era o mesmo", então
jamais ocorreria "desvio de função" ─ instituto que pressupõe seja o profissional designado a
exercer funções que seriam distintas daquelas para as quais fora contratado. Sob esse
"cenário", houve erro, por parte da reclamante, ao formular o seu pedido ─ pois "desvio de
função" não ocorreria, pelo fato de "advogado pleno" assumir os encargos de um "advogado
sênior". (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0000768-25.2011.5.01.0021 8/4/2014.)
3.12.11.2 Função de Confiança - Incorporação
254. Incorporação da gratificação de função. Empresa pública. Súmula nº 372 do c. TST. A
percepção de gratificação de função por mais de dez anos implica sua inequívoca incorporação
ao salário do empregado, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 372 do c.
TST, inclusive em se tratando das empresas públicas, sujeitas ao regime jurídico das empresas
privadas, por força do artigo 173, §1º, II, da CR/88. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker
Caminha - 0001773-68.2012.5.01.0079 - 9/10/2014.)
3.12.11.3 Piso Salarial da Categoria / Salário Mínimo Profissional
255. Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Possibilidade. Havendo
contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de oito
horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário
mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Orientação Jurisprudencial nº 358 da SDI-I do
colendo TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0001055-06.2012.5.01.0036 9/4/2014.)
3.12.11.4 Plano de Cargos e Salários
256. CEDAE. Progressões horizontais. Devidas as progressões horizontais por antiguidade
quanto a período imprescrito, já que o direito é assegurado por Plano de Cargos e Salários
livremente instituído pela CEDAE. Jornada de trabalho. Duplo controle. A existência de duplo
controle de jornada é incompatível com o §2º do art. 74 da CLT. Acordo coletivo. Divisor.
Validade. Válida a negociação coletiva que reduz a jornada de 44 horas para 40 horas

semanais, mas mantém o divisor 220 aplicável à jornada legal. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0001025-54.2012.5.01.0073 - 1º/4/2014.)
257. Progressão horizontal. CEDAE. Constituindo a reclamada uma sociedade de economia
mista com natureza jurídica de direito privado, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, da
Constituição Federal, sujeita-se à legislação trabalhista, estando obrigada, portanto, a cumprir
o determinado no plano de cargos que ela mesma instituiu, que, juridicamente, sob a égide do
Direito do Trabalho, define-se como norma regulamentar empresarial, cujas disposições fazem
parte dos contratos individuais de trabalho de seus empregados, máxime quando não alega
qualquer vício de forma do referido plano. Ao condicionar a concessão das progressões à
prévia deliberação da diretoria, a ré acabou por instituir condição puramente potestativa
inadmissível, uma vez que se sujeita ao puro arbítrio de uma das partes (artigo 122, do Código
Civil). O artigo 169, §1º, da CRFB tem o escopo de evitar a concessão de vantagem ou aumento
de remuneração, alteração de carreiras, e admissão de pessoal, com intuito político e/ou de
forma lesiva aos cofres públicos, mediante a criação de uma despesa que não foi prevista de
qualquer forma, e não para acobertar a má administração por gestores que criam benefícios e
direitos, mas deixam de incluir as despesas que acarretam nos orçamentos das entidades da
Administração Direta e Indireta. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar. Red. Desig. 0001092-32.2012.5.01.0004 - 14/3/2014.)
3.12.11.5 Promoção
258. Dataprev. Promoções. Plano de cargos e salários de 1989. Transação (com assistência do
sindicato) por meio da qual o empregado recebeu três salários-base e um nível de promoção.
Ação trabalhista que veicula pedido de reenquadramento (promoções) com base no PCS de
1989. Indeferimento da pretensão. A autora, assistida pelo sindicato de sua categoria
profissional, firmou Termo de Adesão à Transação de Direitos Trabalhistas relativamente às
promoções de mérito e antiguidade referentes aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001, tendo
recebido três salários-base e um nível salarial, e deu quitação plena, rasa e geral quanto às
promoções previstas nos Planos de Cargos e Salários e nos acordos coletivos referentes aos
anos de 1998, 1999, 2000 e 2001 e que foram objeto de transação no acordo coletivo de
2002/2003. Ante a transação realizada, impõe-se a rejeição do pedido de promoções com base
no PCS de 1989. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga - 0001153-06.2011.5.01.0010 13/1/2014.)
3.12.11.6 Salário In Natura
259. Salário-utilidade. Necessidade de comprovação. Ônus da reclamada. O §2º, itens I a VIII,
do art. 458 da CLT, elenca as utilidades que, quando pagas pelo empregador, não terão
natureza salarial. No rol de benesses contido no referido artigo encontram-se as despesas com
educação, assistência médica, previdência privada, transporte, seguro de vida, dentre outras.
Contudo, é imprescindível que haja comprovação de que os valores pagos pela empregadora
correspondam, efetivamente, às utilidades previstas no dispositivo legal em questão, sob pena
de aplicação da regra geral, qual seja, a de que todas as quantias pagas pelo empregador ao
empregado constituem salário. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva 0001018-50.2011.5.01.0056 - 3/9/2014.)

260. Telefone celular. Uso particular. Integração ao salário. A concessão de telefone celular
pelo empregador, inclusive com o pagamento das despesas realizadas pelo empregado nas
atividade particulares, tem natureza salarial. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim 0120600-35.2009.5.01.0017 - 15/7/2014.)
3.12.11.7 Salário por Equiparação / Isonomia
261. Equiparação salarial. Diferenças. Devidas. No período em que reclamante e paradigma
exerceram função com idêntica nomenclatura, presume-se a identidade de atribuições, sendo
do réu o ônus de comprovar o contrário, bem como de maior produtividade e perfeição
técnica do paradigma. O réu não alega ou comprova que a referida comissão de cargo possuía
caráter personalíssimo, motivo pelo qual deve ser objeto da equiparação. Dano moral. Não
comprovado. A ameaça de dispensa em caso de não atingimento das metas, apesar de não ser
o meio adequado para motivar os empregados, mais se aproxima da espécie de dano moral
coletivo, inexistindo comprovação de ofensa grave e direta à reclamante a ensejar reparação
individual. Controles de ponto. Inidoneidade. A inidoneidade dos controles de ponto, pela
determinação por superior hierárquico de marcação de horário incorreto, deve ser
comprovada em cada agência em que a reclamante prestou serviços. Intervalo. Artigo 384 da
CLT. Hora extras. Indevidas. O artigo 384, da CLT, ficou ultrapassado, mormente quando o que
se prega hoje é a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, em especial
quanto ao direito do trabalho. A pretensão autoral significa um verdadeiro retrocesso, depois
de tantos avanços e conquistas realizados pelas mulheres nos últimos. Divisor 150. Aplicável.
Aplicável o divisor 150, pois as normas coletivas determinam o pagamento das horas extras
correspondentes ao repouso semanal remunerado, incluindo sábados e feriados. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar. Red. Desig. - 0000082-48.2013.5.01.0058 - 16/10/2014.)
262. Equiparação salarial. O exercício de função idêntica ao paradigma é o fato constitutivo do
direito à equiparação salarial, de modo que o ônus da prova recai sobre o trabalhador. Todos
os demais requisitos constituem-se em fatos impeditivos à pretensão, de modo que compete
ao empregador produzir a respectiva prova. Comprovado o exercício de idêntica função e não
demonstrada a ocorrência de qualquer fato obstativo, é procedente o pedido equiparatório.
Provido o recurso. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique R. von Adamovich - 004130046.2009.5.01.0042 - 18/11/2014.)
263. Equiparação salarial. O fato constitutivo do direito à equiparação salarial ─ cuja prova
incumbe ao empregado ─ é a identidade de função. A igual produtividade e perfeição técnica e
ainda a prova do exercício das mesmas atividades dentro do período de dois anos
(circunstâncias concorrentes), são fatos impeditivos que ao empregador cabe provar. (TRT1 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0000161-45.2013.5.01.0246 - 3/9/2014.)
264. Equiparação salarial. Ônus da prova. Ante a igualdade de nomenclatura do cargo em que
estavam enquadrados, modelo e reclamante, competia ao réu o ônus de provar a
desigualdade das funções desempenhadas, ante a máxima de que o ordinário se presume e o
extraordinário se prova. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 000087315.2012.5.01.0070 - 24/9/2014.)

265. Furnas Centrais Elétricas S.A. Prestação de serviços iniciada antes da vigência da
Constituição Federal de 1988. Vínculo empregatício. Isonomia de tratamento. Mantido pelo
Tribunal Superior do Trabalho o vínculo reconhecido pela sentença, faz jus o empregado aos
mesmos direitos e vantagens percebidos pelos empregados de Furnas, por força do princípio
da isonomia, bem como do valor social do trabalho e como forma de indenizar a lesão da qual
foi vítima, não podendo a reclamada se beneficiar da fraude da qual foi cúmplice. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0092100-54.2009.5.01.0050 - 19/8/2014.)
266. PAET - Programa de Alternativas para Executivos em Transição. O que importa para a
isonomia é a ausência de discriminação entre iguais. Comprovado que as situações jurídicas
dos comparados não eram iguais, não há que se falar em discriminação de tratamento.
Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Marcos Palacio - 000039407.2012.5.01.0075 - 28/5/2014.)
3.12.11.8 Salário por Fora - Integração
267. Salário extrafolha. Comprovação. Pagamento devido. Demonstrada, in casu, a existência
de pagamento "por fora" pela empresa, não se pode premiar a verdadeira responsável pela
violação da lei trabalhista, a empregadora, e onerar a parte economicamente mais frágil, que,
na verdade, não poderia, em sã consciência, recusar-se a receber parte de sua remuneração,
mesmo de maneira irregular. Deste modo, se o ato, praticado pela reclamada, e
comprovadamente ilegal, gerou prejuízos à parte autora, são devidas as diferenças
pretendidas. Improcedência dos recursos patronais. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0001229-73.2013.5.01.0264 - 2/12/2014.)
3.12.11.9 Salário Substituição
268. Salário substituição. Entende-se meramente eventual a substituição por curtíssimo
período, sem possibilidade de gerar estabilização contratual minimamente necessária para
propiciar efeitos salariais diferenciados em benefício do substituto e que não implique na
assunção das responsabilidades do substituído, interinamente, como, por exemplo, a
substituição de um chefe por um ou alguns poucos dias (inteligência da Súmula nº 159 do c.
TST). (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0001226-72.2011.5.01.0011 6/3/2014.)
3.12.11.10

Teto Salarial - limitação

269. Teto remuneratório. Sociedade de economia mista. A aplicação do teto remuneratório às
sociedades de economia mista é condicionada ao recebimento de recursos da União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios, para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em
geral, a teor do que estabelece o artigo 37, parágrafo 9º, da Constituição da República. (TRT1 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0001551-42.2011.5.01.0045 - 17/2/2014.)
3.12.12 Seguro de Vida
270. Seguro de vida em grupo. Indenização decorrente de invalidez por acidente. Ônus da
prova. Constitui ônus do empregador a apresentação da apólice do seguro firmado pela
reclamante, uma vez que implantou tal benefício a seus empregados e que as apólices

encontram-se em seu poder. Não tendo o reclamado juntado aos autos a apólice, nem
comprovado a existência de outros requisitos para a concessão do benefício, consideram-se
como únicas as cláusulas e valores constantes no certificado de inclusão em seguro de vida em
grupo apresentado pela reclamante. Assim, demonstrado que a autora encontra-se
aposentada por invalidez decorrente de acidente do trabalho, faz jus ao pagamento de
indenização prevista no valor de 30 vezes o vencimento fixo, limitado ao máximo de CR$
514.800,00. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano. Red. Desig. - 000159103.2011.5.01.0052 - 25/9/2014.)
3.12.13 Vale -transporte
271. Vale-transporte regularmente creditado no Riocard. Não utilização pelo empregado.
Ressarcimento de valores existentes quando do cancelamento do cartão após a dispensa.
Impossibilidade. 1) Os valores concedidos a título de vale-transporte não constituem
patrimônio do empregado, tendo por escopo o financiamento do seu deslocamento da
residência para o trabalho e vice-versa, mediante o uso de transporte público regular, nos
termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 7.418/85. 2) Dessa forma, ao fazer uso de
transporte diverso do público regular, o qual não viabiliza nem permite a utilização dos valores
concernentes ao vale-transporte creditados no Riocard, assumiu a autora o risco de acumular
os valores naquele cartão, o qual veio a ser cancelado pela demandada em razão do
encerramento do pacto laboral, não havendo que se falar em reembolso de tais despesas, na
medida em que os recursos financeiros correspondentes foram, a tempo e modo,
disponibilizados pela demandada à ora recorrente. 3) Recurso ordinário da autora ao qual se
concede parcial provimento, tão somente para lhe deferir a gratuidade de Justiça. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 0002185-32.2011.5.01.0241 – 8/5/2014.)
272. Vale-transporte. Pago em dinheiro. O STF no Recurso Extraordinário (RE) nº. 478.410, já
decidiu que a parcela, mesmo quando paga em espécie, não perde sua natureza indenizatória,
assim como, não sofre a incidência da contribuição previdenciária. Sentença que se mantém.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0001697-41.2012.5.01.0080 - 21/2/2014.)
3.13 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
3.13.1 Despedida / Dispensa Imotivada
3.13.1.1 Nulidade
273. Direito do trabalho. Demissão. Validade. Não estando o obreiro em gozo de benefício
previdenciário ou estabilidade acidentária, é válida a demissão, ainda que o trabalhador venha
posteriormente a ser aposentado pelo INSS, por invalidez decorrente sequelas de acidente de
trabalho sofrido à época em que era empregado da ré. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de
Oliveira - 0000981-25.2010.5.01.0002 - 1º/9/2014.)
274. Dispensa nula. Tutela antecipada confirmada. Demonstrado nos autos que a reclamante
não estava apta às atividades laborativas, impõe-se declarar nula a dispensa projetando-a no
tempo à primeira data após a alta previdenciária. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva - 0011000-50.2002.5.01.0009 - 3/12/2014.)

275. Empregado público. Administração indireta. Dispensa. Ausência de motivação do ato.
Nulidade. Reintegração. A hipótese ganha contornos diferenciados quando o pleito do
empregado público concursado vem fundamentado na ausência de motivação para o ato
demissório, e isto porque o excelso Pretório, em data de 20 de março de 2013 em sessão
plenária, julgando o Recurso Extraordinário nº 589.998, ao qual fora reconhecida a
repercussão geral, por maioria, seguiu o voto do Relator Min. Ricardo Lewandowski no sentido
de dar parcial provimento ao apelo, e assim fazendo exsurgir a imperiosidade de motivação,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais elencados no art. 37 da Lei Magna, quais
sejam, o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e o da publicidade, dirigidos aos
entes públicos da Administração Direta e Indireta e assim impondo-se a reintegração quando o
vício tiver contaminado o indigitado ato. Insta frisar no entanto, que com este posicionamento
não se está a dizer ou admitir, sequer sendo vislumbrada a existência de qualquer estabilidade
para os servidores das "paraestatais", tendo o Pleno do STF também enfatizado a
desnecessidade de instauração de processo administrativo disciplinar. O que ocorre é apenas
que a forma passa a ser da substância do ato (forma dat esse rei) e a nulidade é a resposta
para a sua ausência, impondo sua retroação ao momento da formação. (quod nullum este
nullum effectum producit). (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues 0001281-03.2012.5.01.0071 - 17/2/2014.)
276. Limitação do direito potestativo de resilição contratual. Abuso de direito. Trabalhador
doente. Suspensão do contrato de trabalho. Reintegração. A interpretação sistemáticoteleológica, efetiva, dinâmica e evolutiva do ordenamento pátrio evidencia a intenção de
proteger a saúde do trabalhador e evitar a sua dispensa arbitrária, ainda que não seja ele
detentor de estabilidade provisória no emprego. Portanto, se na data da dispensa, a
empregada encontrava-se doente, ainda que a moléstia não seja relacionada às atividades
desenvolvidas no reclamado, o ato resilitório deve ser declarado nulo, devendo o contrato de
trabalho permanecer suspenso enquanto persistir a incapacidade. Trata-se de hipótese de
suspensão, a que se referem os artigos 472 e 476 da CLT. Do mesmo modo, dispõem os artigos
60, § 4º, e 62 da Lei nº 8.213/91. Nesse diapasão, em homenagem, especialmente, aos
princípios fundamentais da proteção, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé, da função
social do contrato e do valor social do trabalho, deve haver uma mitigação do direito
potestativo de dispensa, eis que, no período em o trabalhador que está doente é quando ele
mais necessita dos benefícios advindos do pacto e, além disso, as chances de recolocação
profissional são muito reduzidas. Ademais, a conduta reprovável de dispensar trabalhador
doente pode configurar discriminação, tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº 9.029/95
e nos artigos 5º, XIII e XLI e 7º, I, da CRFB/88. Com efeito, o direito à manutenção do contrato
de trabalho enquanto durar a suspensão contratual não se confunde com o de estabilidade
provisória do empregado acidentado. No primeiro caso, não há a prestação de serviços,
porque o contrato permanece em verdadeiro estado de hibernação. No segundo, ao
empregado é garantido o direito ao trabalho pelo período de doze meses após o seu retorno.
Recurso obreiro conhecido e provido para declarar a nulidade de sua dispensa, sendo-lhe
devido o pagamento salário e reflexos até a data da cessação do benefício previdenciário do
auxílio-doença. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0000283-98.2010.5.01.0202
- 28/4/2014.)

277. Nulidade da dispensa. Aeronauta. Critérios previstos em norma coletiva não observados. A
norma coletiva prevê critérios para a dispensa dos empregados no setor aeronáutico. No caso
dos autos, o autor comprovou que a ré manteve o contrato de outros empregados em
detrimento do seu, sem observar plenamente o disposto nas normas coletivas. Recurso do
reclamante. Dano moral indevido. Ofensa somente ao patrimônio. A dispensa indevida do
autor somente lhe causou prejuízos financeiros, que foram plenamente reparados pela
sentença, não tendo ele comprovado qualquer outro tipo de lesão proveniente do ato
praticado pelo empregador. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 000012124.2013.5.01.0065 - 1º/9/2014.)
3.13.2 Falência
278. Verbas rescisórias na falência. O risco do negócio não pode ser repassado ao empregado,
de forma que a falência não desobriga o empregador de responder pelas verbas do contrato, à
exceção da multa do artigo 477 da CLT, nos termos da Súmula nº 388 do c. TST. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000309-08.2012.5.01.0047 - 21/2/2014.)
3.13.3 Justa Causa / Falta Grave
279. Dispensa por justa causa. Ato de improbidade. Comprovada a prática de ato de
improbidade, com o locupletamento pelo empregado de créditos telefônicos aos quais tinha
acesso em razão da função, correta a dispensa por justa causa. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Cláudia
Regina V. M. Barrozo - 0000919-79.2012.5.01.0045 - 15/12/2014.)
280. Dispensa por justa causa. Caminhão parado fora da rota determinada pelo empregador.
Enseja a dispensa por justa causa do reclamante, nos termos do art. 482, “b”, in fine, da CLT, o
fato de ser encontrado com o caminhão parado fora da sua rota, por duas vezes. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0000056-71.2013.5.01.0051 - 5/11/2014.)
281. É certo que a autora já havia sido punida anteriormente (fls. 93/96). Contudo, acredito
que a melhor solução para o caso fosse a de se apostar em mais uma punição de caráter
pedagógico, até porque a recorrida contava com quase um ano de tempo de serviço na
empresa. Assim, a justa causa não se reveste da proporcionalidade que deve nortear a
aplicação desta grave punição. Entendo que assiste inteira razão à reclamada, já que o simples
fato de se rejeitar em sede judicial a alegação de justa causa não conduz automaticamente à
reparação por danos morais, mormente no presente caso, em que a empregada efetivamente
teve uma postura condenável. Repito: a justa causa foi rejeitada não pela inexistência dos
fatos graves alegados pela ré, e sim em face de atenuantes que conduziram à avaliação de
ausência de proporcionalidade entre a falta e a punição. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José
Nascimento Araujo Netto - 0000002-79.2014.5.01.0501 - 17/7/2014.)
282. Exercício de atividade comercial, por conta alheia, em concorrência ao empregador. Justo
motivo para a resolução contratual. Demonstrada a gravidade do ato faltoso e a
proporcionalidade entre a falta praticada e a pena máxima aplicada ao trabalhador, tem-se por
configurado o critério objetivo para a aferição e declaração da validade da dispensa por justa
causa. Rescindido o contrato de trabalho, por justa causa, não faz jus o empregado ao
levantamento dos valores depositados na conta do FGTS, à indenização compensatória de 40%

sobre os valores depositados na referida conta ou mesmo ao pagamento dos proporcionais de
férias e 13º salário, inclusive, em relação às comissões vencidas após a rescisão do contrato de
trabalho (art. 18, § 1º e inciso I, do art. 20, ambos da Lei nº 8.036/1990; art. 147 da CLT;
Súmula nº 171 do c. TST; e art. 3º da Lei nº 4.090/1962). Diferenças salariais. Empregado
comissionista puro. Média de comissões. Fixação. Comprovado que a reclamante,
independentemente da nomenclatura do cargo ocupado, percebia parcelas de sua
remuneração que não eram contabilizadas para os fins de reflexos nos demais títulos, impõese a condenação do empregador ao cumprimento das obrigações e pagamento das parcelas
decorrentes da retificação do cargo da reclamante e observância a correta anotação do salário
de contraprestação, observada, contudo, a limitação imposta pelos elementos de prova
constituídos nos autos. Danos morais. Ilícitos contratuais. A noção de danos morais encontrase afeta a valores da personalidade, encontrando vigor na expressão precus doloris. Em
consequência, o reconhecimento do dano moral deve atentar para a circunstância de que o
ato positivo ou omissivo do empregador seja capaz de provocar subjetivamente, na esfera
moral, dor que deva ser particularmente reparada. A frustração da expectativa de
recebimento da contraprestação contratual, mesmo que legítima, não ultrapassa os limites da
mera perda pecuniária. Salvo prova em contrário, a irregularidade no pagamento das parcelas
contratuais não interfere, por si só, diretamente no status social do trabalhador. Danos
morais. Demissão por justa causa. Comunicação de crime à autoridade policial. Desvio de
clientes e concorrência desleal. A demissão de empregado, por justa causa, pelo exercício de
atividade econômica por conta alheia em prejuízo do empregador não configura ato ilícito.
Também não há qualquer ilicitude na comunicação de crime de desvio de clientes e
concorrência desleal à autoridade policial, configurando-se tão somente o exercício de um
direito assegurado por lei à parte prejudicada, ainda que ocorra o posterior arquivamento da
ação penal, uma vez tratar-se de crime processável através de ação penal privada. Não
produzida prova inequívoca da existência dos danos que a reclamante alegou ter suportado,
não se tem por configurada a prática de qualquer ato ilícito ou de violação a princípios, valores
fundamentais ou à honra subjetiva capazes de caracterizar o dano moral apto a ensejar a
reparação pecuniária. Recurso ordinário dos reclamados conhecido e parcialmente provido.
(TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0000463-98.2012.5.01.0023 - 10/2/2014.)
283. Justa causa confirmada. Uso indevido da internet da empresa. Considerando que restou
comprovado e até confessado que com a senha do autor se fazia uso de sites pornográficos
durante a jornada de trabalho, restou no mínimo invertido o ônus da prova quanto a quem
efetivamente utilizava a senha do autor. Isso porque se o acesso a sites estranhos ao do
serviço era praticado com a senha do autor, a presunção é a de que era o próprio que acessava
tais sites. Todavia, pela quantidade de seu uso, resta claro que era o próprio que fazia uso de
tais sites pornográficos. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000119265.2011.5.01.0054 - 6/11/2014.)
284. Justa causa do professor afastada. Os comentários do reclamante veiculados em redes
sociais da internet sobre seu processo de afastamento do quadro de magistério da reclamada,
inclusive fazendo projeção sobre o futuro da conhecida instituição, que atravessa, assim como
outras universidades deste Estado, dificuldades financeiras, e que iria ser administrada por um
novo grupo da área educacional, não podem ser tomados como uma desenfreada campanha
de ódio para com sua ex-empregadora, tampouco como tentativa de denegrir sua imagem. Na

verdade, tratava-se de um desabafo de um professor que dedicara grande parte de sua vida
acadêmica àquela tradicional instituição de ensino, comentando com seus alunos e com outros
colegas a preocupação que via do novo grupo possivelmente dar mais importância ao lucro do
que propriamente à qualidade do ensino, pois estava se desfazendo de seus antigos
professores. Desse modo, não se percebe qualquer gravidade na atitude do reclamante a
ponto de autorizar a transformação de sua dispensa sem justa causa em dispensa motivada.
Recurso provido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Gloria Regina Ferreira Mello - 000099739.2011.5.01.0003 - 14/1/2014.)
285. Justa causa. Atestado médico falso. Enfim, uma coisa é certa. A autora se encontrava no
evento esportivo, conforme fotos apresentadas, certamente postadas pela própria autora na
internet. Tais imagens convencem que a autora estava bem disposta, e não doente com
necessidade de 15 dias de afastamento. Entendo que, de fato, em função dos atestados
médicos falsos houve quebra de confiança que justifica a justa causa. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0001703-74.2012.5.01.0039 - 29/9/2014.)
286. Justa causa. Desídia. A desídia caracteriza-se, em regra, pela reiteração de prática ou
omissão de vários atos (ausências, comparecimento impontual, tarefas imperfeitas). Assim, o
empregado que falta habitualmente ao serviço mostra-se desidioso, o que justifica a aplicação
da punição com a dispensa por justa causa. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante 0000576-68.2012.5.01.0050 - 25/4/2014.)
287. Justa causa. Desídia. Menores. Diante da gravidade de determinado ato é plenamente
justificável a aplicação da justa causa direta, em decorrência de ato único da empregada. Justa
causa mantida em razão de ter sido devidamente comprovado que a recorrente deixou de
cumprir com sua atribuição de professora titular do período integral da escola, ausentando-se
sem que todos os alunos tivessem sido entregues aos seus responsáveis. O Estatuto da Criança
e do Adolescente ─ Lei nº 8.069/90 ─ prevê no artigo 5º que nenhuma criança será objeto de
qualquer forma de negligência. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 000144721.2012.5.01.0011 - 22/1/2014.)
288. Justa causa. Embriaguez em serviço. Os elementos dos autos dão suporte à tese da
reclamada de que o reclamante demonstrou conduta inadequada por força de seu estado de
embriaguez. Recurso improvido. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira 0000627-77.2011.5.01.0062 - 17/3/2014.)
289. Justa causa. Insubordinação. Gradação da pena. Desnecessidade. Não há que se
questionar sobre gradação da pena quando a falta cometida, por si só, diante da gravidade, já
justifica a dispensa por justa causa. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 000012084.2013.5.01.0341 - 15/12/2014.)
290. Justa causa. Não caracteriza justa causa para a rescisão do contrato de trabalho o fato de
o empregado ser sócio de empresa contratada pelo empregador, notadamente quando
evidenciado que sua atuação simultânea como empregado e sócio da empresa contratada
perdurou por um período de apenas cerca de um mês, tendo se desvinculado da empresa da
qual era sócio tão logo essa foi contratada pela empresa da qual era empregado e tendo
continuado como empregado ainda por mais três anos após sua saída da empresa aludida.

Negado provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Eduardo Henrique R. von Adamovich. Red. Desig. 0001451-81.2012.5.01.0068 - 3/10/2014.)
291. Recurso ordinário da reclamada. Justa causa. Ao realizar o serviço no expediente de
trabalho com os insumos e a equipe da ré, o autor não poderia receber um único centavo por
tal serviço, seja ele denominado com qualquer título ─ gorjeta, gratificação ou qualquer outro
que o valha. A falta cometida quebra a fidúcia indispensável ao prosseguimento normal do
contrato de trabalho e no caso, indispensável à confiança da população nos serviços do
Governo. Recurso adesivo do reclamante. Prejudicado ante o provimento do recurso ordinário
da reclamada. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000121335.2012.5.01.0077 - 20/5/2014.)
3.13.4 Pedido de Demissão
292. 1) Nulidade do pedido de demissão. O pedido de demissão firmado por empregado com
mais de um ano de serviço só é válido com a assistência do respectivo sindicato, o que não
ocorreu no caso dos autos. 2) Aplicação do §2º, do art. 832, da CLT. Preclusão. Para aplicação
da preclusão prevista no §2º, do art. 832, da CLT, afigura-se imprescindível a concessão ”às
partes prazo sucessivo de 10 (dez) dias”, o que não se verifica na espécie. Decisão que se
reforma, no particular. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha 0001268-95.2013.5.01.0482 - 9/1/2014.)
293. Modalidade de rescisão. Pedido de demissão. Invalidade. Formalidade legal não
observada. I - Sabe-se que o pedido de demissão é a modalidade de resilição unilateral do
contrato de trabalho, por iniciativa do empregado, cuja declaração de vontade demonstra o
desejo de não mais subsistir a relação jurídica de emprego. No entanto, para ser válido, deve
observar os requisitos legais, pois é ato ad solemnitaten. Ao contrário, não produz qualquer
efeito jurídico, configurando-se a resilição como despedida imotivada. II - No caso concreto, o
pedido de demissão não foi feito com a assistência do sindicato de classe, tampouco perante
autoridade do Ministério do Trabalho, como exige o §1º do art. 477 da CLT. Esta norma impõe
observância da formalidade como requisito da própria substância do ato, cujo
descumprimento decorre a sua invalidade. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Evandro Pereira Valadão
Lopes - 0000095-13.2012.5.01.0016 - 7/3/2014.)
294. Pedido de demissão. Validade. É válido o pedido de demissão de empregado cujo contrato
de trabalho vigorou por menos de um ano, ainda que não tenha sido homologado pelo
sindicato de classe ou pela DRT. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0001388-04.2011.5.01.0032 - 16/6/2014.)
3.13.5 Plano de Demissão Voluntária / Incentivada
295. Programa de incentivo ao desligamento voluntário. O término contratual ocasionado por
adesão a planos de desligamento incentivado não se reveste de natureza de dispensa
imotivada, mas de típico pedido de demissão, não atraindo, pois, a incidência do artigo 10, I do
ADCT, norma de proteção contra dispensas arbitrárias ou sem justa causa. A uma porque não
há obrigação do empregado em aderir, devendo fazer suas ponderações para decidir se é mais
vantajoso aderir ou não à proposta, a duas porque não existem normas legais disciplinadoras

de tais planos, que são estabelecidas pelo empregador. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da
Fonseca - 0001700-30.2012.5.01.0004 - 17/7/2014.)
3.13.6 Reintegração / Readmissão ou Indenização
3.13.6.1 Anistia
296. Ajuda alimentação. Natureza salarial da parcela. Empregado readmitido por força da
anistia concedida pela Lei nº 8.878/94. CBTU. Impossibilidade. A parcela quitada a título de
auxílio-alimentação e agregada à tabela salarial vigente, por meio de Dissídio Coletivo, em
setembro 1991, faz concluir que o salário percebido pelo empregado após sua readmissão, em
2008, por força da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94, traz integrado aquele valor. Assim,
considerando-se que a parcela atualmente é quitada mediante adesão ao PAT, não há que se
falar em natureza salarial desta. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 000128808.2012.5.01.0002 - 23/1/2014.)
297. Anistia. Aposentadoria por idade. Empregado já aposentado por idade não pode ser
readmitido ao emprego com base na Lei nº 8.878/1994. As condições a serem atendidas para
que os funcionários e empregados públicos se beneficiem da anistia são aquelas estabelecidas
nos itens I, II e III do artigo 1º da Lei nº 8.878/1994. Sem prova de seu preenchimento, não há
como conceder a readmissão pretendida. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon
da Silva - 0000722-56.2011.5.01.0079 - 4/6/2014.)
298. Anistia. Efeitos. Lei nº 8.878/94. Conforme artigos 2º e 6º da Lei nº 8.878/94, a anistia
concedida aos servidores e empregados públicos importa em readmissão, e não reintegração,
razão pela qual não enseja a unicidade contratual ou a percepção de benefícios retroativos à
sua efetivação. Entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da
SDI-I, do c. TST. Indevidas as indenizações por danos materiais e morais. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0000831-43.2012.5.01.0012 - 1º/8/2014.)
299. Anistia. Efeitos. Sendo readmissão não há direito ao cômputo do período de afastamento,
uma vez que a dispensa não é considerada nula, não gerando efeitos ex tunc. O que se garante
ao anistiado são os efeitos financeiros posteriores a sua readmissão, como disposto no art. 6º
da Lei nº 8.878/94 e na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56, da SDI-1, do colendo TST.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0000794-41.2011.5.01.0015 3/10/2014.)
300. Anistia. Lei nº 8.878/94. Mora na readmissão. Dano moral e material. Indenização.
Incabível. A mora na readmissão não enseja indenização por danos morais e materiais. A
anistia não gera efeitos financeiros, antes do efetivo retorno do empregado à atividade, não
sendo devidas, portanto, quaisquer vantagens decorrentes do período de afastamento,
inclusive, quando se tratar de pedido de indenização por danos material e moral, decorrentes
de mora na readmissão. Recurso do autor a que se nega provimento. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0001470-23.2011.5.01.0036 - 2/5/2014.)
301. Empregado público. Anistia. Reajustes concedidos pelo Decreto nº 6.657/08 aos exempregados da EMBRAFILMES. Não fere o princípio da isonomia a concessão de reajustes
diferenciados a níveis funcionais diversos, quando observado o mesmo percentual para

empregados nas mesmas condições de formação e tempo de serviço. Ademais, os critérios de
reajuste adotados inserem-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública,
portanto, não é permitido o controle judicial sobre a conveniência e oportunidade de
atribuição dos mesmos, apenas se houve observância aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 000028152.2011.5.01.0022 - 2/10/2014.)
302. Trabalhador anistiado. Readmissão. Contagem do tempo de serviço durante o período em
que esteve afastado. Impossibilidade. A Lei nº 8.878/94 condicionou a readmissão dos
anistiados à necessidade da Administração e às suas disponibilidades financeiras e
orçamentárias. Ademais as sucessivas fraudes no deferimento do direito levaram à suspensão
dos processos, para fins de análise da motivação da dispensa daqueles servidores titulares de
cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou
dispensa, em consonância com as hipóteses expressamente previstas. Não havia, portanto,
direito absoluto a favor do trabalhador. Dessarte, na hipótese de anistia, os salários somente
são devidos a partir da readmissão do trabalhador, porquanto o artigo 6º da Lei de Anistia
veda o pagamento de remuneração em caráter retroativo e há entendimento pacificado pelo
c. TST na OJ da SDI-I Transitória nº 56. Disto decorre que a readmissão assegurada aos
anistiados implica na suspensão do contrato de trabalho, sem o cômputo do tempo de serviço
do período de afastamento, mantendo-se, no entanto, as progressões e vantagens já
concedidas no período de serviço anterior ao desligamento arbitrário. (TRT1 - 8ª Turma- Rel.
Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0030500-50.2009.5.01.0044 - 25/4/2014.)
3.13.6.2 Dispensa Discriminatória
303. Cartório. Novo titular. Responsabilidade. Ato de gestão. Empregado portador de doença
grave. Discriminação na dispensa sem justa causa. Configuração. Tendo sido comprovada nos
autos a plena assunção dos contratos de trabalho dos empregados do antigo titular da
serventia cartorária, e que o autor, portador de doença grave, foi dispensado sem justa causa
por um ato de gestão praticado pelo novo titular, deve este ser responsabilizado pelas verbas
devidas em razão do contrato de trabalho. Considerando a constatação de que o autor era
portador de moléstia grave antes da ruptura definitiva do pacto laboral, concluímos que a
decisão patronal fere a garantia de emprego que se extrai da Lei nº 9.029/95 e da Súmula nº
443, do colendo TST, revelando a prática de ato de discriminação. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Rogério Lucas Martins - 0144100-14.2008.5.01.0067 - 19/2/2014.)
304. Dispensa discriminatória. Empregada portadora do vírus HIV. Constatado que a empresa
tinha plena ciência do estado de saúde da empregada, portadora do vírus HIV, bem como do
tratamento a ela dispensado pelos demais funcionários, em razão da doença, atribui-se à
reclamada o ônus da prova de que a demissão da autora não se revestiu de caráter
discriminatório, o que não restou inequivocamente demonstrado. Todavia, considerando-se o
aspecto discriminatório da dispensa, bem como o tempo transcorrido, entendo por
desaconselhável a reintegração, razão pela qual determino a sua conversão em indenização,
proporcional aos salários e benefícios devidos à reclamante quando em serviço, limitada ao
trânsito em julgado da presente ação, conforme se apurar em liquidação. (TRT1 - 2ª TurmaRel. José Antonio Piton - 0003039-75.2011.5.01.0451 - 4/4/2014.)

3.13.6.3 Estabilidade Acidentária
305. Acidente de trabalho. Estabilidade. Não cabimento. Embora o vínculo de emprego entre o
autor e a 1ª ré tenha sido reconhecido e, não obstante a reclamada tenha descumprido
obrigação legal, ao deixar de emitir a CAT, é certo por outro lado que sequer há comprovação
nos autos de que o reclamante tenha gozado licença médica por período superior a quinze
dias, cabendo, inclusive, ressaltar que o documento de fl. 17 indica que o ora recorrente teve
alta médica um dia após a ocorrência do acidente. Assim, não faz jus o autor à estabilidade
pretendida, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 118 da Lei nº 8.213/91,
tampouco os da Súmula nº 378, item II, do c. TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0000241-90.2012.5.01.0004 - 5/6/2014.)
306. Doença ocupacional. LER/DORT. Reintegração. Impossibilidade. O laudo pericial, apesar
de concluir que a moléstia do autor poderia ser atribuída a certas atividades repetitivas,
realizadas ao longo do liame empregatício, enfatizou que o nexo causal não foi estabelecido à
época pertinente, não só pelos exames periódicos, os quais atestaram sempre a plena aptidão
física e mental do autor para o exercício de suas atividades, mas também, pela própria inércia
do autor em revelar o suposto mal que lhe acometia. Ademais, não houve reconhecimento da
doença profissional por parte do INSS, tampouco concessão de auxílio-doença previdenciário
ou em decorrência de acidente de trabalho, pela autarquia previdenciária. Assim, não há se
falar de nulidade do ato de dispensa, com a consequente reintegração, uma vez que, na
ocasião da resilição contratual, o autor gozava de plena saúde. Recurso que se nega
provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000078925.2010.5.01.0283 - 13/1/2014.)
307. Estabilidade acidentária. Doença equiparada a acidente de trabalho. Comprovada a
existência de nexo causal entre a lesão sofrida pelo empregado e as atividades por ele
desenvolvidas na empresa Reclamada, bem assim a concessão de benefício auxílio-doençaacidentário pelo INSS, não restam dúvidas acerca do direito do empregado à estabilidade
provisória do art. 118 da Lei nº 8.213/91. Recurso ordinário da reclamada. Justa causa.
Inocorrência. A ruptura do contrato de trabalho por justa causa deve ser cabalmente
demonstrada. Não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus de comprovar que o autor
tenha cometido o ato faltoso que lhe foi imputado, correta a sentença que elidiu a justa causa.
(TRT1 - 8ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 0133600-68.2008.5.01.0072 6/11/2014.)
308. Estabilidade acidentária. Doença profissional. Prova tarifada. Necessidade. É
imprescindível a realização de perícia para apuração da LER/DORT que embasa o pedido de
reintegração fundado na estabilidade provisória no emprego. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0000697-59.2012.5.01.0321 - 6/11/2014.)
309. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. São pressupostos para a concessão da
estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença
acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de
causalidade com a execução do contrato de emprego, entendimento pacificado na Súmula nº
378, item II do c. TST. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 000100508.2011.5.01.0038 - 14/4/2014.)

310. Hérnia de disco. Laudo pericial. Causa degenerativa. Inexistência de concausa. Afastada
garantia de emprego e indenização por danos morais. Aliadas às informações
retromencionadas no laudo pericial, a única testemunha (indicada pela reclamante) ouvida à
fl. 289, não foi capaz de infirmar o juízo de certeza de existência de concausalidade, haja vista
que declarou que a autora trabalhava com uma média de 5,5 quilos, empurrados num
carrinho, o que não induz à ideia, por si só, de trabalho com sobrecarga. Não vislumbro provas
e fundamentos para acolher o pleito autoral de reintegração aos quadros da empresa,
tampouco o reconhecimento de garantia de emprego e respectiva indenização
correspondente ao período da estabilidade, por não configurados os requisitos elencados na
Súmula nº 378 do c. TST. Recurso improvido. (TRT2 - 4ª Turma- Rel. Bruno Losada Albuquerque
Lopes - 0000336-28.2011.5.01.0046 - 9/10/2014.)
311. Nulidade da dispensa. Não declaração. Sem prova quanto ao nexo de causalidade entre a
enfermidade sofrida pela parte autora, manifestada somente após a dispensa, e o trabalho
realizado no réu, não há como ser reconhecido o alegado acidente de trabalho, com vistas à
declaração da nulidade da dispensa e ao reconhecimento do direito à estabilidade no
emprego. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 015510096.2007.5.01.0050 - 2/4/2014.)
3.13.6.4 Gestante
312. 1. Estabilidade gestante. Dúvida sobre o estado de gravidez na data da dispensa.
Considerando que através dos exames de ultrassonografia não se consegue precisar a data
exata da concepção, pois um aponta para a semana antes da dispensa e o outro para a semana
seguinte, após a dispensa, adoto o entendimento que privilegia o reconhecimento do direito,
porque a estabilidade concedida à empregada gestante trata de uma garantia constitucional,
que visa proteger à maternidade e à infância, além da dignidade da pessoa humana. Sentença
que se reforma para deferir a indenização substitutiva. Dou provimento. 2. Folga semanal.
Domingo. Pagamento em dobro. Improcede o pedido de pagamento de um domingo por mês,
em dobro. A autora trabalhava aos domingos, mas usufruía de folga compensatória em outro
dia da semana (Súmula nº 146 do TST) e esta, a cada sete semanas, coincidia com o domingo
(Portaria nº 417/1966 do MTE). Não se tratando de empregado comerciário e, considerando
que a norma coletiva é silente acerca da matéria, não há que falar em pagamento em dobro.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000348-79.2013.5.01.0302 9/6/2014.)
313. A propositura da ação após o período de estabilidade provisória e a alegação de não
conhecimento do estado gestacional da empregada não excluem o direito à respectiva
indenização, considerando o posicionamento do c. TST de que a garantia de emprego é
objetiva e, no caso da gestante, o artigo 10, II, "b" do ADCT apresenta como requisito apenas o
fato da gestação ter se iniciado durante o contrato de trabalho, com a finalidade social de dar
proteção ao nascituro, sendo o que basta para assegurar o direito da empregada à estabilidade
provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto Aplicação da OJ nº
399 da SDBI-I e Súmula nº 244 do c. TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 004700069.2009.5.01.0020 - 15/7/2014.)

314. Contrato de experiência. Estado gravídico. Estabilidade provisória. Existência. A
jurisprudência atual do c. TST consolidou-se no sentido de assegurar a estabilidade provisória
da gestante nos contratos a prazo determinado, nele incluído o de experiência, conforme
redação do item III, da Súmula nº 244 do c. TST. Recurso da reclamada a que se nega
provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 000171260.2012.5.01.0031 - 9/12/2014.)
315. Em que pese a autora tenha demonstrado que se encontrava em estado gravídico no
momento da dispensa, conforme exame de fls. 19, o que se tem é que, tendo sido a presente
ação proposta em 24/4/2013, não cuidou a acionante de colacionar aos autos documento que
comprovasse a ocorrência do parto, que se daria na data provável de 18/8/2012. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0002330-62.2013.5.01.0421 - 2/9/2014.)
316. Estabilidade gestante. Confirmação do estado gravídico após a dispensa. Garantia de
emprego indenização relativa ao período de estabilidade. O artigo 10, inciso II, “b”, do ADCT
reconhece o direito à estabilidade provisória à empregada gestante, mesmo que o estado
gravídico seja desconhecido do empregador, consoante se depreende da Súmula nº 244, I, do
TST. A indenização substitutiva, quando inviável a reintegração no emprego, compreenderá o
período de estabilidade gestante previsto no art. 10, II, “b”, do ADCT, ou seja, desde a
confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva - 0000860-36.2011.5.01.0010 - 16/5/2014.)
317. Estabilidade gestante. Dúvida razoável acerca da concepção. Em se verificando que existe
dúvida razoável relativamente à data da concepção em cotejo com a data da extinção do
contrato de trabalho, não há como condenar o empregador a indenizar a empregada com base
nos termos do art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB .
(TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0000559-51.2012.5.01.0076 3/7/2014.)
318. Estabilidade provisória. Gestante. Contrato a termo. Não se cogita de estabilidade
provisória da gestante quando comprovado ter ocorrido término de contrato anteriormente à
alteração da Súmula nº 244 do c. TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha
- 0000329-30.2012.5.01.0263 - 29/1/2014.)
319. Garantia provisória. Gestante. Natimorto. Possibilidade. 01. A norma constitucional
garante a estabilidade à gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o
parto, independentemente de ter a criança nascido com vida ou não. O artigo 10, II, “b”, do
ADCT, faz menção apenas a “parto”, não diferenciando entre parto de natimorto ou parto com
vida. Onde o constituinte não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. 02. Adoto, pois, a lição
da jurista Alice Monteiro de Barros ao afirmar que “É que a licença tem como fato gerador não
só o nascimento do filho, mas também a gestação, que, como é sabido, ocasiona à mulher
transtornos físicos naturais e até psíquicos. Aliás, o próprio diploma internacional citado, isto
é, a Convenção nº 103 da OIT (revista pela de nº 183) e ratificada pelo Brasil, em 1966, previu
no art. 3º, ‘6’, para a hipótese de doença decorrente do parto, uma prorrogação dessa licença,
mas nunca substituição da licença-maternidade por doença, ainda que decorrente daquela. O
fato de a criança ter falecido não elide a pretensão. É que o dispositivo constitucional
pertinente, o art. 392 consolidado e a lei previdenciária não exigem que a criança nasça com

vida, para que a empregada tenha direito à licença-maternidade e à garantia no emprego.
Logo, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo.” (Barros, Alice Monteiro.
Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: Ltr, 2013, p. 867-868). 03. No caso em tela, houve o
parto de natimorto, quando da 34ª semana de gestação, sendo este o fato gerador da garantia
no emprego. Inaplicável, pois, a limitação contida no art. 395, da CLT, já que tal regramento
cinge-se à hipótese de aborto, o qual deve ocorrer até a 23ª semana de gestação, segundo a
Organização Mundial da Saúde e a legislação previdenciária. 04. Dessarte, faz jus a
trabalhadora à indenização correspondente aos cinco meses após o parto e não apenas a duas
semanas, conforme deferido na sentença. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 000007960.2012.5.01.0242 - 4/9/2014.)
320. Gestante. Estabilidade provisória. Contrato de experiência. Cabimento. A empregada
gestante tem direito à estabilidade provisória, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do
ADCT, que não contém ressalva quanto à modalidade de contrato, a termo ou por tempo
indeterminado, não podendo haver interpretação restritiva. Ao revés, a norma constitucional
visa a proteger a trabalhadora gestante e o instituto da maternidade de qualquer ato
discriminatório da atividade econômica. E às razões humanitárias se agrega a premissa jurídica
de ser do empregador o risco da atividade econômica (artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT). Esse
também é o entendimento consubstanciado na Súmula nº 244 do TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel.
Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0001367-85.2012.5.01.0034 - 28/1/2014.)
321. Gestante. Direito à estabilidade. Confirmação da gravidez. Desnecessidade. A vedação à
dispensa da empregada gestante se dá somente pelo fato da gestação, dado o caráter objetivo
da garantia. Inteligência da alínea “b”, do inciso II do artigo 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, consoante o entendimento firmado no ítem I da Súmula nº 244
do c. TST. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Marcos Palacio - 000040057.2010.5.01.0342 - 27/6/2014.)
3.13.6.5 Membro de Cipa
322. Membro titular de CIPA. Indenização compensatória do período de estabilidade.
Inadmissível. O empregado eleito membro da CIPA tem garantido o seu emprego e não apenas
o pagamento dos salários referentes ao período sobre o qual detém estabilidade. Diante da
garantia constitucional de emprego até um ano após a cessação do mandato, ao empregador
não é facultado o direito de dispensar antecipadamente, ainda que indenize todas as parcelas
relativas aos meses restantes. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha 0000419-89.2010.5.01.0301 - 18/3/2014.)
323. Registro de candidatura para membro titular da CIPA após o aviso prévio trabalhado.
Ausência de estabilidade. Não faz jus à estabilidade prevista no art. 10, inciso II, “a” do ADCT
da CRFB/88 o empregado que realiza o registro de sua candidatura ao cargo da CIPA após o
aviso prévio. Na ausência de provas quanto à irregularidade do pré-aviso, é inadmissível que o
trabalhador busque situação que lhe assegure garantia de um emprego do qual tem ciência
estar prestes a se extinguir. O que a lei veda é a dispensa obstativa do pleno exercício de
atividade em prol da coletividade de trabalhadores e que possa contrariar, muitas vezes, os
interesses do empregador, como corre com o membro eleito da CIPA. Mas ela não pode ser

interpretada como uma via oblíqua de refazimento de um liame empregatício que já não se
pretendia manter, como ocorre no caso dos autos. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0001239-80.2013.5.01.0341 - 22/9/2014.)
3.13.6.6 Outras Hipóteses de Estabilidade
324. Banco Santander (Brasil) S/A (ex-banco Meridional do Brasil S/A). Circular nº 34.046/99.
Inexistência de estabilidade no emprego. Nulidade inocorrente. Dispensa imotivada autorizada.
1) A inobservância dos procedimentos disciplinados na Circular nº 34.046/89, editada pelo
banco demandado, em se tratando de norma de caráter eminentemente procedimental e
dirigida apenas aos seus administradores de recursos humanos, não é causa de nulidade da
dispensa sem justa causa, por inexistir estabilidade em favor dos empregados. Incidência da
Orientação Jurisprudencial Transitória nº 38 da e. SDI-1 do c. TST (ex-Orientação
Jurisprudencial nº 137). 2) Recurso ordinário do banco demandado ao qual se concede
provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 008920016.1999.5.01.0029 - 13/1/2014.)
3.13.7 Rescisão Indireta
325. Atleta de futebol. Rescisão indireta. Mora salarial. Evidenciada a mora salarial prevista
nos artigos 28, § 5º, incisos III e IV e 31, § § 1º e 2º da Lei nº 9.615/98, é devido o
reconhecimento da rescisão indireta e seus consectários legais. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia
de Souza Gomes Freire - 0001123-25.2012.5.01.0401 - 29/1/2014.)
326. Justa causa empresarial. A resolução contratual por culpa do empregador, por ser
exceção à regra da continuidade da relação de emprego, deve ser analisada com extremo
cuidado e rigor, sendo exigida para sua caracterização a configuração de uma das hipóteses
previstas no art. 483 da CLT e a imediatidade da reação ao gravame sofrido. (TRT1 - 10ª TurmaRel. Claudia de Souza Gomes Freire - 0001437-54.2012.5.01.0050 - 3/4/2014.)
327. Mora salarial. Rescisão indireta. O sistemático atraso no pagamento de salários configura
falta grave do empregador. Nega-se provimento ao recurso da ré. Diárias descontadas. Dá-se
provimento ao apelo do autor para acrescer à condenação imposta à ré o pagamento de
R$150,00 (cento e cinquenta reais) por semana trabalhada, durante todo o pacto laboral, a
título de ressarcimento pelas diárias indevidamente descontadas das comissões. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Eduardo Henrique R. von Adamovich - 0000716-77.2012.5.01.0511 - 24/9/2014.)
328. Multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Ante a controvérsia existente, posto que a rescisão
indireta apenas foi reconhecida em juízo, não há que se falar em atraso no pagamento das
verbas rescisórias, nem em verbas incontroversas inadimplidas. Conseguinte, reformo a
sentença de primeiro grau neste aspecto, para julgar improcedente o pedido de multa do art.
477 da CLT e mantenho o julgado que indeferiu o pagamento da multa do art. 467 da CLT.
Neste aspecto, dou provimento ao apelo do réu e nego provimento ao recurso do autor. (TRT1
- 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0000040-66.2014.5.01.0283 - 5/12/2014.)
329. Notícia de crime. Instauração de inquérito policial. Exercício regular de direito. Resolução
indireta não reconhecida. A teor do inciso II e do § 3º do artigo 5º do Código de Processo
Penal, a provocação da autoridade policial para fins de apuração de suposta prática de infração

penal é um direito não apenas do ofendido como de toda e qualquer pessoa do povo.
Destarte, exceto se ultrapassado o regular exercício do direito e comprovado o dolo ou a má-fé
da vítima/lesado/interessado, não há falar em prática de ato lesivo da honra e boa fama da
reclamante/consignatária. Falta grave. Abandono de emprego. Ausência de prova robusta e
convincente. Justa causa não reconhecida. Para a aplicação da justa causa há a exigência de
prova robusta, por se tratar de uma forma extrema de rescisão do contrato de trabalho. E
ainda, considerando-se que a referida penalidade restringe os direitos do empregado sem
gerar ônus pecuniário ao empregador, a este incumbe produzir prova cabal a respeito dos
fatos alegados, o que se evidencia no caso. Nesse sentido, à míngua de prova documental
robusta ou testemunhal que comprove a falta grave imputada à reclamante/consignatária,
imperiosa a reforma da r. sentença. Recurso ordinário da reclamante/consignatária conhecido
e parcialmente provido. Recurso ordinário da primeira reclamada/consignante. Vínculo de
emprego em período anterior ao anotado na CTPS. Impugnação especificada. Juntada de
documentos pela empregadora que autorizam a formação de presunção favorável à
trabalhadora. Ônus da prova. Como a primeira reclamada/consignante impugnou de forma
especificada o pedido em comento, desincumbindo-se de tal ônus, lançou sobre a
reclamante/consignatária o encargo probatório atinente à prestação de serviços em período
anterior àquele registrado nos assentamentos funcionais. Entretanto, juntados aos autos pela
própria empregadora documentos que justificam as ausências da reclamante/consignatária em
período anterior à sua admissão, a circunstância devolveu à primeira reclamada/consignante o
encargo probatório relativo à controvérsia, do que não se desincumbiu, na medida em que não
indicou qualquer testemunha para ouvida em juízo. FGTS. Irregularidade nos depósitos.
Ausência de contestação específica. Vinculação com a improcedência do pedido principal.
Regra da reciprocidade entre os bens. Indubitavelmente comprovado o labor da
reclamante/consignatária durante quinze meses sem registro na CTPS, tem-se por configurada
a circunstância que confere o direito ao pagamento dos valores atinentes ao FGTS, na
conformidade da regra da reciprocidade entre os bens defendida pela recorrente, segundo a
qual o acessório segue a sorte do principal. Horas extraordinárias. Controles de frequência.
Inidoneidade. Depoimento testemunhal. Valoração da prova. Livre convencimento motivado.
Não se deve olvidar que o i. julgador pode observar de perto todas as reações das partes e
testemunha, tais como o embaraço, as hesitações, as dúvidas, as convicções e a serenidade e,
ainda, perceber a transparência e a sinceridade das afirmativas, bem como sopesar as provas e
atribuir-lhes o valor que merecem. Ademais, verifico que o magistrado que teve contato
pessoal com a depoente prolatou a r. sentença, tornando-se pertinente invocar os efeitos do
princípio da imediação, o qual permite ao juiz valorar de forma mais adequada os elementos
de ordem subjetiva (manifestações físicas e psíquicas), evidentes no momento do depoimento
e ausentes quando da simples leitura das declarações por esta instância revisora, elementos
extremamente relevantes para aferição da veracidade das declarações. Recurso ordinário da
primeira reclamada/consignante conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite
Nery - 0001471-25.2012.5.01.0019 - 16/10/2014.)
330. O descumprimento reiterado das obrigações contratuais devidas pelo empregador, tais
como o não pagamento do salário-substituição nas férias, durante 10 anos de trabalho, além
da concessão de apenas duas folgas mensais e irregularidade da fruição do intervalo
intrajornada, é suficiente para justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho postulada

pelo autor, com fundamento no artigo 483, “d”, da CLT. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena
Motta - 0000252-03.2012.5.01.0075 - 3/12/2014.)
331. Rescisão indireta. Caracterização. A violação contratual por parte da empresa constitui
requisito para que se reconheça a rescisão indireta do contrato de trabalho (art. 483, “d”, da
CLT). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0000695-18.2010.5.01.0044 23/6/2014.)
332. Rescisão indireta. Não configuração. Não vislumbrada a existência de qualquer falta
cometida pelo empregador a justificar a rescisão indireta, declara-se rompido o contrato de
trabalho por iniciativa do empregado. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 000122857.2012.5.01.0027 - 12/12/2014.)
333. Rescisão indireta. Não configurada. Há diferença em “débito salarial” e “mora contumaz”,
pois enquanto aquele é o simples atraso no pagamento do salário esta é um atraso no
pagamento ou sonegação de direito por período superior a 3 meses(Decreto-Lei nº 368/68), e
apenas a mora contumaz revela-se como falta grave ensejadora da rescisão indireta. Assim,
não restou configurada mora contumaz da ré, pelo que inexistiu falta grave. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0001225-19.2013.5.01.0302 - 1º/9/2014.)
3.13.8 Seguro Desemprego
3.13.8.1 Liberação / Entrega das Guias
334. Seguro-desemprego. Contrato de experiência. Improcedência. Não faz jus às guias do
seguro-desemprego ou à indenização substitutiva a empregada desligada ao fim do contrato
de experiência, porque o benefício em questão somente é devido ao trabalhador dispensado
sem justa causa, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 7.998/90. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0001420-52.2012.5.01.0071 - 14/4/2014.)
3.13.9 Verbas Rescisórias
335. Recurso ordinário da reclamada. Intervalo intrajornada. Ausência de sucumbência. Falta
de interesse. Não se conhece do recurso quando resta patente que inexiste sucumbência
quanto à matéria devolvida, reveladora da falta de interesse recursal. Vínculo de emprego.
Verbas contratuais e resilitórias. Corolário lógico. Como decorrência lógica do reconhecimento
do vínculo de emprego e inexistindo nos autos quaisquer elementos que se prestem à
comprovação de eventual adimplemento patronal, são devidas ao reclamante as verbas
contratuais daí advindas. Da mesma forma, reconhecida a existência do vínculo de emprego
entre as partes e não comprovado o pagamento de qualquer valor quando do encerramento
da prestação de serviços, pela ruptura contratual imotivada de iniciativa autoral, faz jus o
autor às verbas resilitórias. Horas extraordinárias. Art. 62, I, da CLT. Evidenciado nos autos que
a reclamada dispunha de meios para a efetiva fiscalização da jornada, inaplicável ao caso a
regra prevista no art. 62, I, da CLT, pois para que o empregado seja inserido na exceção
prevista neste dispositivo legal, há a necessidade da atividade externa ser incompatível com a
fixação de horário de trabalho, o que não se vislumbra no caso dos autos. Integração da ajuda
de custo. Salário in natura. Aferição. A natureza salarial da ajuda de custo explicita-se quando a
parcela é fornecida de forma gratuita, fato configurado nos autos, pois não havia qualquer

desconto a tal título. Multa prevista no artigo 477 da CLT. A multa prevista no artigo 477, § 8º,
da CLT, equivalente ao salário recebido pelo empregado, é aplicável quando não adimplidas,
no prazo legal, as verbas decorrentes da ruptura do contrato de trabalho. Eventuais diferenças
de verbas rescisórias, resultantes de parcelas deferidas em ação trabalhista não geram a
incidência da multa sob comento. Expedição de ofícios. Insere-se no juízo de conveniência e
oportunidade do MM. Juízo a quo a expedição de ofício aos órgãos mencionados na decisão
hostilizada. Férias. Ônus da impugnação especificada. Confissão. Cabe à reclamada manifestarse precisamente sobre todos os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros
os não impugnados. Recurso ordinário interposto pela reclamada parcialmente conhecido e
não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0001652-73.2012.5.01.0068 6/11/2014.)
3.13.9.1 Aviso Prévio
3.13.9.1.1 Proporcional
336. Aviso prévio proporcional. Parâmetros fixados em mandado de injunção. Lei nº
12.506/2011. Determinando o STF, em sede de mandado de injunção, que a fórmula de cálculo
do aviso prévio proporcional deverá ser a da Lei nº 12.506/2011, deverá ser esta aplicada.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0152700-56.2009.5.01.0045 - 7/4/2014.)
3.13.9.2 Férias Proporcionais
337. Férias proporcionais. Justa causa. O disposto nos artigos 146, § único, e 147, da CLT,
observada a exegese definida pelo c. TST, por meio de sua Súmula nº 171, não colide com o
estabelecido na Convenção Internacional OIT nº 132. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes. Red. Desig. - 0000701-56.2011.5.01.0281 - 16/10/2014.)
338. Preposto não empregado da reclamada, mas de outra empresa do mesmo grupo
econômico. Revelia. A Súmula nº 377 do colendo TST deve ser considerada juntamente com o
disposto na Súmula nº 129, que dispõe acerca do empregador único no caso da formação de
grupo econômico, estando devidamente representada, no caso em tela, a reclamada. (TRT1 5ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 0002283-37.2012.5.01.0223 - 1º/4/2014.)
3.13.9.3 Multa de 40% do FGTS
3.13.9.3.1 Expurgos Inflacionários
339. É de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre
os depósitos do FGTS, decorrente dos expurgos inflacionários, conforme Súmula nº 341, do c.
TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 0001560-85.2011.5.01.0018 27/1/2014.)
3.13.9.4 Multa do Artigo 477 da CLT
340. Multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. Massa falida. A Súmula nº 388 do c. TST
exclui as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT do título condenatório em face da
massa falida, não sendo esta a condição da reclamada, por ocasião da mora, a multa mostra-se

devida. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 0000908-50.2012.5.01.0045 15/12/2014.)
3.14 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
3.14.1 Indenização por Dano Material
341. Expectativa real de contratação. Perda de uma chance. Dano material. Indenização.
Devida. À luz da teoria da perda de uma chance, que se fundamenta na probabilidade de que
haveria o ganho e a certeza de que a perda indevida da vantagem resultou um prejuízo, o não
cumprimento de obrigação contratual que obsta a possibilidade de resultado positivo ao
trabalhador, constitui inegável dano a ensejar o pagamento de indenizações correspondentes.
(TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0001205-45.2011.5.01.0028 - 17/3/2014.)
342. Indenização por dano material. O prejuízo material ocasionado ao empregado deve ser
reparado, ainda que advenha de ato não intencional praticado pela empresa. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Marcos Palacio - 0000433-42.2013.5.01.0342 - 11/4/2014.)
3.14.1.1 Acidente de Trabalho
343. Acidente de trabalho. Morte do empregado. O Código Civil de 1916, vigente à época dos
fatos, em seu artigo 159 é expresso ao estabelecer que "Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica
obrigado a reparar o dano". Portanto, tanto o empregador, quanto o tomador contribuíram
para o evento, que culminou no falecimento do trabalhador, vez que ambos se omitiram na
prevenção do acidente. Recursos parcialmente providos. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Marcos Palacio
- 0173200-93.2007.5.01.0343 - 13/1/2014.)
344. Acidente de trabalho. Redução da capacidade laborativa. Laudo pericial. O juiz não está
adstrito ao laudo pericial, ex vi, art. 436, do CPC e art. 769, da CLT. O convencimento motivado
do magistrado, pode também decorrer de outros elementos de prova, como no presente caso
em que, pela prova pericial realizada na ação acidentária pelo órgão previdenciário, restou
evidenciado que a incapacidade parcial do reclamante foi decorrente de sua atividade
profissional no reclamado. Devida, assim, a indenização prevista no art. 950, do Código Civil.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0100500-71.2007.5.01.0068 14/5/2014.)
345. Acidente de trabalho. Risco previsível criado pelo empregador. Responsabilidade objetiva.
O empregador submeteu o empregado a risco previsível e superior ao ordinário a que estão
submetidos todos os membros da coletividade. O autor desempenhava as atribuições de
açougueiro e feriu-se durante as atividades laborativas, que implicavam risco acentuado.
Provimento do recurso. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 006980052.2008.5.01.0012 - 3/10/2014.)
346. Acidente de trabalho. Teoria do risco. Não é aplicável a teoria do risco objetivo,
indiscriminadamente, em qualquer hipótese de acidente de trabalho. O emprego dessa teoria
e a aplicação da presunção de culpa do empregador devem ser analisados à luz da atividade

desempenhada pelo empregado e não pelo empregador. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela
Fiorencio Soares da Cunha - 0001573-85.2011.5.01.0050 - 8/5/2014.)
347. Confeiteiro. Operador de cilindro de massa. Acidente de trabalho típico. Dever de
reparação. Acidente de trabalho típico é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou
a redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. Em conformidade com o
que dispõe o parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil, há obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. No caso concreto, tendo sido
comprovada a existência do acidente de trabalho, cabível o ressarcimento dos danos sofridos,
sejam estéticos, morais ou patrimoniais, inclusive, o pensionamento. Recurso provido. (TRT1 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. Red. Desig. - 011990004.2007.5.01.0058 - 30/4/2014.)
3.14.1.2 Doença Ocupacional
348. Doença ocupacional. Constitui dever do empregador propiciar aos trabalhadores um
ambiente de trabalho ergonomicamente adequado, cumprindo e fazendo cumprir as normas
de Segurança e Medicina do Trabalho e orientando-os de modo a prevenir e evitar doenças
ocupacionais, nos termos dos incisos I e II do artigo 157 da CLT, advindo sua culpa caso se
mantenha inerte. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 030790080.2005.5.01.0341 - 9/12/2014.)
349. Doença ocupacional. Culpa do empregador cumulada com responsabilidade objetiva.
Danos morais, pensionamento e despesas médicas. Demonstrada a culpa do empregador por
não adotar um meio ambiente de trabalho seguro, propiciando com tal negligência o
desenvolvimento da doença ocupacional de seu empregado, e ainda, constatada que a
atividade do autor estava sujeita a uma maior exposição ao risco, a doença adquirida pelo
autor se insere no risco da atividade desempenhada pela ré, o que atrai também a sua
responsabilidade objetiva pela moléstia obtida no curso da atividade profissional, nos termos
do parágrafo único do art. 927 do Código Civil. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes
Ribeiro. Red. Desig. - 0109900-84.2008.5.01.0065 - 13/1/2014.)
350. Doença profissional. O empregado que é acometido de doença profissional faz jus à
compensação financeira pelos danos sofridos quando a doença lhe acarreta problemas,
impedindo de executar o seu mister ou até mesmo as tarefas cotidianas. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Mônica Batista Vieira Puglia - 0000419-18.2012.5.01.0205 - 16/10/2014.)
3.14.1.3 Pensão Vitalícia
351. Cumulação da pensão com o benefício previdenciário. A pensão mensal ou
pensionamento devidos em virtude da redução da capacidade laborativa não se confundem
com o benefício previdenciário, sendo ambas as parcelas cumuláveis. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Marcos Cavalcante - 0135200-61.2007.5.01.0072 - 3/11/2014.)
352. Doença do trabalho. Pensionamento. O pensionamento mensal deferido em função da
responsabilidade civil do empregador não se confunde com o benefício previdenciário

recebido pelo mesmo empregado, e com ele não pode ser compensado, porque são verbas de
natureza distintas. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 013990017.2007.5.01.0481 - 6/3/2014.)
353. Pensão mensal vitalícia. Depreciação da capacidade auditiva. De acordo com a teoria do
risco profissional, quando o uso dos equipamentos de segurança não são utilizados ou são
insuficientes para a neutralização do risco de acidentes, não desonera-se o empregador de seu
dever de indenização e pagamento de pensão vitalícia. A indenização por dano material na
forma de pensão mensal deflui da responsabilidade da empregadora e sua obrigação de
reparar o obreiro, na proporção da depreciação da capacidade laboral, já que sua audição foi
comprometida de forma irreversível. Aplicabilidade do art. 950 do Código Civil. II - Honorários
advocatícios. Ação de indenização decorrente de acidente de trabalho. Doença ocupacional. As
normas pertinentes aos honorários advocatícios nesta Especializada, nas lides decorrentes da
relação de emprego seguem sistemática diversa da previsão contida no art. 20 do CPC, que
prevê que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e
os honorários advocatícios (de sucumbência). No caso dos autos, excepcionalmente, há que se
falar em honorários de sucumbência, de conformidade com a Instrução Normativa nº 27 do c.
TST, pois que, no momento do ajuizamento perante a Justiça Estadual, antes da vigência da
Emenda Constitucional nº 45/2004, a lide era de relação de trabalho. Entendimento consoante
Orientação Jurisprudencial 421 da SDI-I do c. TST. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de
Carvalho - 0308100-87.2005.5.01.0341 - 15/4/2014.)
3.14.2 Indenização por Dano Moral Coletivo
354. Ação civil pública. Dano moral coletivo. O dano moral coletivo, no âmbito das relações
laborais, caracteriza-se quando a conduta antijurídica perpetrada contra trabalhadores
transcende o interesse jurídico individualmente considerado e atinge interesses
metaindividuais socialmente relevantes para a coletividade. Provimento do recurso. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Roberto Norris - 0001122-02.2012.5.01.0058 - 14/4/2014.)
355. Ação civil pública. Dumping social. Dano à sociedade. Indenização suplementar. As
agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade,
pois com tal prática desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do
próprio modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A
prática, portanto, reflete o conhecido “dumping social”, motivando a necessária reação do
Judiciário Trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato ilícito, por exercício
abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos exatos termos dos artigos
186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no artigo 404, parágrafo único, do Código Civil, o
fundamento de ordem positiva para impingir ao agressor contumaz uma indenização
suplementar, como, aliás, já previam os artigos 652, "d", e 832, § 1º, da CLT - 1ª Jornada de
Direito Material do Trabalho - Enunciado 04. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa
Tourinho - 0000145-88.2013.5.01.0053 - 13/1/2014.)
356. Indenização por dano moral coletivo. Multa. Caráter punitivo e pedagógico. Desestímulo à
prática de ilícito. Evidenciada a prática de irregularidades atinentes às condições de trabalho,
segurança e remuneração dos trabalhadores, a condenação da empresa ao pagamento de
multa e à indenização por dano moral coletivo não apenas se reveste de caráter punitivo, mas

também tem cunho preventivo e pedagógico, tudo objetivando o desestímulo à prática do
ilícito. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 0143200-59.2009.5.01.0014 1º/7/2014.)
357. Jornada exaustiva. Supressão de descansos e folgas. Dano moral coletivo. Se a
empregadora submete seus empregados a longas jornadas de trabalho, sem descanso ou
folgas, além de não efetuar o correspondente pagamento das horas extras, há inequívoca
configuração de prejuízo a toda a coletividade (dano moral coletivo), que exige a devida
reprimenda do Judiciário, a fim de eliminar a prática de tais ilícitos não só pela demandada,
como por demais agentes econômicos. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 5ª TurmaRel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0001933-40.2011.5.01.0302 - 22/1/2014.)
3.14.3 Indenização por Dano Moral
358. Atraso reiterado de salários. 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. Na hipótese, tal circunstância
ainda foi agravada pelo fato de o autor ter sido demitido sem receber seus haveres rescisórios
e, portanto, impedido de contar com o FGTS, as verbas da rescisão e o seguro-desemprego
para a subsistência mais imediata. Assim, a mora salarial contumaz e a inadimplência das
verbas resilitórias constituem ato ilícito e como tal capaz de gerar indenizações, inclusive, por
danos morais. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000161617.2012.5.01.0008 - 7/7/2014.)
359. Dano moral individual. Dispensa arbitrária. Membro da CIPA. Efeitos negativos
indevidamente impostos à pessoa. Nexo causal. Configuração. Conduta relevantemente
ofensiva a direitos da personalidade. Especificidade fundamental. Heterogeneidade e
razoabilidade. Reparação devida. Necessária proteção e garantia de efetividade ao princípio
constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana. 1) 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. 2) De fato, para que se caracterize a responsabilidade civil
por dano material, caso não seja mais possível o restabelecimento da situação cuja restituição
integral deve ser anteriormente buscada, torna-se necessária a efetiva comprovação não
apenas da ação ou da omissão injusta, mas também dos danos objetivamente causados, e da
expressão econômica que lhes possa equivaler, em último caso, sendo esta a configuração da
relação de causalidade e valoração, em sentido material, a propiciar a devida reparação
judicial. 3) Na reparação do dano moral, entretanto, deve ser abandonado, de imediato, o
recurso do juiz à possibilidade de disciplinar o restabelecimento de um estado anterior,
segundo o princípio da restituição integral, por não haver expressão de valor econômico que
se torne, de forma originária, equivalente a uma violação significativa aos direitos da pessoa e
da sua dignidade, que se apresentam como espécies as mais fundamentais de bens,
essencialmente extrapatrimoniais. 4) Como não pode o dano de tal natureza ser medido por
seus efeitos patrimoniais diretos, a relação de causa e efeito (nexo causal) há de ser aferida

diretamente entre a conduta relevantemente ofensiva e a pessoa, na dimensão direta de seus
atributos fundamentais e de sua dignidade, não sob a ótica da prova material e da lógica do
prejuízo objetivo, aplicáveis somente nos casos de violação a bens de caráter patrimonial, e
não de ofensa a bens imateriais. 5) Nestes termos, a prova suficiente de conduta que deflagre
ofensa grave e injusta a direitos da personalidade impõe a culpa do seu causador pela
reparação dos danos que são indevidamente impostos às pessoas, devendo ser conferida
efetiva proteção aos direitos que decorrem diretamente do princípio nuclear da dignidade da
pessoa humana. 6) Considerada a relevância da ofensa causada, e em razão do problema da
heterogeneidade da reparação dos seus efeitos ─ porque a indenização por dano moral
adquire expressão patrimonial apenas de forma não-essencial ou indireta, envolvendo afronta
exclusiva à pessoa e a seus atributos mais relevantes, sob os quais se configuram o dano, o
nexo causal e a consequente obrigação civil de ressarcir ─ deve ser observada a razoabilidade
na sua fixação pelo juiz. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins. Red. Desig. - 000139576.2010.5.01.0243 - 18/2/2014.)
360. Dano moral. A conduta da empresa que, ao demitir o seu empregado, determinar a sua
escolta nos corredores até a portaria, sem qualquer justificativa plausível para tal ato, é capaz
de causar constrangimentos à honra, intimidade, vida, ou imagem do empregado, ensejando,
portanto, a indenização decorrente de dano moral. Para fixação do quantum debeatur há que
se considerar a compensação da vítima, em valor razoável o suficiente para que se reprima a
atitude lesiva, sem que se trate de valor inócuo ou que propicie o enriquecimento sem causa,
bem como o caráter punitivo-pedagógico da pena infligida ao responsável. Recurso provido
parcialmente para reduzir a indenização devida a título de danos morais. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0001914-40.2012.5.01.0321 - 26/9/2014.)
361. Dano moral. Conduta ilícita. Ônus da prova. É ônus do empregado provar a conduta ilícita
imputada ao empregador e a ofensa à sua integridade moral decorrente dessa conduta,
passível do ressarcimento buscado. Não basta pretender a indenização por danos morais, é
necessário demonstrar a violação ao direito da personalidade que enseje o dever de
compensar o prejuízo sofrido pelo empregado. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto
Rodrigues Silva - 0000488-24.2014.5.01.0482 - 19/9/2014.)
362. Dano moral. Configuração. Tratamento inadequado dispensado pelo superior hierárquico.
Imputação caluniosa. Indenização devida. Sem embargo da heterogeneidade do grau de
sensibilidade de cada indivíduo, é axiomático que a “pecha de ladrão” (para quem
efetivamente não o seja), atinge a honra e a moral do “homem médio” em sua valoração
social, investindo contra a dignidade da pessoa humana, hodiernamente, salvaguardada em
preceito constitucional. Apelo patronal improvido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0002119-12.2012.5.01.0243 - 3/11/2014.)
363. Dano moral. Descumprimento de obrigação contratual. Possibilidade. Admitindo a
doutrina e jurisprudência no âmbito das relações civis a possibilidade de cumulação de dano
material e dano moral por fato comum, com muito mais razão e maior intensidade há de se
admiti-la nas relações contratuais de trabalho. O inadimplemento injustificado da satisfação
dos créditos resilitórios, impedindo a manutenção pelo trabalhador de suas necessidades vitais
e de sua família, se constitui, por si só, em agravo aos direitos da personalidade. O digo,

especialmente, fundado nas garantias constitucionais, porque fundada a República, dentre
outros valores, na dignidade da pessoa humana e do trabalho. E por certo, subtrai-se a
dignidade do trabalhador se lhe retiram, por inteiro, os meios de prover suas necessidades
básicas. Não é difícil imaginar o sofrimento de quem, tendo perdido o emprego, fica
abruptamente à mercê da solidariedade da família ou sofre a degradação da fome e impedido
de solver os compromissos assumidos é taxado de mau pagador. Não podemos, por mera
abstração, d.v., afirmar que para o homem médio isso é mero dissabor, aborrecimento do
cotidiano. É algo que atinge psique do indivíduo, o diminui perante a sociedade, causa-lhe,
enfim, constrangimento e sofrimento. No caso específico da reclamante, tais consequências
têm fatores agravantes, porque dispensada sem receber as verbas rescisórias. Pedido que se
julga procedente. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000007307.2013.5.01.0343 - 14/3/2014.)
364. Dano moral. Exigência de registro do CID em atestado médico. Considerando que o dever
de indenizar, imposto ao ofensor, decorre do nexo de causalidade entre o ato praticado por
ele e o prejuízo imaterial que veio a ser suportado pela ofendida (que se viu atingida em sua
imagem, em sua honra, em seu conceito profissional), a r. sentença não merece censura, haja
vista que restou demonstrado prejuízo resultante de lesão a direito inerente à personalidade
da reclamante. Indenização por dano moral. Quantum arbitrado. O valor a ser atribuído
judicialmente para a indenização por dano moral deve atingir, com razoabilidade, os objetivos
da indenização no caso concreto, sendo certo que 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. Honorários advocatícios. Nesta Justiça
Especial, a matéria sujeita-se aos termos expostos pelos enunciados das Súmulas nº 219 e 329
do c. TST. Recurso ordinário da reclamada conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Márcia Leite Nery - 0000644-93.2013.5.01.0531 - 23/5/2014.)
365. Dano moral. Nexo causal. Embora a segurança pública seja um dever do Estado, o bancoempregador passa a ter responsabilidade civil pelo dano decorrente do roubo, em sua agência
bancária, quando deixa de adotar medidas preventivas e cautelas necessárias para garantir o
trabalhador de um risco previsível. As consequências psicológicas decorrentes deste acidente
de trabalho justificam a indenização por dano moral. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu
Alkmim - 0144300-25.2008.5.01.0001 - 14/5/2014.)
366. Dano moral. Para a configuração do dano moral no âmbito do Direito do Trabalho, mister
se faz a comprovação de haver o empregador ou preposto seu agido ilicitamente, de modo a
atingir a honra ou a imagem do obreiro. No caso em tela, o reclamante não logrou êxito em
demonstrar a veracidade de suas alegações, ônus que lhe incumbia. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Leonardo Dias Borges - 0000148-10.2013.5.01.0064 - 19/3/2014.)
367. Danos morais. Lesão à vida e ao atendimento das necessidades vitais.
Supressão/apropriação indevida do salário, atraso no pagamento da remuneração e/ou das
verbas resilitórias. Dano moral que decorre da omissão do dever de assegurar o pagamento
tempestivo e integral da contraprestação salarial capaz de atender as necessidades vitais
básicas do reclamante e de sua família. 1. Na ordem constitucional brasileira a propriedade
atenderá a uma função social (art. 5º, inciso XXIII, CRFB) e a atividade econômica terá “por fim

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, pois a ordem
econômica e a livre iniciativa estão fundadas na valorização ─ e não degradação ─ do trabalho
humano (art. 170, caput, CRFB). 2. Dever de reparação. Danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. A indenização por danos morais e de imagem 0000054-34.2013.5.01.0041
foi elevada a modalidade de garantia constitucional em face da violação dos direitos
fundamentais (art. 5º, inciso X, CRFB), reparando todos os agravos à pessoa humana (art. 5º,
incisos IV e V, CRFB), com singular tutela aqueles que ocorrem nas relações de trabalho,
merecedores de uma justiça especializada para conhecê-los e apreciá-los (Art. 114, inciso VI,
CRFB). 3. A intangibilidade e a irredutibilidade do salário estão garantidas constitucionalmente
e constitui crime a retenção dolosa da remuneração que visa ao atendimento das necessidades
vitais básicas do indivíduo (Art. 7º, inciso IV, VI, VII e X da CRFB). Diante da relevância de tal
bem jurídico para a vida e sobrevivência, a apropriação indevida, ainda que parcial, ou o atraso
no seu adimplemento se constitui em grave ilícito, capaz de ensejar, necessariamente, o dever
de reparar o dano moral, que se presume na hipótese. Recurso desprovido. (TRT1 - 7ª TurmaRel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva - 0000054-34.2013.5.01.0041 - 28/1/2014.)
368. Estelionato. Absolvição em juízo criminal. Dano moral indevido. Em que pese a absolvição
da autora no juízo criminal, por ausência de provas, tal silogismo não vincula esta
Especializada. Ademais, o processo administrativo realizado, pela reclamada, para apurar
suposto envolvimento da autora, na fraude perpetrada contra o banco, fundamentou-se em
provas substanciais relativas à possível ligação da reclamante com o mentor do estelionato,
em face da sua atribuição na empresa, o que, em tese, acarretaria a quebra de fidúcia entre as
partes. Dessa forma não pode ser imputado à reclamada o pagamento de indenização relativa
ao dano moral perquirido. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário
Sérgio Medeiros Pinheiro - 0001118-90.2012.5.01.0081 - 9/4/2014.)
369. Finep. Plano de apoio à aposentadoria. Adesão do trabalhador. Boa-fé. Prejuízo
financeiro. Dano moral. Configuração. Haja vista a adesão obreira ao Plano de Apoio à
Aposentadoria, visando auferir indenização superior àquela decorrente da simples dispensa ou
demissão, viola o princípio da boa-fé objetiva a prática patronal de promover a extinção
contratual em valores inferiores à legítima confiança depositada. Apelo obreiro parcialmente
provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0000017-47.2013.5.01.0060 14/7/2014.)
370. Impedimento de retorno ao trabalho. Dano moral. Não configuração. Indenização
indevida. Dano moral é aquele que atinge os direitos da personalidade, sem valor econômico,
caracterizando-se, na relação de emprego, por abusos cometidos por empregado ou
empregador com repercussão na vida privada, na intimidade, na honra ou na imagem do
ofendido. O impedimento de retorno da empregada às suas atividades laborativas, após a
realização de exame médico que a considerou inapta para as suas atividades laborativas, não
configura prática abusiva do empregador, eis que agir de forma diversa poderia acarretar o
agravamento da patologia sofrida pela empregada. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0000573-91.2013.5.01.0531 - 25/4/2014.)
371. Indenização por danos morais e materiais. Assalto sofrido no interior do estabelecimento
comercial patronal. Caso fortuito. Improcedência. Não há como atribuir ao empregador a

responsabilidade por assalto ocorrido em seu estabelecimento, visto que ele não concorreu
com qualquer ato omissivo ou comissivo para a sua consumação. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo
Albuquerque Mousinho de Brito - 0000274-43.2013.5.01.0005 - 17/6/2014.)
372. Indevida a indenização por danos morais, quando não comprovado o nexo causal entre a
síndrome do pânico e o trabalho desenvolvido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino 0000955-78.2013.5.01.0242 - 6/11/2014.)
373. Responsabilidade por morte do empregado. Indenização por danos. É indispensável a
prova do nexo causal entre a conduta do empregador e o evento morte, seja pela assunção do
risco relacionado com a atividade econômica da empresa ou por sua natureza implicar risco
físico para o empregado, ainda que em razão de ato culposo de prepostos. (TRT1 - 3ª TurmaRel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 0000616-67.2012.5.01.0206 - 30/6/2014.)
374. Uso da imagem. Uniforme com inscrições de produtos comercializados pela empregadora.
Não há falar em pagamento de indenização pelo empregador quando não restar comprovada a
veiculação na mídia, para fins comerciais, da imagem do empregado utilizando uniformes com
estampas promocionais. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia. Red. Desig. - 000148777.2012.5.01.0245 - 6/10/2014.)
375. Uso indevido da imagem. Dever de indenizar. A imagem de uma pessoa está incluída,
conforme artigo 20 do Código Civil, entre os direitos da personalidade, devendo a utilização de
tal direito para fins comerciais ser autorizada, sob pena de indenização. A obrigatoriedade de o
empregado utilizar camisetas contendo logotipos de grandes marcas configura exploração
econômica da imagem, o que gera para o empregador a obrigação de indenizar. (TRT1 - 6ª
Turma- Rel. Marcos Cavalcante - 0001022-78.2011.5.01.0059 - 1º/8/2014.)
376. Acidente de trabalho postulado por pai, mãe e irmã da vítima. O fundamento do pedido e
da própria sentença, para este Relator, só tem sentido jurídico se considerados os autores, ou
parte deles, na condição de sucessores ou dependentes, como normalmente ocorre em tais
situações, sendo a indenização dirigida em primeiro lugar ao dependente, e, inexistindo este,
ao sucessor na ordem civil (Lei nº 6.858/1980). Caso contrário, teremos situações de todos os
entes próximos de uma vítima terem direito a uma indenização, sendo esta fixada em função
quantidade de deles, e não da gravidade do dano à verdadeira vítima. E isso poderia ainda
ocorrer em caso de vítima do acidente ter sobrevivido, ou seja, em qualquer acidente de
trabalho, quando, então, todos os entes próximos deveriam ser indenizados pelo dano moral
sofrido. Esquece-se que há necessidade de relação direta de ilicitude entre o postulante ao
dano e o alegado devedor. Por este ângulo, aqueles que possuem direitos advindos da relação
contratual do autor são os pais, considerando que a vítima (de cujus) não deixou dependentes
previdenciários (Lei nº 6.858/1980). Sendo, assim, julgo improcedentes os pedidos formulados
pela irmã do autor, Renata, considerando que a mesma não possui direito oriundos da relação
empregatícia do autor, e não se vislumbrou qualquer ilicitude específica quanto a ela. (TRT1 4ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 0002029-21.2011.5.01.0281 - 14/7/2014.)
377. Acidente de trabalho. Atropelamento por trem. Óbito do trabalhador. Nos termos dos
artigos 927, parágrafo único, 932, III e 933 do Código Civil, a tomadora dos serviços é
objetivamente responsável pelos prejuízos e danos danos advindos da morte do trabalhador

decorrente de atropelamento por um de seus trens, sendo seu o ônus de comprovar a culpa
exclusiva deste. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 000003768.2011.5.01.0008 - 17/3/2014.)
378. Acidente de trabalho. Responsabilidade civil. Teoria da responsabilidade objetiva versus
teoria da culpa aquiliana. Indenizações decorrentes de danos morais e materiais indevidas, por
improvados. 1) Ao restar ampliada a responsabilidade civil do empregador, assegurando aos
trabalhadores no inciso XXVIII do artigo 7º da Constituição Federal o direito ao seguro contra
acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa, estabeleceu a necessidade de tais requisitos
serem provados, na ocorrência de acidente do trabalho, para ser deferido o pagamento da
indenização respectiva. Inteligência dos artigos 7º, inciso XXII da Constituição da República e
186 e 927, caput, do Código Civil. 2) A reparação civil por acidente de trabalho somente se vale
da teoria da responsabilidade objetiva, no que diz respeito ao Seguro Social, prevalecendo a
teoria da culpa aquiliana, no que se refere à responsabilização do empregador, exceto quando
caracterizado o trabalho em atividades de risco, na forma do que dispõe o parágrafo único do
artigo 927 do Código Civil. 3) Recurso ordinário da primeira ré ao qual se concede provimento,
para excluir da condenação o pagamento das indenizações por danos morais e materiais, por
improvados. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 009920070.2008.5.01.0058 – 12/11/2014.)
379. Ausência de nexo de causalidade. Queda de escada. Morte. Considerando que não há
como se concluir que a ingestão de álcool tenha sido, por si só, o elemento desencadeador do
sinistro e diante do fato de que se pode depreender, contudo, que o fato gerador do evento
foi a queda de escada e, ainda, considerando que a atividade de faxinar áreas comuns internas
dos edifícios não é de risco, de modo que se possa decidir pela responsabilidade objetiva ou
pela culpa presumida, prova esta que caberia aos sucessores do de cujus, não merece reforma
a r. sentença. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 000102216.2012.5.01.0036 - 8/7/2014.)
380. Dano moral. Acidente de trabalho. Nexo de causalidade. Não havendo nexo de
causalidade entre a patologia que acomete o trabalhador e as atividades profissionais por ele
desempenhadas, não se há de condenar o empregador em indenização por dano moral, por
não preenchidos um dos requisitos da responsabilidade civil. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Marcos
Cavalcante - 0155400-55.2007.5.01.0342 - 5/9/2014.)
381. Matéria comum de ambos os recursos. Dano moral decorrente de acidente de trabalho.
Valor da indenização. Por comprovado que o de cujus foi assassinado durante a sua jornada de
trabalho, e que laborava em local desprovido de segurança, deve ser mantida a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de acidente de
trabalho, bem como o seu valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Recursos não
providos. Recurso ordinário da 1ª ré. 1 - Preliminar de nulidade do julgado, por cerceio de
defesa, arguida pela 1ª ré. O depoimento prestado pelo Sr. Cleber Cesar Moura Santos
prestou, junto à 126ª DP de Cabo Frio, na condição de testemunha, tem a mesma força
probante, como se nesta Especializada tivesse sido ouvido, razão pela qual não há que falar em
cerceio de defesa. Rejeitada. 2 - Reembolso com despesas de funeral. Não tendo a ré arcado

com as despesas do funeral do ex-empregado, falecido em serviço, como previsto em norma
coletiva, deve ser mantida a sua condenação ao reembolso de tais despesas. Recurso não
provido. Recurso ordinário do 2º réu. 1 - Preliminar de incompetência absoluta da Justiça do
Trabalho. A competência desta Justiça especial é fixada em razão da natureza do pedido
deduzido, por isso é competente para apreciar e julgar pedido de pagamento de indenização
por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. Rejeitada. 2 - Preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam. Considerando a teoria da asserção que atesta, como
verdadeiras, as proposições do autor afirmadas na petição inicial, basta a simples indicação
pelo autor, para que a reclamada figure no polo passivo da demanda. Rejeitada. 3 Responsabilidade subsidiária da administração pública indireta. Há que se manter a
responsabilidade subsidiária do ente público, porquanto não comprovou que teria realizado a
licitação na forma prevista na Lei nº 8.666/93, bem como que tenha procedido à devida
fiscalização do tomador de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas de
seus empregados. 4 - Multa por embargos procrastinatórios. A apresentação de embargos de
declaração que se limita à rediscussão do julgado traduz-se em ato procrastinatório, devendo
ser mantida a multa aplicada pelo juízo a quo. Recurso não provido. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 0000937-69.2013.5.01.0432 - 8/8/2014.)
382. Pedidos reparatórios. Acidente de trabalho típico. Amputação parcial de dedo. Presentes
o dano, a irregularidade da conduta patronal e o nexo causal entre ambos, o desfecho da
demanda aponta para a procedência do pedido de responsabilização civil da demandada pelos
danos impingidos ao empregado, vitimado por lamentável acidente que resultou em
amputação parcial de um dedo. Recurso patronal provido em parte apenas para reduzir o valor
reparatório. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 016160095.2009.5.01.0055 - 6/3/2014.)
383. Responsabilidade civil do empregador. Acidente automobilístico. Motorista.
Transportadora de valores. Teoria do risco profissional. Restando incontroverso que o
empregado, motorista de empresa transportadora de valores, sofreu acidente automobilístico
no curso da jornada de trabalho, quando desempenhava suas funções, sofrendo lesões na
coluna e no ombro, afigura-se correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do
empregador por danos morais e materiais, fulcrada na teoria do risco profissional. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães - 0001396-60.2010.5.01.0017 - 21/5/2014.)
384. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho. Teoria do risco criado. O novo Código Civil
abandonou a teoria da culpa e consagrou a teoria do risco. Não é somente a quebra do dever
de vigilância (conduta pessoal, subjetiva) que autoriza a condenação reparadora; o simples
exercício continuado de atividade que, em si mesma, é potencialmente prejudicial ou perigosa
é capaz de ensejar a obrigação de indenizar (teoria do risco criado). Considero que a operação
de máquina de corte se enquadra nesse contexto, sendo cabível a aplicação da teoria do risco
à hipótese dos autos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 000056496.2012.5.01.0036 - 1º/12/2014.)
3.14.3.1 Assédio Moral
385. A comprovação da ofensa praticada pelo empregador para adesão ao plano de
desligamento voluntário, motivada por insultos e ameaça de rescisão por justa causa, acarreta

lesão à honra e dignidade da empregada, fato agravado pelo longo tempo de serviço prestado
para a ré (mais de trinta anos), impondo-se a reparação por dano moral fixada no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), como sentenciado. Aplicação dos incisos V e X do artigo 5º, inciso
XXVIII do artigo 7º da CRFB/88 e artigos 186 c/c 927 do Código Civil. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Maria Helena Motta - 0001350-46.2011.5.01.0014 - 16/6/2014.)
386. Assédio moral. Dano moral. Configuração. Indenização devida. A cobrança de metas
constitui fator de estresse para o empregado, capaz de lhe causar dor íntima. Pior é quando a
cobrança destas metas vem acompanhada de ameaças de dispensa, agressões e ofensas.
Assim, tem-se que a reprovável conduta do réu, 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. (TRT1 - 6ª Turma- Rel.
Paulo Marcelo de Miranda Serrano - 0001715-77.2012.5.01.0075 - 26/2/2014.)
387. Assédio moral. Inexistência. Tratou-se de desentendimento relacionado com os poderes
de cada um, mas nada além do acontece normalmente em ambiente de trabalho tenso. Não se
pode confundir desentendimentos com assédio moral, suscetível à indenização. Não houve
qualquer tentativa de denegrir a imagem do autor perante terceiros, apenas no restrito
ambiente dirigente da empresa. Parece-me exagerado condenar a ré a indenizar o autor em
tais circunstâncias. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000098474.2012.5.01.0045 - 29/1/2014.)
388. Danos morais. Reconhecido que a ré coagiu a autora a obter seu desligamento da
empresa. E a atitude da reclamada demonstra, de forma inequívoca, a violação à dignidade da
pessoa humana. Tem-se, portanto, presente o nexo de causalidade entre a conduta do
agressor e o dano no patrimônio ideal sofrido pelo reclamante, em razão da lesão à sua
dignidade, com reflexos psíquicos negativos, situação apta a ensejar o pagamento de
indenização por danos morais. Recurso improvido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0000686-27.2013.5.01.0246 - 6/11/2014.)
389. O assédio moral é a conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a
dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo como objetivo a sensação de
exclusão do ambiente de trabalho e do convívio nesse ambiente, conduzindo o assediado a ter
a relação de trabalho como de impossível, ou muito difícil, continuação, enquanto o dano
moral é o dano extrapatrimonial que, máxime, pode ser gerado pelo assédio, ou seja, é a
violação de um direito da personalidade, causada pela conduta do assediante, que logrou seu
intento de excluir o assediado da situação funcional em que se encontrava. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001196-19.2011.5.01.0017 - 15/8/2014.)
3.14.3.2 Atos Discriminatórios
390. Exame admissional. Inaptidão. Ausência de discriminação. Comprovado que a inaptidão
constada no exame admissional constitui medida preventiva para afastar os riscos de
agravamento do quadro clínico do trabalhador e da ocorrência de acidentes, não há que se

falar em conduta discriminatória da empresa. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes
Freire - 0102600-33.2008.5.01.0401 - 17/6/2014.)
3.14.3.3 Condições Degradantes
391. Dano moral. Tratamento arbitrário por superior hierárquico. Abuso do direito do
empregador. Na esfera trabalhista, o dano moral revela-se no excesso, no abuso, no
tratamento humilhante sofrido pelo empregado. O empregador não pode ultrapassar o limite
do razoável, sobretudo quando a Magna Carta erigiu a dignidade humana como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito. Em assim procedendo, constitui abuso de
direito, beirando a conduta da reclamada ao "exercício arbitrário das próprias razões", ao
passo que é garantido ao trabalhador o direito à indenização por dano moral decorrente da
sua violação. Evidencia-se o comportamento arbitrário do empregador quando superior
hierárquico trata o empregado de forma grosseira, com conduta intimidante e ameaçadora de
demissão, imprimindo prejuízo à esfera moral do empregado, comprometendo sua autoestima
com sentimentos íntimos de vexame e constrangimento perante colegas de trabalho e a
sociedade em geral. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000167829.2012.5.01.0082 - 14/2/2014.)
392. Fantasias. Abuso de poder diretivo. O empregador não tem o direito de exigir do
empregado o uso de apetrechos e fantasias exageradas, ridículas, para captar clientela quando
isso não faz parte da própria atividade (teatro, circos, restaurantes típicos, etc..). Tais
acessórios, em atividade convencional como a bancária, acabam por chamar atenção pelo
ridículo, pelo aspecto carnavalesco. A troco de chamar a atenção dos clientes, submete-se o
empregado a uma exposição vexatória, desnecessária e que desqualifica seu trabalho. O que
incrementa as vendas é a capacidade de convencimento do profissional e, evidentemente, o
produto oferecido e não a indumentária ridícula. Por outro lado, a roupa, inegavelmente, dá
distinção social e, de acordo com o traje adotado, inspira maior ou menor respeito. No caso, as
fantasias usadas pelo autor o expunham à curiosidade, ao riso, ao ridículo. Assim, considera-se
que a empregadora abusou de seu poder diretivo ao impor ao empregado o uso de fantasias.
(TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0000411-68.2013.5.01.0411 19/8/2014.)
3.14.3.4 Desconfiguração de Justa Causa
393. Acidente de trabalho. Tombamento do veículo. Culpa do empregado. Dispensa por justa
causa. Atividade de risco. Impossibilidade. A via pela qual o autor trafegava era instável,
desnivelada e perigosa. É de se ressaltar que dois dias antes do acidente, a via necessitou de
base e reforço para que os veículos trafegassem por ali, sendo aplicada "bica corrida". Tal fato
revela que mais do que qualquer negligência do autor, o que se deve ser ressaltado é a total
ausência de supervisão por parte da reclamada, que deveria gerenciar os riscos de seu
empreendimento e impedir o tráfego no local de seus funcionários. O transporte de carga é
uma atividade de risco, que aumenta em função das dimensões e geometrias das cargas, dos
pesos e dos equipamentos envolvidos, do trajeto da movimentação, da quantidade de pessoas
envolvidas, dentre outras. E, em se tratando de atividade de risco, os acidentes podem ser
esperados, estando o tombamento do veículo dentre eles. Isto porque o desequilíbrio da carga
é, como se sabe, um dos motivos de tombamento do veículo, podendo ocorrer,

principalmente, quando o veículo circula em pavimentos desnivelados o que causa a inclinação
perigosa da carga. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 000044587.2011.5.01.0225 - 5/6/2014.)
394. Da reversão da justa causa. In casu, o reclamado não se desincumbiu de seu ônus
probatório, uma vez que não há provas de que o acionante tenha agido com indisciplina e
insubordinação, fazendo ameaças contra seu superior e furtando objetos de seus colegas.
Recurso do autor a que se dá provimento, neste aspecto. Dano moral configurado.
Considerando que a justa causa foi revertida, eis que inexistente a falta grave que ensejou a
rescisão do contrato de trabalho devida a indenização por danos morais. Recurso parcialmente
provido, neste tópico. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 000210239.2012.5.01.0222 - 15/4/2014.)
395. Dano moral. Configuração. Compensação pecuniária deferida. No âmbito do Direito,
podemos afirmar que o dano moral representa todo tormento humano resultante de lesões de
direitos incomuns ao patrimônio, encarado este último como complexo de relações jurídicas
com valor econômico. Ao falar-se em dano moral, falar-se-á em atentado a valores
extrapatrimoniais, quais sejam, lesão à honra do homem, à individualidade e ao caráter
pessoal, valores maiores de cada um de nós. In casu, ao deixar de comparecer à audiência para
prestar depoimento pessoal, a ré se tornou confessa quanto à alegação do autor de que foi
dispensado por justa causa, às vésperas do nascimento do seu filho, com base em fatos
inverídicos, sem receber as verbas resilitórias, quando mais precisava de meios de sustento de
sua família e que foi colocado em completa ociosidade, não podendo ingressar no local de
trabalho, além de ter descontados os dias em que ficou impedido de laborar. A conduta
patronal admitida como provada não provocou mero dissabor ou sentimento de pesar íntimo
da pessoa do ofendido. Diversamente, causou abalo psicológico e indignação ao autor, que se
viu privado do único meio de subsistência de seus familiares, tanto mais diante da proximidade
do nascimento de um filho, o que autoriza o deferimento de compensação por dano moral.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0001252-92.2011.5.01.0521 - 1º/10/2014.)
396. Dano moral. Rigor excessivo. Considera-se rigor excessivo a aplicação de justa causa a um
empregado que, em quatro anos, foi promovido no trabalho, e vem a ser dispensado por justa
causa por uma questão mal compreendida e sem efetiva prova. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Jorge
Orlando Sereno Ramos - 0000811-54.2012.5.01.0076 - 11/12/2014.)
397. Bancário. Doença ocupacional. Ler/dort. Ambiente poluído. Art. 14, § 1, da Lei nº 6.938/81
e risco específico da atividade. O empregador como responsável pelos meios de produção, tem
por obrigação resguardar a vida e a integridade dos trabalhadores ativados sob a sua égide, de
tal modo que os danos causados por força de desequilíbrio ambiental ou do risco usual da
atividade, atraem a responsabilidade do empregador. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim
Lopes Ribeiro - 0001055-95.2011.5.01.0050 - 12/11/2014.)
398. CSN. Doença do trabalho. Perda parcial da audição em ambos os ouvidos. Culpa da
empregadora. Indenização por danos morais e materiais. Procedência. Restando comprovados
o dano, o nexo de causalidade com a atividade laborativa e a culpa da empregadora, é devida a
indenização por danos morais, além de pensão, ao ex-empregado que perdeu parte da

audição. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini Baptista da Silva - 005460053.2006.5.01.0342 - 15/7/2014.)
399. Dano moral. Configuração. No caso concreto, restou comprovado o nexo causal entre a
atividade laborativa e o dano sofrido pela reclamante. Portanto, se a reclamante não era
portadora de qualquer lesão, passando a ser, em decorrência da atividade lá normalmente
desenvolvida. É indubitável que a atividade da forma e do modo praticado, por sua natureza,
implicou risco para os direitos da empregada. Em consequência, estando presente o dano e o
nexo causal, face à responsabilidade civil objetiva, há obrigação do reclamado de reparar
danos decorrentes do acidente de trabalho. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano. Red. Desig. - 0161000-14.2008.5.01.0054 - 9/7/2014.)
400. Dano moral. Doença do trabalho. Culpa do empregador. Indenização devida. Restando
demonstrados o dano decorrente de doença do trabalho, o nexo de causalidade com as
atividades profissionais e a culpa do empregador, procede o pedido de indenizações por danos
morais e materiais. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 006630004.2008.5.01.0262 - 12/12/2014.)
401. Dano moral. Doença ocupacional. Constitui dever do empregador propiciar aos
trabalhadores um ambiente de trabalho ergonomicamente adequado, cumprindo e fazendo
cumprir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho e orientando-os de modo a prevenir
e evitar doenças ocupacionais, nos termos dos incisos I e II do artigo 157 da CLT, advindo sua
culpa caso se mantenha inerte. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 011260007.2008.5.01.0009 - 13/5/2014.)
402. Doença profissional equiparada a acidente de trabalho. Perda auditiva induzida por ruído
(pair). Responsabilidade patronal subjetiva e objetiva. Nexo de causalidade. Configuração. É
ônus do empregador ─ ou daqueles que se aproveitam ou exploram a força de trabalho do
empregado ─ garantir que a prestação da atividade laborativa desenvolva-se em um meio
ambiente seguro e saudável, sob pena de responsabilidade ─ subjetiva e objetiva ─ pelo
infortúnio decorrente de sua incúria. Na seara reparatória do contrato de trabalho, o norte há
de ser a dignidade da pessoa humana ─ epicentro da Lei Maior ─ art. 1º, III ─ a valorização do
trabalho e a função social da propriedade empresarial ─ CF, art. 170. Apelo obreiro
parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 023690017.2005.5.01.0342 - 10/12/2014.)
403. Doença. Nexo de causalidade. Inexistência. O laudo é conclusivo quanto à inexistência de
nexo de causalidade, confrontando cada diagnóstico presente nos exames com suas causas e
com as atividades exercidas no réu. Ademais, o i. perito esteve no local de trabalho, podendo
verificar a adequação do mobiliário. A concessão de auxílio-doença acidentário não torna
incontroversa a presença de nexo de causalidade, salvo inexistência de outros elementos, que
não é o caso dos autos. Os pressupostos de responsabilidade do INSS pelo pagamento do
benefício previdenciário são diversos dos pressupostos de responsabilidade do empregador
pelo pagamento de indenização civil. Isto porque as parcelas pagas têm natureza jurídica e
fato gerador distintos. A parcela paga pelo empregador decorre do ato por ele praticado (colo,
culpa ou culpa presumida, para as atividades de risco), ensejando indenização; o fato gerador
é o dano, com nexo causal que o vincula ao ato do patrão, enquanto o benefício pago pela

Previdência tem natureza social, pois visa garantir o mínimo de sobrevivência ao segurado e
tem como fato gerador o implemento das condições legais impostas pela lei. (TRT1 - 2ª TurmaRel. Vólia Bomfim Cassar - 0078900-32.2007.5.01.0023 - 6/11/2014.)"
3.14.3.5 Limitação de Uso do Banheiro
404. Danos morais. Uso do banheiro. Atendente de call center. Inexiste qualquer
constrangimento quanto à restrição ao uso do banheiro. Na realidade, havia uma forma de
controle para que todos os empregados não fossem ao banheiro ao mesmo tempo em razão
do serviço. Indevida, assim, a indenização por danos morais, por ausência de violação aos
artigos 5º, V e X, da Constituição Federal, 186 e 927, do Código Civil. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos - 0000447-10.2011.5.01.0079 - 10/4/2014.)
3.14.3.6 Revistas Íntimas / Pertences
405. Revista íntima. Ilicitude. Dano moral configurado. Aplicação a todos os trabalhadores.
Homens e mulheres. Isonomia. O reconhecimento constitucional do direito à intimidade e à
privacidade, enquanto esferas atreladas à personalidade do humano, impõe que seja aplicável
o artigo 373-A, VI, da CLT, que veda revistas íntimas nas empregadas, a todos os trabalhadores,
sem qualquer restrição normativa quanto ao gênero ou forma de vinculação ao sistema
produtivo. A prática empresarial de fiscalização por meio de revista íntima é abusiva,
acarretando grave ofensa aos direitos fundamentais da dignidade e intimidade tanto da
trabalhadora (art. 373-A, VI da CLT) quanto do trabalhador, o que gera o dever de compensar o
dano moral sofrido. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva. 0157800-98.2008.5.01.0021 - 8/10/2014.)
406. Revista íntima. Indenização por dano moral. Inexistência. Não obstante seja crescente a
discussão acerca da regularidade das revistas pessoais, haja vista que confrontam os princípios
da dignidade da pessoa humana do trabalhador, da valorização social do trabalho, da função
social da propriedade e do contrato, da intimidade e da vida privada, com o princípio da
iniciativa privada e o direito de propriedade do empregador, assim como a utilização dos
mecanismos necessários à preservação do seu patrimônio, a jurisprudência iterativa do c.
Tribunal Superior do Trabalho admite a revista pessoal, desde que realizada de forma
moderada, sem imposição de constrangimentos ao empregado e contatos físicos. Recurso
ordinário do reclamante conhecido e não provido. Recurso ordinário da reclamada.
Homologação do distrato. Atraso. Multa prevista no artigo 477 da CLT. Homologação da
resilição contratual é ato que não se perfaz apenas com o pagamento das verbas resilitórias,
mas também pela anotação de baixa na CTPS, fornecimento das guias para saque do FGTS, da
CD do seguro-desemprego, e comprovação do depósito da indenização compensatória de 40%
dos depósitos efetuados. Recurso ordinário da reclamada conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 0119800-45.2009.5.01.0069 - 5/6/2014.)
3.14.3.7 Valor Arbitrado
407. Dano moral. Critérios para fixação do quantum indenizatório. 1) Inexistem no direito
pátrio critérios objetivos para fixar o valor da indenização reparatória por dano moral,
devendo o valor ser arbitrado pelo juízo, observando as condições em que ocorreu a ofensa ou

o prejuízo moral, a intensidade do sofrimento ou a humilhação da vítima, o grau verificado em
relação ao dolo ou culpa e o esforço efetivo do causador do dano, para minimizar a sequela e a
capacidade financeira do causador do dano, sem que tal procedimento configure porta aberta
para o enriquecimento indevido, nem autoriza arbitrar valor irrisório, de modo a tornar-se
imprestável como instrumento pedagógico. 2) Recurso ordinário da ré ao qual se concede
provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior. Red. Desig. - 028840028.2005.5.01.0341 - 3/4/2014.)
408. Dano moral. Majoração da indenização. Inadmissível no atual estágio civilizatório da
sociedade humana possa o empregador tolerar condutas discriminatórias levadas a efeito por
empregado seu em relação a orientação sexual adotada por companheiro(a) de trabalho. A
finalidade da indenização arbitrada ao dano moral, ao menos no que toca ao aspecto
pedagógico, não foi alcançada em face do diminuto valor fixado para reprimir a intensidade e a
gravidade da lesão ao direito da personalidade da vítima e sua repercussão no ambiente do
trabalho. Recurso a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio
Medeiros Pinheiro - 0000161-02.2012.5.01.0401 - 2/9/2014.)
409. Indenização por danos morais. Quantum indenizatório. Razoabilidade. É garantido ao juiz
liberdade na determinação do valor da indenização por danos morais. Cabe-lhe, diante do bem
jurídico tutelado, avaliar o grau de ofensividade de determinada conduta, sempre atento ao
princípio da razoabilidade consubstanciado na capacidade financeira do ofensor e na
necessidade de impor condenação pedagógica. Verificada a desproporção na fixação do
quantum indenizatório, é de rigor a sua redução. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto
Souto de Oliveira - 0029800-24.2008.5.01.0072 - 15/10/2014.)
3.15 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA
410. Programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora
do Fundo de Arrendamento Residencial, de acordo com o estabelecido na Lei nº 10.188/2001,
não pode ser responsabilizada subsidiariamente por débitos trabalhistas decorrentes das
relações de emprego das empresas responsáveis pela construção dos empreendimentos, por
não ser uma construtora ou incorporadora, assim como pelo fato de não constar no contrato a
existência desse tipo de responsabilidade. Aplicação da OJ nº 191 da SDI-1 do TST. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0001402-44.2013.5.01.0411 - 27/5/2014.)
3.15.1 Concessão de Serviço Público
411. Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S/A. Possibilidade de modificação do polo
passivo na execução depende de a sucessão ter ocorrido depois da sentença cognitiva. Vê-se,
assim, que a alegada sucessão ocorreu em 1998, antes mesmo da primeira sentença que data
de abril de 2003. A agravante (Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., atual
denominação da Opportrans), que o autor alega ser sucessora da Cia do Metropolitano do Rio
de Janeiro, já atuava como concessionária do Metrô do Estado do Rio de Janeiro há anos,
conforme documento que a autora intitulou como novo. Logo, a agravante já deveria fazer
parte do polo passivo da demanda, desde a fase cognitiva. Apenas poderia se considerar a
possibilidade de sua inclusão na execução se a alegada sucessão tivesse ocorrido durante a
fase executória. Correta a alegação da agravante de que não fez parte da lide, não podendo

ser executada. A possibilidade de mudar a executada na fase de execução depende de a
sucessão ter ocorrida nesta fase. Não sendo este o caso. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0121500-06.1995.5.01.0018 - 11/4/2014.)
412. SUS. Poder público concedente. A participação de instituição particular de saúde no
Sistema Único de Saúde - SUS não implica a responsabilidade subsidiária do Poder Público
concedente, porquanto não configura terceirização. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Jorge Orlando
Sereno Gomes - 0001199-70.2012.5.01.0006 - 5/8/2014.)
3.15.2 Grupo Econômico
413. Capemisa. Grupo econômico. Configuração. Se a prova dos autos noticia o aumento do
capital da Morada Investimentos S.A., proveniente da subscrição de ações pela Capemisa, em
percentual que a enquadra na definição de coligada de acordo com o art. 243 da Lei nº
6.404/1976, configurado o grupo econômico que justifica a responsabilidade solidária da
acionista. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0001508-63.2011.5.01.0059 13/1/2014.)
414. Grupo econômico. Atividade de financeira mascarada. Direitos da categoria. Procedência.
O mecanismo engendrado pelas empresas reclamadas, componentes do Grupo Itaú, criandose uma pessoa jurídica distinta com o fim precípuo de arregimentar clientes para utilização de
produtos das demais empresas integrantes desse grupo, não pode, jamais, servir como
subterfúgio para supressão de direitos trabalhistas, e por isso merece a devida reprimenda do
Poder Judiciário, com o enquadramento do trabalhador na categoria dos financiários,
resguardando-lhe os direitos decorrentes da natureza dos serviços prestados, previstos na
correspondente norma coletiva. Nego provimento ao recurso, nesse tópico. Jornada semanal
de 30 horas. Divisor de 150. Sábado como dia de descanso remunerado. Se o sábado é
considerado dia de descanso remunerado, a jornada semanal de trabalho é de 30 horas, e o
divisor a ser aplicado é o de 150. É essa a inteligência da Súmula nº 124 do c. TST que, embora
se refira a bancários, deve ser aplicada às demais categorias que apresentam situações
análogas, em decorrência da isonomia. Aspecto recursal a que se dá provimento. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0001015-12.2011.5.01.0019 - 20/2/2014.)
415. Grupo econômico. Caracterização. Interpretação atenta à realidade e às possibilidades
econômicas. Há de se reconhecer caracterizado um grupo econômico, para fins trabalhistas,
em existindo identidade de objeto entre as empresas, não se sustentando uma interpretação
restritiva, distanciada da realidade e das possibilidades econômicas e societárias dos dias que
correm. Não se podem perder de vista os fins próprios do Direito do Trabalho e que justificam
sua existência, visando assegurar a efetividade dos direitos trabalhistas. Se assim é,
comprovada a continuidade da prestação de serviços, impõe-se o reconhecimento da
unicidade contratual. Apelo obreiro parcialmente provido e patronal improvido. (TRT1 - 10ª
Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo - 0001169-97.2012.5.01.0050 - 4/9/2014.)
416. Grupo econômico. Para caracterização do grupo econômico, nos termos do artigo 2º, §2º
da CLT, não está o Juízo adstrito à existência expressa de controle de uma empresa sobre
outra, podendo se valer de outros elementos, fatos ou fundamentos jurídicos constantes dos
autos que comprovem a sua existência e, especificamente, no caso dos autos, a existência de

coordenação, interesse econômico comum e a colaboração mútua. Recursos desprovidos.
(TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0084400-21.2009.5.01.0052 1º/12/2014.)
417. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Sócios em comum figurando no contrato
social. À luz dos princípios tutelares do Direito do Trabalho, a existência de grupo econômico
não exige a demonstração ostensiva de direção, controle ou administração de uma empresa
sobre a outra, comportando hermenêutica mais ampla da regra contida no § 2º do artigo 2º da
CLT. Assim, ainda que do ponto de vista formal não seja demonstrada, inequivocamente, a
formação de grupo econômico, a questão há de ser resolvida considerando o conceito de
empregador único, tendo em conta uma visão ampla da sociedade moderna e do
desenvolvimento em larga escala da atividade econômica, que conduz à concentração de
empresas, sobretudo quando constatada a presença de sócios em comum no corpo societário
de ambos os empreendimentos. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga - 000136619.2012.5.01.0061 - 29/4/2014.)
3.15.3 Sócio / Acionista
418. Agravo de petição do segundo réu. Provido. Execução. Sócio retirante há mais de dois
anos. Nos termos do parágrafo único, do art. 1.003, do Código Civil, o sócio cedente responde
solidariamente com o cessionário até dois anos após averbação de sua exclusão da sociedade.
Portanto, não há como se direcionar a execução em face dos ex-sócios retirantes,
principalmente quando ainda não houve o direcionamento da execução em face dos atuais
sócios da reclamada. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 008520003.2000.5.01.0040 - 3/4/2014.)
419. Ex-sócio que não participou do processo de conhecimento. Possibilidade de
responsabilização. A aplicação da teoria da despersonalização da pessoa jurídica autoriza a
penhora de bens do sócio, ainda que este não conste do título executivo como devedor ou não
tenha feito parte do polo passivo na reclamação na fase cognitiva. Sentença que se mantém.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Gomes - 0001626-56.2013.5.01.0451 11/7/2014.)
420. Redirecionamento da execução. Responsabilidade do sócio retirante. Retirada durante a
vigência do Código Civil de 1916. Limite temporal dos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil de
2002. Inaplicável. Vigente o Código Civil de 1916 na data da retirada do sócio, não há falar em
limitação da responsabilidade por até dois anos após a averbação da alteração contratual,
porquanto o vetusto diploma não previa tal limite, introduzido pelo Código Civil de 2002.
Nesse diapasão, excluído o sócio em data anterior à vigência do novel diploma, vigente a partir
de janeiro de 2003, não se aplica à espécie o limite temporal disposto em seus artigos 1003 e
1032. Agravo de Petição do executado conhecido e não provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia
Leite Nery - 0033400-47.1992.5.01.0223 - 19/3/2014.)
421. Responsabilidade patrimonial. Dirigente de associação civil sem fins lucrativos. No caso
em espécie, ante a ausência de qualquer indicativo de atos fraudulentos praticados pela
agravante, bem como a inexistência de prova de desvio da finalidade estatutária no curso do
mandato da recorrente, demonstram a ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo

passivo desta execução. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro - 000014289.2010.5.01.0037 - 17/10/2014.)
422. Responsabilidade pessoal dos membros integrantes do Conselho de Administração de
sociedade anônima de capital aberto. Os sócios membros integrantes do Conselho de
Administração de sociedade anônima de capital aberto, que permitem o cometimento de atos
que não observam o cumprimento dos deveres impostos pela legislação vigente, resultando,
desta forma, em desrespeito às leis trabalhistas, devem ser considerados, pessoalmente,
responsáveis pelos prejuízos causados ao trabalhador, quando exauridos todos os meios
executórios em face da responsável principal, qual a própria sociedade anônima. Agravo de
petição interposto pela exequente a que se dá provimento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo
Antero de Carvalho - 0055300-95.2005.5.01.0008 - 18/2/2014.)
3.15.4 Sucessão de Empregadores
423. A intervenção de Município no funcionamento de hospital particular, com o objetivo de
garantir a continuidade na prestação dos serviços públicos de saúde não caracteriza a
“sucessão trabalhista”, não se vislumbrando, daí, a ocorrência de alteração alguma na
estrutura jurídica ou na propriedade da instituição afetada. Ressalte-se que em se tratando de
ente federativo, a exigência de concurso público para a contratação de servidores (CRFB/88,
art. 37, II e §2º) não se harmoniza com a ideia de sucessão de empregadores. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0000904-33.2013.5.01.0512 - 5/12/2014.)
424. Falecimento do empresário individual. Continuidade do negócio. Responsabilidade do
sucessor. Retificação do polo passivo. O parágrafo 2º do artigo 483 da CLT faculta ao
empregado pôr termo ao contrato de trabalho no caso de morte do empregador constituído
em empresa individual. Também o artigo 448 da CLT preconiza que "a mudança na
propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos
respectivos empregados". Tais disposições, fundadas na premissa da continuidade da relação
de emprego, têm por escopo efetivar o princípio tuitivo, preservando a um só tempo o
contrato de trabalho e os direitos decorrentes da disponibilização da força produtiva do
empregado em prol da atividade econômica organizada, desenvolvida por empresa constituída
em sociedade ou individualmente. Relação jurídica de emprego se traduz em contrato
realidade. Sendo assim, muito embora a atividade econômica tenha perdurado de forma
irregular, o contrato de trabalho continua produzindo todos os seus efeitos após o falecimento
do empresário individual, caso não haja quebra na continuidade da prestação de serviços.
Cabível, então, a retificação do polo passivo com a inclusão do sucessor na relação processual,
como responsável pelos créditos devidos ao empregado. Recurso ordinário do reclamante
conhecido e parcialmente provido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 000029761.2011.5.01.0036 - 24/2/2014.)
425. Sucessão empresarial em processo de falência. A venda pelo juízo empresarial de
empresas em recuperação judicial ou em processo de falência, com a condição de que o
adquirente não será sucessor da empresa adquirida, bem como de suas dívidas deve ser
questionada perante aquele juízo e respectivas instâncias superiores, uma vez que a Justiça do
Trabalho não pode ser utilizada como órgão recursal. Recurso da VRG Linhas Aéreas a que se

dá provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 007730019.2007.5.01.0041 - 19/9/2014.)
426. Sucessão. Não configurada. No presente caso, tem-se que a agravante já deveria fazer
parte do polo passivo da demanda desde a fase de conhecimento. Logo, a inclusão na
execução da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. somente seria admissível se a
sucessão tivesse ocorrido durante a fase executória. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar
Coutinho Daiha. Red. Desig. - 0083900-19.2000.5.01.0068 - 26/8/2014.)
3.15.5 Tomador de Serviços / Terceirização
427. A ideia que justifica a responsabilidade por fato de terceiro é o justo anseio de garantia,
que não pode ser desconsiderado e, muito menos, ficar distante da condenação, sob o
simplório argumento da licitude do não proibido, porque se é lícito aquilo que não esbarra em
impedimento legal ─ com o que comungamos, daí a terceirização ser justificável ─ também
lícito é que todos quantos se beneficiaram do serviço respondam pelo cumprimento das
obrigações deste advindas, porque daí também não se vislumbra impedimento legal algum,
não se olvidando que as formas de culpa in eligendo e in vigilando presumem-se e impõem,
inclusive, a reversão do onus probandi. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0002138-32.2013.5.01.0421 - 2/10/2014.)
428. Ainda que se trate de contrato de cessão onerosa de relação de assinantes e contrato de
divulgação de listas telefônicas obrigatórias gratuitas, o certo é que a Telemar se beneficiou da
prestação de serviços da primeira reclamada, Telelistas, por meio dos seus empregados
contratados para cumprir tal objetivo. Assim, ela deve responder subsidiariamente pelos
créditos devidos aos trabalhadores envolvidos no cumprimento desse contrato entabulado
entre as empresas, na forma da Súmula nº 331 do c. TST. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Jorge Orlando
Sereno Ramos - 0001741-41.2012.5.01.0054 - 6/10/2014.)
429. Prestação de serviços. Tomador. Culpa in eligendo e in vigilando. Responsabilidade
subsidiária. Súmula nº 331 do c. TST. Em consonância com a uniformização da jurisprudência,
consubstanciada na Súmula nº 331, item IV, do c. TST, o inadimplemento das obrigações
trabalhistas por parte do empregador, assim compreendida qualquer obrigação resultante da
relação de emprego, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto
àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação processual e conste também
do título executivo judicial, com base na culpa in eligendo e in vigilando. Recurso da segunda
reclamada a que se nega provimento. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de Miranda
Serrano - 0002068-15.2010.5.01.0261 - 19/11/2014.)
430. Produção e proteção em rede. Convergência dos fluxos da especialização do trabalho. O
"empregado por interpretação constitucional". Subordinação estrutural. I - Com a
externalização e o seccionamento das atividades transfere-se, ainda que parcialmente, o risco
econômico da atividade ao trabalho, com repercussões tanto econômicas quanto políticas. O
conceito de "empregado por interpretação constitucional" permite reduzir a "zona gris" de
aplicação do Direito do Trabalho, sem interditar a legítima atividade de especialização do
trabalho e terciarização das atividades econômicas e, ao mesmo tempo, ressolidarizar o
trabalho (quando a rede de empresas se configurar em verdadeira rede de empregadores). II -

Ora, se há semelhança entre o trabalhador dito "autônomo-dependente" e o empregado
clássico, manda a boa regra de hermenêutica não reduzir o potencial expansivo e protetivo do
Direito do Trabalho. A isonomia dos trabalhadores decorre da própria dicção constitucional,
tanto dirigida aos trabalhadores habituais (caput do art. 7º) como aos avulsos (inciso XXXIV),
não submetidos ao trato sucessivo. Trata-se, pois, de ressignificar ou plurissignificar o conceito
de subordinação jurídica, para compreendê-lo de modo dinâmico. A subordinação jurídica
emerge não apenas do uso da voz do empregador, do supervisor, ou do capataz. Ela pode se
formar na retina dos múltiplos agentes econômicos coordenados pela unidade central, de
modo silencioso e aparentemente incolor e até indolor. A subordinação jurídica pode ser
então "reticular", também nesse sentido e através de instrumentos jurídicos de associação
empresária, onde nenhuma atividade econômica especializada é desenvolvida pelo suposto
empregador, que se envolve na produção de um determinado resultado pactuado com a
unidade central. Suposto, não porque em verdade não o seja, mas por não ser o único
empregador. III - A rede econômica montada pelas empresas, quer no modelo hierarquizado,
como ocorre em empresas de segurança, call centers, quer assuma as múltiplas formas
jurídicas de cooperação empresarial, é uma realidade. Partindo dessa premissa, faz-se
necessário enredar o conceito de subordinação jurídica, emprestando-lhe um caráter
estrutural e reticular. IV - Nesse sentido, sempre que reconhecida a atividade econômica em
rede, é necessário imputar a condição de empregador a todos os integrantes da rede
econômica, atraindo assim a incidência do princípio da proteção e seus aspectos
consequentes: a aplicação da regra ou da condição mais benéfica efeitos da declaração de
nulidade absoluta da pactuação contratual originária, pois o mais relevante é assegurar a
efetividade do direito material do trabalho e não a imputação da fraude, afinal inexistente se
todos são empregadores. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 000167012.2012.5.01.0063 - 25/8/2014.)
431. Terceirização. Responsabilidade subsidiária do tomador. A responsabilidade do tomador
dos serviços, consagrada no inciso IV da Súmula nº 331 do c. TST, possui natureza objetiva e se
justifica ante o caráter protetivo do Direito do Trabalho. O aludido entendimento vem
amparado na responsabilidade civil legalmente prevista e naquela de responsabilidade do
empreiteiro principal, de que trata o artigo 455 da CLT, não se tratando de hipótese de
usurpação de função legislativa. Tal responsabilidade também se baseia no valor social do
trabalho, a resguardar a respectiva contraprestação, consagrada na Constituição Federal.
Sentença que se mantém. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho Magalhães 0000367-71.2013.5.01.0242 - 4/11/2014.)
3.15.5.1 Empreitada / Dono da Obra
432. Contrato de empreitada. Responsabilidade subsidiária. A contratação regular de empresa
ligada ao ramo da construção civil atrai a adoção do entendimento do e. TST, consolidado pela
OJ nº 191 da SDI-I, afastando a responsabilidade subsidiária da dona da obra. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0090000-68.2005.5.01.0341 - 9/12/2014.)
433. Dona da obra. Serviços de empreitada. Responsabilidade do dono da obra. Não
ocorrência. A teor da Orientação Jurisprudencial nº 191 da SDI-I do TST, não é possível a
responsabilização do dono da obra pelos direitos trabalhistas devidos ao empregado da

empreiteira contratada para a realização de obras nas suas dependências. (TRT1 - 6ª TurmaRel. Marcos Cavalcante - 0002471-92.2012.5.01.0461 - 16/10/2014.)
434. É certo que usualmente encaro com grandes reservas o entendimento relativo ao dono
da obra contido na OJ nº 191 do TST. Acredito que tal orientação deva incidir naqueles casos
concretos de obras residenciais ou realizadas em proveito de atividades destituídas de
qualquer conteúdo econômico. Esta a razão pela qual em geral rejeito o posicionamento do
TST no particular. Entendo, contudo, que o verbete em questão deva ser aplicado em casos
como o presente, em que o autor laborou como pedreiro em obra de uma universidade
autárquica, já que, aqui, não se pode dizer que a construção de laboratórios agregue qualquer
“valor patrimonial” à reclamada. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto 0001910-68.2012.5.01.0461 - 9/12/2014.)
3.15.5.2 Ente Público
435. No regime de outorga de serviço público de transporte de passageiros, mediante
permissão, é vedado o reconhecimento de qualquer relação jurídica ─ no que se inclui a
responsabilidade subsidiária ─ entre os empregados do particular-permissionário e o ente
público-permitente (Lei nº 8.987/95, art. 31, parágrafo único c/c art. 40, parágrafo único).
Recurso ordinário a que se dá parcial provimento. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra
Lino - 0195000-20.2006.5.01.0342 - 20/2/2014.)
436. Responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Ente público. Súmula nº 331 do
colendo Tribunal Superior do Trabalho. O inadimplemento dos direitos oriundos do contrato de
trabalho pelo efetivo empregador carreia ao tomador dos serviços do trabalhador a
responsabilidade subsidiária por todas as verbas não adimplidas pelo empregador, na forma
do disposto na Súmula nº 331 do colendo Tribunal Superior do Trabalho. Destaque-se que o
julgamento da ADC nº 16 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, ao declarar a
constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não teve o condão de afastar, de
forma geral e irrestrita, a responsabilização dos entes públicos pelos contratos administrativos
celebrados, tendo restado assentado naquela decisão que a responsabilidade subsidiária deve
ser analisada caso a caso, sendo devida quando comprovada a falta ou a falha na fiscalização
do adimplemento das verbas trabalhistas pelo prestador de serviços (culpa in vigilando), na
forma do item V da mencionada Súmula nº 331. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga 0158100-10.2008.5.01.0264 - 3/11/2014.)
437. Responsabilidade subsidiária. Julgamento da ADC 16 do STF e nova redação da Súmula nº
331, V, do colendo TST. A declaração de constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/91
pelo STF, no julgamento da ADC nº 16, não inviabilizou a condenação do ente público como
responsável subsidiário, pelo Judiciário Trabalhista. Presente a conduta culposa do 2º
reclamado, decorrente da ausência de fiscalização quanto à idoneidade do prestador de
serviço e do correto cumprimento do contrato do reclamante, resta configurada a sua
responsabilidade subsidiária. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 000240715.2012.5.01.0451 - 14/10/2014.)
438. Terceirização. Responsabilidade subsidiária de ente público. Ausência prova de licitação. A
lei de licitações objetiva eximir o erário de quaisquer ônus excedentes do objeto da

contratação pública, contraídos por quem celebrou tal contrato. Mas o faz impondo, à
administração pública, o encargo de controlar, rigorosamente, o fiel adimplemento das
obrigações derivadas da contratação, notadamente porquanto o melhor preço, pedra de toque
da lei de licitações, não pode abrir espaço para a oferta de condições inexequíveis por parte
dos participantes do processo licitatório. Diante de tais termos, tem-se que, se é possível
cogitar da inexistência de culpa in contrahendo da Administração, quando observa os estritos
ditames legais para as contratações que realiza, não menos certa se mostra a conclusão de que
a Lei nº 8.666/93, em seu conjunto, a eximirá de toda e qualquer responsabilidade, quanto a
esses mesmos contratos, se e somente se houver efetiva aferição do cumprimento das
obrigações afetas ao sujeito contratado. Caso contrário, incorre a administração pública em
culpa in contrahendo, não se beneficiando, como corolário, de qualquer isenção. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Jorge Orlando Sereno Ramos - 0001381-47.2012.5.01.0009 - 4/11/2014..)
3.15.5.2.1 Abrangência da Condenação
439. Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Administração pública. Ausência de
fiscalização. Configuração. Se não há prova nos autos demonstrando que o ente público
procedeu à fiscalização efetiva da prestadora de serviços, principalmente em relação às suas
obrigações trabalhistas, deverá responder subsidiariamente, abrangendo toda a condenação,
inclusive em relação às parcelas fiscais e previdenciárias. Recurso não provido. (TRT1 - 5ª
Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0000223-05.2011.5.01.0069 - 10/12/2014.)
440. Terceirização. Administração Pública. Constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei nº
8.666/93. Enunciado nº 331/TST: nova redação. Culpa in vigilando, in diligendo e in
contrahendo em sentido lato. Responsabilidade subsidiária. Responsabilidade in solidum.
Cabimento. No julgamento da ADC nº 16/DF, em 24/11/2010, o e. STF declarou a
constitucionalidade do §1º 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 aquelas que, em tese,
poderiam ser exigidas diretamente. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 000116765.2013.5.01.0512 - 9/12/2014.)

3.15.5.3 Licitude / Ilicitude da Terceirização
441. Não se pode considerar lícita a terceirização, visto que a autora exercia funções inerentes
à categoria bancária, como averiguar os documentos que chegavam por malote, inclusive
promovendo pagamentos, como admitido pelo preposto do 2º réu. Vínculo de emprego
reconhecido com a instituição bancária. Recurso improvido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge
Fernando Gonçalves da Fonte. Red. Desig. - 0127200-45.2008.5.01.0005 - 29/4/2014.)
442. Terceirização ilícita. Atividade-fim. Relação de emprego com a tomadora. Sempre que a
atividade exercida pelo trabalhador constituir atividade-fim da tomadora de serviços, não
haverá possibilidade de terceirização. A contratação de trabalhador por empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços (Súmula nº 331, item I
e III). (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Angela Fiorencio Soares da Cunha. Red. Desig. - 000066063.2010.5.01.0301 - 3/10/2014.)
443. Terceirização ilícita. Fraude. Vínculo direto com a tomadora. A autorização excepcional
contida no inciso II do artigo 94 da Lei nº 9.472/97 permitiu às concessionárias de serviço de
telefonia contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Trata-se de
ampliação, e não autorização irrestrita para se terceirizar a atividade-fim das empresas de
telecomunicações. Se assim o fosse, desapareceria a figura do empregado, haja vista ser
menos dispendioso contratar mão de obra terceirizada para toda e qualquer atividade
desenvolvida pela empresa. Portanto, se as atividades desenvolvidas pelo trabalhador
inserem-se na atividade-fim da tomadora, a qual se serviu de empresa interposta para
contratar mão de obra irregularmente, em evidente fraude à lei, declara-se o vínculo direto
com a tomadora. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000083390.2012.5.01.0051 - 10/4/2014.)
3.15.5.3.1 Telemarketing
444. Call center. Terceirização atividade-fim. Ilegalidade. Responsabilidade subsidiária. Ante o
disposto na Súmula nº 331, I e III, bem como na jurisprudência iterativa, notória e atual da
SBDI-1 do c. TST, é ilegal a contratação de trabalhadores, por empresa interposta, para
realização de atividade-fim em empresa de telefonia e telecomunicações (call center). Recurso
desprovido. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Antônio Cesar Coutinho Daiha - 0001455-24.2012.5.01.0067
- 3/11/2014.)

4
4.1

DIREITO INTERNACIONAL
ESTRANGEIRO

445. Contratação de trabalhador estrangeiro com visto temporário concedido pelo Ministério
das Relações Exteriores após regular autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para
trabalhar no país. Ausência de vínculo empregatício. A Lei Maior do país garante a igualdade
entre brasileiros e estrangeiros residentes no país, bem como, o exercício do trabalho ou
qualquer profissão, pelo que as questões surgidas acerca do labor prestado por estrangeiros
em território nacional, devem ser dirimidas sob a lente constitucional. Portanto, ao serem

autorizados a trabalhar no Brasil, somente quando aqui estabeleçam residência, os
estrangeiros terão assegurados os mesmos direitos dos trabalhadores brasileiros. O ponto
nodal da controvérsia instalada nos autos reside na validade da contratação do reclamante,
trabalhador de nacionalidade colombiana, contratado como comandante de rebocadores para
atuar em águas territoriais brasileiras, sem vínculo de emprego, sendo portador de visto
temporário, conforme prevê a Resolução Normativa nº 72/2006 do Conselho Nacional de
Imigração. Todavia, seja porque não restou comprovada qualquer irregularidade na
contratação do laborista na condição de estrangeiro portador de visto provisório para
desenvolver atividade profissional em águas territoriais brasileiras, seja porque não se
evidenciaram os requisitos legais tipificadores do vínculo de emprego, merece inteira
confirmação a decisão proferida pela MMª Juíza de primeiro grau, que negou ao reclamante os
direitos trabalhistas assegurados pelo ordenamento pátrio apenas ao estrangeiro residente no
país. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0001536-26.2011.5.01.0481 - 7/5/2014.)
446. Lex loci executionis. Código de Bustamante. Embarcação estrangeira atuando no Brasil.
Deve, assim, se aplicada a lei do trabalho brasileira enquanto norma geral a ser cumprida pela
ré; o que implica em possuir a documentação necessária para efeito de fiscalização do
trabalho. Todavia, questões específicas e individuais, exigem ação abrangidas nesta
condenação. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa Alemão Ferreira - 000031362.2012.5.01.0009 - 29/1/2014.)

5

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

5.1

ATOS PROCESSUAIS

5.1.1

Nulidade

447. Citação. Audiência. Prazo inferior a cinco dias. Violação do artigo 841 da CLT. Nulidade
processual. O art. 5º, inciso LV, garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o
direito à ampla defesa. A citação da reclamada ocorreu apenas três dias antes da audiência
inicial, violando o interregno legal previsto no artigo 841 da CLT, tornando imperiosa a
declaração da nulidade processual, a partir da audiência inaugural, para determinar que os
autos retornem, imediatamente, à Vara de origem para que seja designada a nova data da
primeira audiência. Preliminar acolhida. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira 0001010-26.2011.5.01.0201 - 27/1/2014.)
448. Nulidade da sentença. Impõe-se a declaração de nulidade da sentença, quando não
intimado o autor pessoalmente na forma prevista no inciso III do artigo 267 do CPC. (TRT1 - 8ª
Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0001192-98.2012.5.01.0064 - 13/3/2014.)
5.1.1.1

Cerceamento de Defesa

449. Tema comum dos recursos. Indeferimento da prova desconsiderada e de expedição de
ofício. Cerceio de defesa. Embora nada haja de irregular no fato de o julgador de 1º grau
formar seu entendimento a partir dos elementos dos autos que, segundo seu alvedrio, são
suficientes à elucidação da questão posta em juízo, não pode ele olvidar jamais que a
legislação processual vigente adota o princípio do duplo grau de jurisdição, pelo qual as

sentenças de 1ª instância estão sujeitas à interposição de recurso que devolve o exame da
matéria ao Tribunal ad quem, em vista do que deve zelar por garantir aos litigantes o amplo
direito de defesa, assegurando ao 2º grau de jurisdição a possibilidade de igualmente analisar
a questão de acordo com a convicção jurídica dos julgadores integrantes da turma recursal,
convicção essa que pode se pautar em premissas outras que aquelas adotadas pelo juiz de
piso. Ambos os recursos parcialmente providos. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0000603-64.2012.5.01.0078 - 3/4/2014.)
5.2

FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO

5.2.1
5.2.1.1

Condições da Ação
Legitimidade Ativa

450. Legitimidade ativa. Lei nº 6.858/80. A legitimidade para recebimento das verbas
decorrentes do contrato de trabalho é fixada pela Lei nº 6.858/80, que estabelece, em seu art.
1º, quais são os beneficiários das verbas não recebidas em vida pelo empregado. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0000348-34.2012.5.01.0005 - 6/3/2014.)
451. Sindicato. Legitimidade ativa. A legitimidade do sindicato está plenamente garantida pelo
art. 8º da Constituição Federal de 1988, que assegura, em seu inciso III, a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas. O cancelamento da Súmula nº 310 do c. TST revela a intenção daquela Corte
em aceitar a substituição processual de maneira ampla, e não somente nas hipóteses antes
restritivas do texto cancelado. Recurso improvido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris 0001533-90.2011.5.01.0022 - 3/11/2014.)
5.2.2
5.2.2.1

Pressupostos Processuais
Coisa Julgada

452. Ação individual e ação coletiva proposta pelo substituto processual. Coisa julgada.
Inexistência. De acordo com o artigo nº 104 do Código de Defesa do Consumidor, há
possibilidade de o empregado intentar ação individual com objeto análogo ao pretendido em
ação do sindicato de classe na condição de substituto processual. Neste sentido a Súmula nº
23 deste e. TRT da 1ª Região. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 000102004.2010.5.01.0008 - 20/5/2014.)
453. Decisão transitada em julgado. Reapreciação pelo mesmo órgão julgador.
Impossibilidade. É vedado ao julgador alterar o conteúdo do provimento jurisdicional por ele
proferido, salvo nas hipóteses taxativas do art. 463 do CPC. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0139200-50.2008.5.01.0014 - 1º/4/2014.)
5.2.3
5.2.3.1

Suspensão do Processo
Falência

454. Massa falida. Varig S.A. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento ao recurso extraordinário RE nº 583.955 e ADI nº 3.934, descabe reconhecer a

sucessão de empregadores do grupo arrematante, devendo, assim, prevalecer o objetivo da
Lei nº 11.101/05 de preservação das atividades produtivas e a função social das empresas em
situação de crise financeira, até como forma, também, de viabilizar o interesse coletivo da
manutenção da oferta de emprego. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho. Red.
Desig. - 0029200-54.2008.5.01.0055 - 21/8/2014.)
5.2.3.2

Recuperação Judicial

455. 1- A aquisição da UPV (Unidade Produtiva Varig), em leilão realizado perante a 8ª Vara
Empresarial - RJ, sob condições expressas de não ser o arrematante sucessor da antiga Varig ─
condições essas previstas no plano de recuperação e aprovadas pelos credores ─ constitui-se
em ato jurídico perfeito e acabado, eis que homologada judicialmente a arrematação e
aperfeiçoada no Juízo Comum. 2- A existência de vícios no plano de recuperação, no edital ou
na própria arrematação, que possam alterar as condições previstas, aprovadas pelos credores,
e chanceladas judicialmente só podem ser analisados e decididos pela Justiça que praticou o
ato. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino - 0118200-23.2008.5.01.0069 - 15/5/2014.)
456. Execução contra devedor que se encontra em recuperação judicial. Ultrapassado o prazo
de 180 dias previsto no parágrafo 4º, do artigo 6º, da Lei nº 11.101/05, no sentido de que,
após o decurso do prazo de suspensão nele previsto, restabelece-se o direito dos credores de
iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial,
a reclamante tem o direito de promover a execução na Justiça do Trabalho. (TRT1 - 1ª TurmaRel. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0001390-26.2010.5.01.0026 - 23/5/2014.)
457. Recuperação judicial. Sucessão trabalhista. Inexistência. Decisão do STF. Julgada
improcedente pelo Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.9342, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, na qual foi arguida a inconstitucionalidade
dos artigos 60, 83, I e IV, e 141 da Lei nº 11.101/2005, fica afastada a responsabilidade do
arrematante da unidade produtiva, que não responde, na condição de sucessor, pelas
obrigações oriundas da legislação do trabalho, devendo a execução do crédito ser promovida
no juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/05. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0075800-89.2008.5.01.0005 - 1º/7/2014.)
5.3

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

5.3.1
5.3.1.1

Competência
Competência da Justiça do Trabalho

458. Acidente de trabalho. Pensionamento. Competência. A Justiça do Trabalho carece de
competência para apreciação da ação acidentária de pensionamento, o que torna o pedido
juridicamente impossível. Acidente de crabalho. Responsabilidade civil. A indenização por dano
moral ou material tem cabimento quando presentes os três pressupostos da responsabilidade
civil, quais sejam, dano, nexo causal e culpa (art. 186, do Código Civil). A responsabilidade por
dano decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, seja material ou moral, exige
a demonstração da presença de culpa do empregador, não havendo falar em aplicação de
responsabilidade objetiva, pois esta somente incide nas hipóteses em que há expressa

previsão legal ─ art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0055300-07.2008.5.01.0262 - 4/8/2014.)
459. Agentes comunitários de saúde. Contratação Temporária. Relação jurídico-estatutária.
Incompetência da Justiça do Trabalho. "As contratações temporárias para suprir os serviços
públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os
conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada", conforme entendimento consolidado
no e. STF. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva Amélia de Oliveira - 0001342-61.2012.5.01.0264 2/10/2014.)
460. Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. Contribuição social referente ao
Seguro de Acidente de Trabalho (SAT). Artigos 114, VIII, e 195, i, "a", da Constituição da
República (DEJT divulgado em 14, 15 e 16/2/2012). A Justiça do Trabalho é incompetente para
executar as contribuições previdenciárias devidas ao Sistema "S" (terceiros), cabendo-lhe tão
somente a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho
(SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (artigos 114, VIII, e 195, I,
"a", da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do
empregado decorrente de infortúnio no trabalho (artigos 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).
(Inteligência dos termos da Orientação Jurisprudencial nº 414 do c. TST). Agravo a que se dá
parcial provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Claudia de Souza Gomes Freire - 012100015.2007.5.01.0245 - 2/4/2014.)
461. Contrato administrativo de serviço temporário. Incompetência da Justiça do Trabalho.
Conforme decisão proferida pelo STF, a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e
julgar ação trabalhista em que se discute a validade de contrato administrativo de serviço
emergencial, ainda que a parte autora alegue vício na contratação e postule o reconhecimento
de vínculo de emprego. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 000182060.2012.5.01.0461 - 10/6/2014.)
462. Contribuições sociais a favor de terceiros cobradas pelo INSS. Incompetência da Justiça do
Trabalho. O colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 569.056/PA, tendo
como relator o saudoso ministro Menezes Direito, definiu que “a competência da Justiça do
Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das
contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que
proferir”. Assim, a Justiça do Trabalho não detém competência em relação às contribuições
previdenciárias sobre os salários que não foram objeto da condenação, principalmente as
contribuições sociais devidas a terceiros (SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, FNDE e SEBRAE),
porque estas não se encontram previstas no art. 114, VIII e 195, I, a e II c/c 240 da Constituição
da República. Ao revés, limita-se a competência do Poder Judiciário Trabalhista, na hipótese, a
determinar a intimação do INSS para ciência da decisão em que houve o reconhecimento do
vínculo, para que a autarquia possa promover o lançamento das contribuições sociais e sua
execução perante a Justiça Federal, se entender cabível. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Evandro Pereira
Valadão Lopes - 0129400-42.2008.5.01.0064 - 23/1/2014.)
463. Não há dispositivo, em nosso ordenamento jurídico, que determine a "transferência", da
Justiça Federal para a Justiça do Trabalho, de processos instaurados antes de 5/10/1988, e que
estejam em fase de execução de decisão proferida por aquele ramo do Poder Judiciário (a

Justiça Federal). Aliás, o procedimento adotado pela 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro menospreza o disposto nos artigos 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do CPC ─
como bem o observa a Caixa Econômica Federal em seu recurso. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque
Lucarelli Dattoli - 0163400-10.2006.5.01.0009 - 6/8/2014.)
5.3.1.1.1

Complementação de Aposentadoria / Pensão

464. Agravo de petição. Penhora de mobiliário da empresa. Prejudicialidade ao exercício da
atividade não comprovada. Penhora mantida. Não tendo a reclamada comprovado que os
bens penhorados são essenciais para o exercício de sua atividade, mister que seja mantida a
penhora. Ademais a penhora recaída sobre mobiliário comum não recebe proteção legal,
especialmente quando se trata de bens com elevado valor. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0104200-39.2002.5.01.0033 - 9/5/2014.)
465. Caixa Econômica Federal. Complementação de aposentadoria. Incompetência material da
Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário nº 586.453, de relatoria da Excelentíssima Ministra Ellen Gracie, decidiu, por
maioria, em sessão realizada em 20/2/2013, que compete à Justiça Comum o julgamento das
lides relacionadas à complementação de aposentadoria patrocinada por entidade de
previdência privada, ainda que vinculada a contrato de emprego. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Antonio Piton - 0001611-20.2011.5.01.0205 - 4/4/2014.)
466. Competência da Justiça do Trabalho. Complementação de aposentadoria. Tratando-se de
pedido de pagamento de parcelas pactuadas entre as partes, no curso do contrato de
emprego, para surtirem efeito após a jubilação do empregado ou da extinção do contrato,
competente é esta Justiça para apreciar as ações cujas sentenças foram proferidas antes de
20/2/2013, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos Recursos
Extraordinários nº 586.453/SE e nº 583050/RS, bem como pelo art. 114, da C.R.F.B. e aplicação
analógica do art. 466, §2º, da CLT. PETROS E PETROBRAS. Complementação de aposentadoria.
Diferenças. Concessão de nível. Nula é a cláusula constante de norma coletiva que discrimina
os aposentados, pois congela suas tabelas salariais (PCAC), enquanto reajusta a dos ativos,
violando o artigo 41, do Regulamento expedido PETROS. PETROBRAS. RMNR. A Remuneração
Mínima por Nível e Regime ─ RMNR ─ é um sistema idealizado pela Petrobras e pactuado com
o sindicato profissional para corrigir distorções salariais entre empregados que recebem
adicional de periculosidade sem estar sujeitos a trabalho perigoso, os egressos de empresas
subsidiárias localizadas em regiões fora da base territorial da matriz e os demais empregados
de outras unidades da empresa. Para o nivelamento de seus empregados, a Petrobras
estabeleceu três critérios: região, nível salarial e regime de trabalho, estipulando um teto
remuneratório para cada cargo, função ou nível, se comprometendo a pagar, como
complemento salarial, a diferença entre o valor-teto da RMNR e a soma do salário-base, mais o
adicional de periculosidade constante dos acordos coletivos como VP-ACT (Vantagem Pessoal Acordo Coletivo de Trabalho) e os ganhos individuais dos egressos de unidades subsidiárias da
Petrobras (constantes dos acordos coletivos como VP-SUB - Vantagem Pessoal - Subsidiária).
Somente o salário-base, a VP-ACT e a VP-SUB integram a base remuneratória para cálculo da
diferença de RMNR, ainda que o empregado receba habitualmente parcelas salariais sob
outras rubricas. Sobrestamento do feito. Nos moldes do art. 543-B e parágrafos, do CPC,

mesmo quando reconhecida a repercussão geral quanto à questão controversa nos autos,
somente há previsão do sobrestamento dos feitos na fase de recurso extraordinário para a
Suprema Corte. Prescrição. Complementação da aposentadoria. Tratando de diferenças de
complementação de aposentadoria/pensão regularmente percebida, incide o entendimento
cristalizado na Súmula nº 327, do c. TST. A prescrição aplicável é a parcial, não atingindo o
direito de ação, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Vólia Bomfim Cassar - 0000900-76.2011.5.01.0023 - 30/4/2014.)
467. Competência material da Justiça do Trabalho. Litígios envolvendo previdência
complementar e advindos do contrato de trabalho. Decisão do Supremo Tribunal Federal.
Modulação dos efeitos. A maioria do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos
Extraordinários nº 586.453 e nº 583.050, decidiu que os litígios envolvendo participantes
assistidos com contratos de trabalho extintos com as entidades de previdência complementar
e que versam sobre benefícios de previdência privada devem ser apreciados pela Justiça
Comum. Ante a comunicabilidade entre as vias concentrada e difusa de controle de
constitucionalidade, a modulação dos efeitos do decisum determinada pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868 de 1999 e, em respeito aos jurisdicionados
que necessitam de segurança para litigarem no juízo certo, os autos permanecerão na Justiça
do Trabalho, competente para apreciar o caso submetido a julgamento, vez que a sentença foi
proferida pela Vara do Trabalho antes do dia 20 de fevereiro de 2013. Saliente-se que a Justiça
do Trabalho tem plena capacidade institucional para apreciar e julgar os litígios à luz do
microssistema normativo da previdência complementar, mormente quando a sua inclusão na
entidade de previdência decorreu do contrato de emprego firmado com a entidade
patrocinadora. Preliminar de incompetência rejeitada. Bancário. Horas extras além da 6ª
diária. Não enquadramento no § 2º do artigo 224 da CLT. A intitulação do cargo exercido pelo
bancário como comissionado, por si só, não implica em cargo de confiança, ainda que perceba
gratificação superior a 1/3 dos seus ganhos, mormente quando os elementos de convicção
descortinam que a empregada desempenhava função sem a especial fidúcia (§ 2º do art. 224
da CLT) mas de fidúcia genérica comum a qualquer empregado (art. 2º e art. 224, caput, CLT) e
que seus atos não seriam capazes de pôr em risco o empreendimento. Recurso conhecido e
desprovido. Auxílio-alimentação e cesta-alimentação. Aderência ao contrato de trabalho.
Supressão. Impossibilidade. São vedadas as alterações contratuais que prejudiquem o
empregado. Se a Caixa Econômica Federal concedia o auxílio-alimentação como
contraprestação pelo trabalho realizado pela reclamante e, em virtude de norma interna, foi
estendido a aposentados e pensionistas, tal direito passou a integrar o seu contrato de
trabalho. Acresça-se que se a parcela já se incorporara aos contratos de trabalho, é defeso, nos
termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República e do artigo 468 da Consolidação das
Leis do Trabalho, a sua alteração unilateral pela empresa com o objetivo de alterar a sua
natureza. Cabe ressaltar, ainda, que muito embora tenham as normas coletivas força
normativa, estas não podem suprimir direito concedido por norma interna vigente quando da
admissão do empregado. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva 0001107-50.2010.5.01.0075 - 3/7/2014.)
468. Complementação de aposentadoria. Competência da Justiça do Trabalho. O Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário RE nº 586.453, pacificou o entendimento de que a
competência para apreciação das demandas de complementação de aposentadoria é da

Justiça Comum. Entretanto, modulou os efeitos da decisão para reconhecer a competência da
Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e correspondente
execução, todas as causas da espécie que tenham sido sentenciadas até a data de 20/2/2013,
o que é a presente hipótese. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Ana Maria Soares de Moraes - 001950031.2009.5.01.0019 - 4/12/2014.)
469. Complementação de aposentadoria. Competência da Justiça do Trabalho. É da Justiça
Comum a competência para julgar a lide que envolve complementação de aposentadoria,
quando a sentença não tenha sido proferida até 20/2/2013, marco estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão proferida no RE nº 586.453. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu
Alkmim - 0023600-49.2008.5.01.0056 - 14/7/2014.)
470. Complementação de aposentadoria. Considerando-se que a obrigação de
complementação de aposentadoria teve origem do contrato de trabalho, com
responsabilidade pelo pagamento exclusiva do empregador, incide a hipótese do artigo 114 da
Constituição Federal. Competência da Justiça do Trabalho para julgamento do litígio. (TRT1 - 1ª
Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 0001639-79.2012.5.01.0034 - 12/5/2014.)
471. Complementação de aposentadoria. Incompetência da Justiça do Trabalho. A matéria em
questão teve julgamento concluído perante o colendo Supremo Tribunal Federal (RE nº
586.453), em que foi reconhecida a repercussão geral, declarando ser a Justiça do Trabalho
incompetente para julgar as ações que tenham por objeto a complementação de
aposentadoria. Em seguida, modulou os efeitos da referida decisão para que só fossem
remetidos para a Justiça Comum os processos em que não houvesse sentença de mérito até a
data daquele julgamento (20/2/2013). (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho 0001277-75.2010.5.01.0025 - 10/12/2014.)
472. Complementação de aposentadoria. Incompetência da Justiça do Trabalho. I - O Supremo
Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do recurso extraordinário Rext. nº 586.453,
em que constam no polo passivo as mesmas rés do processo em epígrafe, por maioria, "deu
provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça Comum, vencidos os
Ministros Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa.” II - Todavia, a própria Suprema Corte, resolvendo
questão de ordem, “modulou os efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça
trabalhista para a execução de todas as causas da espécie que hajam sido sentenciadas, até a
data de hoje (20/2/2013), nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), até final
execução, vencido o Ministro Marco Aurélio.” III - Se o Excelso Supremo Tribunal Federal
declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação e julgamento de ações
envolvendo complementação de aposentadoria, qualquer outra decisão não poderá dizer o
contrário após o julgamento da corte máxima. IV- A modulação é para as decisões que
“indevidamente” reconheceram a competência desta justiça especial e, consequentemente,
adentraram no mérito do pedido de complementação de aposentadoria. V - No caso concreto,
o juízo de primeiro grau declarou a incompetência, ou seja, não houve julgamento do mérito
da pretensão almejada. Assim, ainda que este colegiado entenda que a Justiça do Trabalho
seja competente para apreciar e julgar a matéria, não pode reformar a r. sentença, decidindo
contrariamente ao que foi restou consignado no recurso extraordinário RExt. nº 586.453, uma

vez que na r. decisão a quo a questão meritória não foi apreciada. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Evandro Pereira Valadão Lopes - 0000575-77.2012.5.01.0052 - 30/4/2014.)
473. Complementação de aposentadoria. Incompetência da Justiça do Trabalho. O plenário do
STF, por maioria de votos, em decisão proferida nos autos dos Recursos Extraordinários
números 586.453 e 583.050, com repercussão geral, se posicionou no sentido de que cabe à
Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar
privada. Todavia, o plenário igualmente entendeu por bem modular os efeitos dessa decisão e
definiu que permanecerão na Justiça do Trabalho todos os processos que já tiverem sentença
de mérito até aquela data (20/2/2013). No presente caso, não havendo, até a presente data,
decisão de mérito propriamente dito, devem os autos ser remetidos ao Juízo competente para
tanto, conforme decisão do STF. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Mirian Lippi Pacheco - 000136646.2010.5.01.0010 - 23/1/2014.)
474. Complementação de aposentadoria. REXT- STF nº 586.453. Sentença proferida após
20/2/2013. Incompetência da Justiça do Trabalho. A questão referente à competência da
Justiça do Trabalho para julgamento de pretensões decorrentes de complementação de
aposentadoria, não comporta mais discussões, por conta da decisão do e. STF, exarada nos
autos do Recurso Extraordinário nº 586.453 que, após modulação de seus efeitos, manteve a
competência da Justiça do Trabalho tão somente em relação aos processos já sentenciados até
20/2/2013. Recurso ordinário interposto pelo reclamante conhecido e não provido,
declarando-se, contudo, ex officio, a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação de
todos os pedidos aqui feitos. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Márcia Leite Nery - 000087034.2012.5.01.0014 - 3/7/2014.)
475. Incompetência absoluta. Previdência complementar. Arguição de ofício. Apesar de o
reclamante não ter incluído as entidades de previdência complementar no polo passivo,
seriam estas as partes legítimas para responder pelos pedidos, principalmente pelo fato de o
contrato de trabalho já ter sido extinto, e de que o plano de saúde mantido após tal momento
transmuda-se em espécie de complementação de aposentadoria. A Justiça do Trabalho carece
de competência desde 20/2/2013 para a apreciação de pedidos com base em plano de
previdência complementar, conforme decisão do STF nos Recursos Extraordinários nº 586.453
e 583.050, e, uma vez que a sentença somente foi prolatada em novembro de 2013, os autos
deverão ser remetidos à Justiça Comum para serem julgados por esta. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
Vólia Bomfim Cassar - 0000229-95.2013.5.01.0342 - 13/6/2014.)
476. Incompetência da Justiça do Trabalho. Complementação de aposentadoria. Proferida a
sentença em ação que versa sobre contrato de previdência complementar privada após
20/2/2013, marco fixado para modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Plenário do STF
no RE nº 586.453, é de se declarar a incompetência desta Justiça do Trabalho para apreciar a
demanda em tal aspecto. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000142573.2012.5.01.0039 - 18/9/2014.)
477. Inicialmente, o excelso Supremo Tribunal Federal vinha decidindo, na forma do acórdão
proferido no Recurso Extraordinário nº 175.673, sob a relatoria do Ministro Moreira Alves, que
a definição da competência se daria mediante a determinação da origem da complementação
de aposentadoria, mas nada esclareceu de forma definitiva. Várias decisões vieram a ser

proferidas, de forma totalmente conflitante, com tendências para a Justiça do Trabalho ou
para a Justiça Comum, de acordo com cada Turma e sua composição no dia do julgamento.
Após décadas de discussão, contudo, o Pleno do e. STF veio a apreciar a matéria nos autos do
processo do Recurso Extraordinário nº 586.453, de forma vinculante, com repercussão geral,
atribuindo a competência à Justiça Comum, ao menos a partir da data do julgamento, ou seja
20/2/2013. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar Marques Carvalho- 0122500-65.2009.5.01.0013 6/8/2014.)
478. Ninguém ignora que, em 20/2/2013, concluindo o julgamento do recurso extraordinário
nº 586.453-SE, em que se discutia exatamente qual Justiça ─ do Trabalho ou Comum ─ detém
competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria
por entidades de previdência privada, ainda que mantidas pelo empregador, o e. Supremo
Tribunal Federal, "colhido o voto vista do Ministro Joaquim Barbosa (Presidente)", "por
maioria, deu provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça Comum,
vencidos os Ministros Carmen Lúcia e Joaquim Barbosa", sendo que "... o Tribunal modulou os
efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e
julgar, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas da espécie que
hajam sido sentenciadas, até a data de hoje (20/2/2013) ..". Da ementa correspondente ao
acórdão consta expressa referência à "modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a
competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e
a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida
sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do
julgamento do presente recurso (20/2/2013)". (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0000825-77.2012.5.01.0063 - 23/9/2014.)
479. Previdência complementar privada. Incompetência. Decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em repercussão geral (RE
nº 586.453), decidiu que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de
previdência complementar privada e decidiu modular os efeitos dessa decisão, para
reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a execução de todas as causas da
espécie que hajam sido sentenciadas até 20/2/2013. Desse modo, respeitando o efeito
vinculante decorrente das decisões proferidas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, está excluída a possibilidade da Justiça do Trabalho apreciar demandas cuja matéria
envolva os pleitos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, observada a
modulação dos efeitos. Assim, considerando que inexistia sentença de mérito anterior à
referida data, correta a declaração de incompetência. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Paulo Marcelo de
Miranda Serrano - 0000691-49.2012.5.01.0031 - 15/8/2014.)
480. Relativamente aos feitos de complementação de aposentadoria o STF proferiu decisão
modulando os efeitos, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e
julgar, até o trânsito em julgado e respectiva execução, todas as causas que envolvam
previdência privada e que tenham sido sentenciadas, com a apreciação do mérito, até
20/2/2013. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Maria Helena Motta - 0001433-61.2012.5.01.0003 2/5/2014.)

481. Repercussão geral. CEF. Auxílio-alimentação. Competência. Decisão do STF. O Supremo
Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e deu provimento ao Recurso
Extraordinário nº 586.453, publicado em 6/3/2013, para reconhecer a competência da Justiça
Comum para julgamento de ações relativas a complementação de aposentadoria contra
entidades de previdência privada, assim como modulou os efeitos para reconhecer a
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e
correspondente execução, todas as causas da espécie que tenham sido sentenciadas até
20/2/2013. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira - 0000638-20.2012.5.01.0047 12/6/2014.)
5.3.1.1.2

Contribuições Previdenciárias

482. Contribuição previdenciária. Execução. Vínculo de emprego reconhecido em juízo.
Incompetência da Justiça do Trabalho. O e. STF, no julgamento do RExt nº 569.056/PA, cujo
relator foi o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, afastou a competência desta Justiça
Especial para executar de ofício as contribuições previdenciárias atinentes ao período do
vínculo empregatício reconhecido em Juízo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida Coutinho
Magalhães - 0155900-49.2005.5.01.0033 - 16/7/2014.)
5.3.1.1.3

Dano Moral / Material

483. Indenização por dano moral. Acidente de trabalho com óbito. Ação movida pelos
familiares. Competência material da Justiça do Trabalho. É competente a Justiça do Trabalho
para julgar ação de indenização por dano moral proveniente de infortúnio do trabalho, não
sofrendo alteração na hipótese de, falecendo o empregado, o direito de ação ser exercido
pelos seus sucessores. Inteligência da Súmula nº 392 do c. TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Angelo
Galvão Zamorano - 0001376-62.2011.5.01.0008 - 22/8/2014.)
5.3.1.2

Competência Territorial

5.3.1.2.1

Trabalhador Brasileiro no Exterior

484. Vínculo de emprego. Contratação no Brasil por empresa nacional. Prestação de serviços
em Angola. Lei nº 7.064/82, art. 3º, II. Demonstrado que a contratação do empregado foi feita
em território nacional pela 1ª reclamada, que se beneficiou de sua força de trabalho, é com ela
que deve ser reconhecido o vínculo de emprego, aplicando-se ao contrato de trabalho do
reclamante à legislação brasileira, ante o que dispõe o art. 3º, II, da Lei nº 7.064/82. (TRT1 - 4ª
Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0000248-94.2011.5.01.0076 - 25/9/2014.)
5.3.2
5.3.2.1

Imunidade de Jurisdição
Estado Estrangeiro

485. Consulado. Atos de gestão. Imunidade de jurisdição. Inexistência. Justiça do trabalho.
Competência. A contratação de empresa de vigilância configura ato de gestão, assim
entendido como aquele em que o Estado estrangeiro, por meio de suas repartições
diplomáticas e consulares, não age com soberania e sob prerrogativas de Direito Público,
equiparando-se ao particular. Nesse caso, não há falar em imunidade de jurisdição,

independentemente da ocorrência de renúncia. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga 0000475-43.2012.5.01.0046 - 15/8/2014.)
5.3.2.2

Organismo Internacional

486. Organismos Internacionais. Imunidade de Jurisdição. Os organismos internacionais gozam
de imunidade absoluta de jurisdição, salvo renúncia expressa. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando
Antonio Zorzenon da Silva - 0098600-80.2009.5.01.0004 - 4/6/2014.)
487. Agravo de petição. Apólice de seguro como garantia do juízo. Não observância da
gradação estipulada no artigo 655 do CPC. Não há como aceitar o seguro oferecido pela
executada como garantia do juízo porque atende à norma do artigo 884 da CLT, cuja finalidade
é possibilitar a imediata satisfação do crédito exequendo tão logo sejam delimitadas as
parcelas incontroversas, na forma do artigo 897, § 1º, da CLT. Além disso, há precedente da
SBDI-2 do TST no sentido de que o seguro garantia judicial não se equipara à carta de fiança
bancária, sendo certo que apenas esta última pode ser aceita em execução como se fosse
dinheiro, de modo que se mostra inobservada a gradação legal, tendo em vista tratar-se, na
espécie, de execução definitiva. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Nelson Tomaz Braga - 004340080.2008.5.01.0018 - 26/2/2014.)
488. Expedição de ofícios aos 5º e 6º distribuidores. Possibilidade. O juízo da execução, como
autoridade dirigente e norteadora do processo, tem ampla liberdade para determinar
qualquer diligência, a fim de promover a efetiva e célere prestação jurisdicional, nos termos
dos artigos 653, alínea "a", 765 e 878, todos do Texto Consolidado. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José
Antonio Piton - 0141300-61.1998.5.01.0035 - 29/1/2014.)
5.3.3

Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

489. A marca faz parte dos bens incorpóreos da empresa, sendo apenas excepcionalmente
cabível a sua penhora, nos termos do art. 11, § 1º, da LEF. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0168900-73.2002.5.01.0049 - 14/8/2014.)
490. Agravo da executada. Carta de fiança. Ausência do acréscimo legal de 30%. Juízo não
garantido. A carta de fiança para garantia do juízo será admissível quando em valor
correspondente à importância da execução, acrescida de 30%, e apresentada nos autos a
renúncia do fiador ao benefício de ordem previsto no art. 827, do Código Civil, e a renúncia da
possibilidade de exoneração da fiança prevista no art. 835 do mesmo Código, tornando certa e
irretratável sua liquidez, nos termos do parágrafo 2º, do art. 656, do CPC. Ausente o acréscimo
de 30%, deserto o recurso interposto. Agravo de petição da executada não conhecido, e
prejudicado o exame do recurso do exequente. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Bruno Losada
Albuquerque Lopes - 0142100-73.2003.5.01.0016 - 21/2/2014.)
5.3.3.1

Excesso de Penhora

491. Inexistência de excesso de penhora. Se o valor total do crédito do exequente ainda não foi
satisfeito, havendo saldo remanescente, deve ser mantida a penhora que recaiu sobre bem da
executada, tendo em vista que não pode a ré alegar excesso de penhora sem indicar bem de
menor valor que, na sua acepção, poderia ser mais adequado à satisfação do montante da

execução. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 012310092.2000.5.01.0016 – 17/3/2014.)
5.3.3.2

Impenhorabilidade

492. Cruz Vermelha. Entidade filantrópica privada. Área de saúde. Impenhorabilidade de bens.
Inaplicabilidade. O art. 649, IX, do CPC, prevê a impenhorabilidade absoluta dos recursos
públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde
ou assistência social. Portanto, indispensável verificar, caso a caso, se a aplicação dos recursos
nas atividades mencionadas é integral e compulsória. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria Aparecida
Coutinho Magalhães - 0094100-47.2009.5.01.0302 - 1º/8/2014.)
493. Penhorabilidade VGBL E PGBL. As aplicações realizadas nestes planos de previdência
complementar representam meras aplicações financeiras, não apresentando caráter alimentar
ou mesmo de seguro de vida, razão porque são penhoráveis. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José
Antonio Teixeira da Silva - 0120200-67.1999.5.01.0018 - 2/9/2014.)
5.3.3.2.1

Bem de Família

494. Bem de família. A impenhorabilidade a qual alude o art. 1º da Lei nº 8.009/90 recai sobre
o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, desde que, comprovadamente, seja este
único. Em que pese a alegação de ser o imóvel penhorado bem de família, por não existir outro
que possa abrigar a entidade familiar, verifica que se trata de unidades autônomas, não sendo
abrangidos pelo bem de família a unidade destinada à locação comercial, mesmo que estejam
registradas sob a mesma matrícula. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Mirian Lippi Pacheco - 000251282.2012.5.01.0421 - 23/1/2014.)
495. Bem de família. A Lei nº 8.009/90 protege, tão somente, o imóvel residencial, ou seja,
aquele destinado à residência da família, não se caracterizando como tal imóvel comercial
destinado a locação a terceiros, ainda que o valor auferido sirva de complemento da renda
familiar do agravante, inclusive para locação de imóvel para sua moradia. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0106600-07.2005.5.01.0070 - 12/11/2014.)
496. Comprovado que o imóvel penhorado se destina à residência do agravante, é ele
impenhorável, na forma da Lei nº 8.009/90, sendo irrelevante o valor do imóvel ou a sua
localização, pois a impenhorabilidade decorre da circunstância da destinação à residência da
pessoa ou da família, e as exceções à impenhorabilidade não contemplam o valor do imóvel.
Agravo provido. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo Mafra Lino. Red. Desig. - 0041000-04.1995.5.01.0001 - 10/9/2014.)
497. Imóvel. Penhora. Bem de família. Em se tratando o imóvel penhorado de bem suntuoso,
deve-se aplicar o princípio da ponderação de interesses, para que este informe uma adequada
interpretação da legislação protetiva do bem de família. Agravo parcialmente provido. (TRT1 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0020200-81.1999.5.01.0043 - 15/8/2014.)
498. Impenhorabilidade. Bem de família. Nos termos do disposto na Lei nº 8.009/90, como
regra, é impenhorável o único imóvel do devedor ou responsável pelo inadimplemento,
comprovadamente destinado à residência familiar, ainda que lá não morasse o executado

quando da citação. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0085900-10.1998.5.01.0020 17/2/2014.)
499. O destinatário da proteção legal da impenhorabilidade do imóvel residencial não é o
indivíduo, mas a unidade familiar, consoante artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/90. Uma vez
comprovado que o bem, único da executada, é utilizado como residência pelo grupo familiar,
tem-se óbice intransponível à penhorabilidade do bem. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Luiz Alfredo
Mafra Lino - 0001787-96.2012.5.01.0226 - 10/4/2014.)
5.3.3.2.2

Instrumentos de Trabalho

500. Camas hospitalares. Penhora. Manutenção. O artigo 649, V, do CPC não se aplica às
pessoas jurídicas, uma vez que foi utilizado o termo "profissão", exercida por pessoas físicas, e
não "atividade". Ademais, o referido dispositivo tutela a dignidade da pessoa do devedor e a
possibilidade de sobrevivência pela manutenção de seus rendimentos. Não há comprovação
de que a penhora e a alienação dos 22 leitos tornaria inviável a continuidade da atividade, e é
fato notório que em muitas outras execuções a agravante indica os referidos bens à penhora.
Ademais, somente foi realizada a penhora após a frustração de tentativas sobre outros bens e
não houve sequer indicação de outros bens passíveis de penhora. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Vólia
Bomfim Cassar - 0129900-50.1999.5.01.0056 - 17/7/2014.)
501. Penhora de veículo. Táxi. Instrumento de trabalho. Considerando que a penhora recaiu
sobre veículo necessário ao exercício profissional do sócio da executada, correto o ilustre
magistrado a quo ao determinar o levantamento da mesma, por tratar-se de bem
absolutamente impenhorável, nos termos do art. 649, V, do CPC. Agravo de petição improvido.
(TRT1 - 10ª Turma- Rel. Marcelo Antero de Carvalho - 0083800-81.1996.5.01.0431 10/7/2014.)
502. Processo do trabalho. Art. 285-A do CPC. Inaplicabilidade. O art.285-A do CPC não pode
ser aplicado ao processo do trabalho, uma vez que colide com o princípio da conciliação
insculpido no art. 764 da CLT. A conciliação deve ser proposta, sob pena de nulidade, logo após
a abertura da audiência e renovada antes da prolação da sentença, consoante previsto nos
artigos 846 e 850 da CLT. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho. Red. Desig. 0003018-35.2013.5.01.0482 - 16/6/2014.)
503. Utensílios úteis ao exercício da profissão. Pessoa jurídica. Penhorabilidade. Os objetos
constritos judicialmente não são “máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros
bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão”, a que alude o inciso V,
do mesmo art. 649 do CPC (com a redação dada pela Lei nº 11.382/2006), na medida em que a
agravante não é pessoa física, única capaz de exercer determinada profissão. (TRT1 - 4ª TurmaRel. Angela Fiorencio Soares da Cunha - 0000902-08.2010.5.01.0241 - 12/12/2014.)
5.3.3.2.3

Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos

504. Bloqueios on line. Proventos de aposentadoria. Depósitos de terceiros. Se os créditos
bloqueados encontram-se em conta utilizada tanto para depósito de proventos de
aposentadoria quanto para recebimento de créditos de terceiros, a penhora deve ficar restrita

a estes últimos. Devem ser computados apenas os depósitos já comprovados nos autos. (TRT1
- 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 0124900-27.2007.5.01.0044 - 22/8/2014.)
505. Depósito de pensão alimentícia em conta-corrente bloqueada não comprovado.
Constrição de valor mantido. Conforme termos do art. 649, IV, do CPC, chega-se à ilação de
que a ordem jurídico positiva, enfaticamente, privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo
de outros débitos ─ ainda que decorrentes da relação de emprego. Assim, são absolutamente
impenhoráveis os valores provenientes de pensão alimentícia, disposição corroborada pela OJ
nº 153 da SDI-II do TST. Dessa forma, recaindo a determinação judicial de bloqueio e penhora
em conta bancária da agravante, com tal finalidade ─ percepção de alimentos para sua filha ─
manifesta estaria a violação ao direito respaldado no dispositivo legal supramencionado.
Contudo, este não é o retrato dos autos, uma vez que a reclamada não comprovou, que o
valor existente, na referida conta, provinha, efetivamente, de pensão alimentícia, paga à
agravante pelo seu genitor, por meio dos Ministérios da Saúde e da Aeronáutica. Nada a
prover. Recurso a que se nega provimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mário Sérgio Medeiros
Pinheiro - 0001648-45.2011.5.01.0044 - 3/12/2014.)
506. Execução. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da
dignidade da pessoa humana. As importâncias recebidas pelo devedor a título de salário, ou
instituto equivalente, como proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis
(art. 649, IV, do CPC), estando protegidas contra o poder expropriatório do Judiciário, por
respeito à dignidade da pessoa humana, princípio de hierarquia constitucional (art. 1º, III, CF).
O § 2º do art. 649 do CPC, ao franquear a penhora sobre o salário para pagamento de
prestação alimentícia, não se aplica ao caso de execução de dívida trabalhista, visto que
referidos institutos não se confundem, à luz da Orientação Jurisprudencial nº 153 da SDI-2 do
TST. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0076100-77.2001.5.01.0302
- 7/2/2014.)
5.3.3.3

Penhora Online / BACEN JUD

507. Utilização do convênio Bacen Jud 2.0 para obtenção dos atuais endereços dos sócios da
executada. A satisfação do crédito apurado constitui finalidade precípua da execução, devendo
o juiz de origem praticar todos os atos necessários à obtenção desse desiderato. Aplicação do
princípio da efetividade. Apelo autoral provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela
Travesedo - 0063400-82.2009.5.01.0013 - 13/8/2014.)
5.3.4

Desconsideração da Personalidade Jurídica

508. Desconsideração da personalidade jurídica. Limitação da responsabilidade do sócio. Os
sócios de uma empresa podem ser responsabilizados por dívidas trabalhistas quando
esgotadas as possibilidades de êxito da execução contra a pessoa jurídica executada. Trata-se
da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto nos artigos 50
do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em face da desconsideração
da personalidade jurídica da empregadora, responde o sócio pelo total da dívida da empresa
que integrava, não podendo se cogitar de limitação de responsabilidade ao percentual de sua
participação societária. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 015810040.1987.5.01.0201 - 22/5/2014.)

509. Desconsideração da pessoa jurídica. Sócio. Estado do Rio de Janeiro. Possibilidade. Não há
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois inexiste impedimento legal para
que a desconsideração da pessoa jurídica ocorra na fase de execução, até porque isso ocorre
quando verifica-se que a empresa, devedora principal, não possui patrimônio para quitar o
crédito trabalhista. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho Moreira. Red. Desig. - 005200020.1997.5.01.0069 - 25/4/2014.)
510. Execução. Desconsideração da personalidade jurídica. Diretor falecido quase quinze anos
antes do ajuizamento da ação. Descabimento. Tendo o ex-diretor falecido quase quinze anos
antes do ajuizamento da ação, e considerando-se que os direitos reivindicados na demanda
dizem respeito ao encerramento do contrato (verbas resilitórias), não pode o seu espólio
responder pelo débito em questão, porque o antigo diretor não mais dirigia a sociedade
anônima naquela época e não praticou as irregularidades que lhes deram causa, constatação
que impede a aplicação da teoria da desconsideração para alcançá-lo. (TRT1 - 3ª Turma- Rel.
Rildo Albuquerque Mousinho de Brito - 0000089-90.2011.5.01.0064 - 15/10/2014.)
5.3.5

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução

511. Ato GCGJT 001/2012. Expedição de certidão de crédito. O Ato da Corregedoria Geral da
Justiça do Trabalho determina, em seu art. 1º, que exauridos os meios de coerção do devedor
deverá ser expedida certidão de crédito pela Secretaria da Vara. Todavia, o ato não tem
aplicação quando não foram exauridos os meios de localização do réu. Agravo a que se dá
provimento. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia - 0242200-94.2000.5.01.0451 19/3/2014.)
512. Processo do trabalho. Execução. Certidão de crédito trabalhista. Não é cabível a expedição
de certidão de crédito trabalhista, nos casos em que decisão prolatada em ação cautelar
determina a sustação da execução após a garantia do juízo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Dalva
Amélia de Oliveira - 0039500-83.1998.5.01.0004 - 27/1/2014.)
513. Seguro garantia judicial. Natureza diversa da carta de fiança. Há substancial diferença
entre o caso de banco ser fiador de um devedor, e o caso de o devedor ter um seguro. No
primeiro caso, o banco pode passar a ser cobrado diretamente pelo exequente, sendo um a
mais a ser executado na ação trabalhista. Diferentemente, no caso do seguro existe uma
relação contratual entre o devedor e a empresa seguradora, sendo o exequente um
beneficiário em função dos termos do contrato de seguro. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Ivan da Costa
Alemão Ferreira - 0146900-05.2004.5.01.0342 - 11/6/2014.)
514. Seguro garantia judicial. Fiança bancária. O seguro garantia judicial não se assemelha à
fiança bancária em razão de possuir condicionantes que limitam sua liquidez e efetividade, não
servindo, portanto, como garantia do juízo. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia 0307100-69.2003.5.01.0261 - 29/4/2014.)
5.3.6

Execução Fiscal

515. Execução fiscal. Extinção pela remissão. Não existe interesse processual na execução de
quantia de significância mínima, a demandar despesas consideravelmente superiores ao

crédito pretendido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira Pacheco - 016460074.2001.5.01.0511 - 28/1/2014.)
5.3.7

Execução Previdenciária

516. Agravo de petição da executada. Execução previdenciária. Decadência. Cabimento. O
direito da Fazenda de proceder à revisão por homologação, prevista no parágrafo único do art.
149, do Código Tributário Nacional, extingue-se quando se extingue o direito da mesma
Fazenda de constituir o crédito tributário, ou seja, em cinco anos contados da data do fato
gerador, como dispõe o art. 150, § 4º, do mesmo diploma legal. Provido o recurso. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Eduardo Henrique R. von Adamovich - 0033000-20.1990.5.01.0541 - 5/12/2014.)
517. Provido o agravo de petição da executada. Execução previdenciária. Decadência.
Cabimento. O direito da Fazenda de proceder à revisão por homologação, prevista no
parágrafo único do art. 149, do Código Tributário Nacional, extingue-se quando se extingue o
direito da mesma Fazenda de constituir o crédito tributário, ou seja, em cinco anos contados
da data do fato gerador, como dispõe o art. 150, § 4º, do mesmo diploma legal. (TRT1 - 9ª
Turma- Rel. Eduardo Henrique R. von Adamovich - 0094800-28.2006.5.01.0205 - 9/6/2014.)
5.3.8

Expropriação de Bens

518. O trabalho do leiloeiro, em caso de execução judicial, decorre da nomeação pelo Juiz
condutor do feito, a organização da pauta de leilão e a publicação da hasta pública, com
divulgação da mesma. A partir daí, realizado o ato público de alienação, com a venda ou a
adjudicação do bem ou a remição do bem, encerrado estará o serviço, sendo devida a
comissão salvo ajuste em contrário (art. 24, Decreto nº 21.981/32). (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Cesar Marques Carvalho - 0077800-61.1998.5.01.0054 - 4/11/2014.)
5.3.8.1

Arrematação

519. Arrematação. Responsabilidade pelos ônus relativos ao imóvel. Incompetência da Justiça
do Trabalho. Após a imissão de posse do imóvel penhorado arrematado em hasta pública, não
compete à Justiça do Trabalho dirimir controvérsias referentes à situação fiscal do bem,
definindo a responsabilidade pelos tributos, sob pena de afronta ao art. 114 da Carta Magna.
(TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0059000-40.2006.5.01.0042 - 17/2/2014.)
520. Extinção da execução. Valor inferior ao previsto na Lei nº 10.522/2002. O artigo 20 da Lei
nº 10.522/2002 dispõe que o Procurador da Fazenda deve requerer o arquivamento de
execução em valor inferior a R$ 10.000,00. Não se trata de ato discricionário. Assim, mesmo na
ausência de requerimento ─ que configura omissão da Fazenda ─ o juízo pode extinguir a
execução e determinar o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, tendo em vista a
previsão legal. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio Ernesto Rodrigues Silva - 000095367.2012.5.01.0073 - 6/10/2014.)
5.3.9

Fraude à Execução

521. A demonstração de má-fé pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de
atos repersecutórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial

configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento
de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva
Garcia - 0055200-90.2005.5.01.0057 - 3/6/2014.)
5.3.10 Multa Cominatória / Astreintes
522. Obrigação de não fazer. Multa cominatória. Cabimento. Qualquer que seja a modalidade
de tutela específica pleiteada, a efetividade da decisão jurisdicional que a defere passa
necessariamente pela adoção de modos de coerção que obriguem o demandado a cumprir o
dever específico que lhe foi imposto. Assim sendo, a multa cominatória prevista no art. 11 da
Lei nº 7.437/85, tem aplicação no processo civil em geral (§ 4º do art. 461 do CPC) e,
subsidiariamente, no processo do trabalho, como instrumento indispensável da ação civil
pública, que hodiernamente se constitui num dos mais efetivos meios de judicialização dos
direitos fundamentais consagrados pela ordem constitucional. Recurso desprovido. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Jorge Fernando Gonçalves da Fonte - 0000961-59.2012.5.01.0262 - 17/7/2014.)
5.3.10.1 Cláusula Penal
523. Agravo de petição. Quitação do acordo por meio de depósito em cheque. Multa por mora
indevida. A quitação do valor acordado por meio de depósito em cheque na data aprazada não
implica a concessão da multa por inadimplência, mormente porque não foi consignado que o
pagamento deveria ser feito em dinheiro; apenas que deveria ser efetuado o depósito
bancário na conta corrente do exequente. Agravo provido. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio
Teixeira da Silva - 0001768-30.2011.5.01.0322 - 25/11/2014.)
524. Multa por descumprimento do acordo. Não configuração. O perito apurou que a
reclamada deixou de atualizar os valores das oito parcelas pagas mensalmente, mas, por outro
lado, reconheceu que a reclamada pagou a atualização de valores não realizados nas épocas
próprias. Na presente ação, não se está discutindo ter ou não o reclamante direito a correção
monetária sobre as prestações, até porque estabelecida no item ‘c’ do acordo, mas sim o
descumprimento do acordo por não quitá-las na época própria. Não há previsão do
pagamento da diferença resultante da correção, como alega o exequente. Pelo contrário,
estabelecendo o acordo, uma tabela com previsão de parcelas a serem pagas com valores préfixados, a ilação que se faz é que o pagamento da atualização monetária poderia ser realizado
ao final. Recurso não provido. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 106260055.2006.5.01.0041 - 10/10/2014.)
5.3.11 Nulidade / Inexigibilidade do Título
525. Inexigibilidade do título executivo. Coisa julgada. A decisão do Órgão Especial que declara
a inconstitucionalidade do dispositivo de lei não serve para desconstituir a coisa julgada
formada em outro processo. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 000146758.2010.5.01.0471 - 2/6/2014.)
5.3.12 Precatório
526. Conselhos de fiscalização de profissão. Expedição de precatórios. Impossibilidade. Os
conselhos profissionais possuem natureza jurídica de entidades paraestatais e são destinados

a desenvolver, por delegação, serviço cuja incumbência é do Poder Público, por se revelar
como atribuição típica do Estado, o poder de polícia. Por esse motivo, aplicam-se a eles os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme
previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como o princípio concursivo disposto em seu
inciso II. Todavia, os conselhos, ainda que entidades paraestatais, não integram a
administração direta, com as prerrogativas e os ônus daí advindos. Além disso, possuem
recursos próprios, razão pela qual não estão submetidos ao regime de execução por
precatório. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Marcelo Augusto Souto de Oliveira - 010820021.2008.5.01.0050 - 25/4/2014.)
5.3.13 Preclusão / Coisa Julgada
527. Conversão da reintegração em indenização na execução. Violação da coisa julgada. A
decisão na execução que converte a reintegração em indenização após exaurido o período de
estabilidade não viola a coisa julgada se a sentença foi proferida à época que vigia a garantia
de emprego. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0134800-72.1989.5.01.0203
- 25/4/2014.)
5.3.14 Sucessão
528. Inexistência de sucessão declarada. Coisa julgada. Tendo o v. acórdão de recurso
ordinário declarado que a Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula - FUNLAR não é
sucessora da primeira reclamada, Centro Educacional Professor Deolindo Couto, não há falar
em prosseguimento da presente execução em face do Município do Rio de Janeiro, sucessor
da Fundação Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker
Caminha - 0200300-18.2000.5.01.0036 - 14/11/2014.)
529. Sucessão trabalhista. A simples assunção de ponto comercial adequado à instalação de
restaurante não configura sucessão de empresas. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Gloria Regina Ferreira
Mello - 0050500-94.2004.5.01.0481 - 10/2/2014.)
5.3.15 Valor da Execução / Cálculo / Atualização
530. Liquidação da sentença. Os cálculos dos pedidos deferidos devem ser efetuados 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 - 0000079-19.2010.5.01.0052 15/4/2014.)
531. Liquidação por arbitramento. Apuração das horas extras nos dias de pico. Constatada
incorreção nos cálculos periciais quanto à contagem dos dias considerados de pico, para efeito
de apuração das horas extras, tal como pleiteado na exordial e contemplados pela r. sentença
de 1º grau, mantida nesse aspecto pelo v. acórdão regional, devem ser os referidos cálculos
retificados para que se atenda à coisa julgada. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Patrícia Pellegrini
Baptista da Silva - 0105700-75.1999.5.01.0024 - 21/2/2014.)

5.3.15.1 Correção Monetária
532. Previ-Banerj. Abono salarial. Os abonos salariais, via de regra, não têm caráter salarial,
razão pela qual não sofrem incidência de recolhimento previdenciário, conforme Lei nº
8.212/91, art. 28, §9º, item 7, inexistindo nos autos previsão que altere sua natureza jurídica.
Época própria para correção monetária. O pagamento do salário conforme descrito no artigo
459 da CLT é uma faculdade concedida ao empregador. Limitação do teto da complementação
de aposentadoria. A limitação prevista no estatuto da entidade de previdência privada deve
ser observado, conforme Súmula nº 97 do c. TST. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Alvaro Luiz Carvalho
Moreira - 0016500-75.1995.5.01.0031 - 28/1/2014.)
5.3.15.2 Imposto de Renda
533. Imposto de renda. Município. Obrigação de recolhimento. Art. 158, I, da CRFB. Numa
interpretação dos artigos 158, I e 159, § 1º da CRFB, é possível concluir que o imposto sobre a
renda pago pelos municípios, a qualquer título, e retido na fonte, a eles pertence. Da mesma
forma, não é necessário que o imposto seja recolhido à Receita Federal, para depois ser
repassado ao Município, já que o art. 159, § 1º, diz que a parcela prevista no art. 158, I, está
excluída da partição. Conclui-se, por meio de uma interpretação sistemática, que o valor já
pertence ao ente federativo e não precisa ser entregue, pois já foi retido na fonte. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. Vólia Bomfim Cassar - 0117100-87.2006.5.01.0203 - 26/2/2014.)
5.3.15.3 Juros
534. Contagem de juros. Depósito garantidor da dívida ou adimplemento total da obrigação.
Cessação da contagem. CLT e Lei de execução fiscal. I- A incidência de juros de mora, assim
como da correção monetária, sobre o crédito trabalhista é regulada integralmente pela Lei nº
8.177/1991 e, portanto, nesse aspecto, não é aplicável o artigo 9º, § 4º, da Lei de Executivo
Fiscal. II - Somente o adimplemento integral da dívida, assim considerado o depósito que
propicia o imediato levantamento, fará cessar a contagem de juros moratórios (Súmula nº 4 do
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, publicada no Diário Oficial de 5 de julho de 2010).
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Valmir de Araujo Carvalho - 0094900-57.1997.5.01.0056 - 25/2/2014.)
535. No caso dos juros da mora, o artigo 39 da Lei nº 8.177/91 é claro ao dispor que estes são
devidos da data do ajuizamento da reclamação até o seu efetivo pagamento. Logo, se o
depósito é efetuado sem o objetivo de efetuar pagamento e sim de garantir o Juízo para
prosseguir com a execução, não cessa a contagem de juros. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Cesar
Marques Carvalho - 0160600-58.1993.5.01.0043 - 11/2/2014.)
536. Prescreve o art. 404, parágrafo único, do Código Civil em vigor que "provado que os juros
de mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao
credor indenização suplementar". Ou seja, a Lei Civil consagra a ideia de que os juros de mora
visam a "cobrir o prejuízo" sofrido pelo credor da obrigação não cumprida, não constituindo,
por conseguinte, "acréscimo patrimonial". Tanto isso é verdade que se os juros de mora não
forem suficientes a "cobrir o prejuízo" do credor, a ele será concedida uma "indenização
suplementar". Na medida em que "a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou

implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias" (art. 110 do CTN), o intérprete deverá buscar, na Lei Civil, a definição da natureza
jurídica dos juros de mora. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 004450051.2009.5.01.0013 - 4/2/2014.)
5.3.15.3.1 Fazenda Pública
537. Juros de mora. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do parágrafo 12 do artigo 100 da CRFB. Via de consequência, o STF
também declarou inconstitucional, por arrastamento, o artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, que
deu a atual redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Nesse contexto, os juros de mora devem
ser calculados com a aplicação do índice de juros da Lei nº 8.177/91, utilizado no âmbito da
Justiça do Trabalho, na razão de 1% ao mês, de forma simples. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Flávio
Ernesto Rodrigues Silva - 0001563-61.2012.5.01.0032 - 3/6/2014.)
538. Juros de mora. Fazenda pública. Taxa de 0,5%. Obediência à coisa julgada.
Inaplicabilidade. Não pode prevalecer sobre o título executivo que determinou, de modo
expresso, a contagem de juros na ordem de 1%, na forma do art. 39 da Lei nº 8.177/91, o
entendimento jurisprudencial contido na Súmula nº 7 do Tribunal Pleno do TST, sob pena de
afronta à coisa julgada, o que é vedado pela ordem constitucional. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Gustavo Tadeu Alkmim - 0102900-82.1991.5.01.0015 - 8/8/2014.)
5.4

MEDIDA CAUTELAR

539. Cautelar de atentado. Inovação ilegal no estado de fato. Não-configuração in status
assertionis. Inadequação. Se pela narrativa da inicial, trata-se da ocorrência de fato novo,
análogo ao que já foi objeto de apreciação judicial, não se pode configurar a inovação no
estado de fato, pressuposta para a adequação da ação incidental de atentado, porque o novo
fato sequer foi objeto de apreciação judicial. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins 0000391-59.2014.5.01.0341 - 9/10/2014.)
5.5

OBJETOS DE CARTAS PRECATÓRIAS / DE ORDEM / ROGATÓRIAS

5.5.1
5.5.1.1

Atos executórios
Embargos de Terceiro

540. Agravo de petição. Embargos de terceiro. Copropriedade. Ônus da prova. É do
embargante o ônus de comprovar a propriedade do bem de que se diz coproprietário, visto
que constitutivo de seu direito de requerer a liberação de sua parte. (TRT1 - 2ª Turma- Rel.
José Geraldo da Fonseca - 0000932-31.2011.5.01.0072 - 7/11/2014.)
541. Embargos de terceiro. Legitimidade ativa. O simples fato de ter sido incluído no feito
principal como responsável pelo inadimplemento da obrigação, a despeito de não figurar no
título judicial condenatório, nem sempre autoriza a conclusão de que esse ente estranho ao
processo passe à qualidade de parte na execução. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges
- 0000233-95.2013.5.01.0031 - 14/1/2014.)

542. Penhora de bem imóvel. Terceiro que pretende a desconstituição da penhora. Não tendo o
agravante comprovado a existência de acordo firmado na justiça comum em que o imóvel
penhorado teria sido dado em pagamento e não havendo registro da escritura relativa ao
acordo no RGI, não há prova de que seja proprietário do bem, pelo que deve ser mantida a
penhora. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0000210-89.2013.5.01.0051 28/5/2014.)
5.6
5.6.1

ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E AUXILIARES DA JUSTIÇA
Dos Auxiliares da Justiça

543. Honorários de leiloeiro. Sustação do leilão. Cabimento. É inegável que a venda judicial de
bens penhorados exige do leiloeiro um número considerável de providências, antes e depois
do leilão. Tal profissional não é um serventuário da Justiça ou auxiliar do Juízo e, sim, um
agente comercial, razão pela qual deve receber o pagamento pelo trabalho realizado. Nesse
contexto, frustrada a realização do leilão, em virtude do pagamento da dívida, é justa a fixação
de honorários, a fim de remunerar o trabalho por ele desenvolvido. Em assim sendo, o
leiloeiro faz jus à fixação de honorários pelo trabalho prestado, não podendo ser penalizado
pelo fato de ter sido remida a execução e suspenso o leilão. Por outro lado, avaliando-se o
trabalho desenvolvido pelo leiloeiro, percebe-se que tal não demandou dedicação e
responsabilidade a ensejar o pagamento de dos honorários postulados, já que, realmente, não
ocorreu o leilão, somente os atos preparatórios, pelo que é possível a redução proporcional
daqueles. Recurso provido. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. José Antonio Teixeira da Silva - 014200045.1991.5.01.0047 - 11/6/2014.)
544. Laudo pericial. Hipótese em que a verificação do ambiente de trabalho no exato
estabelecimento em que a autora laborou revela-se despicienda em razão das afirmações
feitas pela mesma, nas quais se baseou o perito para concluir pela ausência de risco
ergonômico nas atividades relatadas. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Mery Bucker Caminha - 000022345.2010.5.01.0067 - 18/7/2014.)
545. Perícia técnica. Profissional não especialista. Nulidade. Em razão do alargamento da
ciência médica e da sua célere evolução, não se pode pensar que os médicos dominam todas
as áreas da ciência médica, devendo o encargo da perícia recair em profissional que, pelo
menos em tese, seja especialista e possua o que de mais moderno e eficaz existir em tema de
aparelhamento médico. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Angelo Galvão Zamorano - 010440048.2009.5.01.0244 - 25/4/2014.)
5.7
5.7.1

PARTES E PROCURADORES
Assistência Judiciária Gratuita

546. Custas judiciais. Gratuidade de justiça. Necessidade de prova da insuficiência econômica.
A miserabilidade jurídica deve ser aferida nos limites da L. 1.060/50 e da L. nº 5.584/70, isto é,
a parte tem de estar assistida por sindicato e vencer até dois salários mínimos por mês, ou,
vencendo mais, declarar por escrito que não pode litigar sem prejuízo de seu próprio sustento,
ou dos seus. Mesmo assim, não existe presunção de miserabilidade pela simples afirmação da
parte ou de seu advogado de que não pode litigar sem prejuízo, nem a gratuidade é benesse

que o juiz tenha de distribuir a priori a qualquer um. Sendo o acesso ao Judiciário, sem ônus,
um direito da parte, aquele que se diz juridicamente pobre deve fazer prova dessa condição.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Geraldo da Fonseca - 0000005-33-2014-5-01-0081 - 17/10/2014.)
547. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Depósito recursal. Deserção. A gratuidade de
justiça não abrange o depósito recursal na medida em que representa garantia de juízo
decorrente de condenação já imposta, mas que não transitou em julgado. A isenção não se
encontra abarcada pelo artigo 3º, VII, da Lei nº 1.060/50, porque não tem como destinatário o
Estado. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 0000012-83.2013.5.01.0461 7/3/2014.)
548. Honorários periciais. Beneficiário da gratuidade de justiça. Responsabilidade da união
pelo pagamento. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a
parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Apelo
patronal parcialmente provido. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Rosana Salim Villela Travesedo 0158900-51.2008.5.01.0001 - 14/3/2014.)
5.7.2

Honorários Periciais

549. Prova pericial. Antecipação dos honorários pelo autor. Violação a direito de defesa. Uma
das formas de assegurar-se à população o efetivo acesso à justiça implica em não impedir a
produção de provas pelo seu custo. Não basta permitir-se o ajuizamento gratuito da ação, mas
também assegurar-se que a parte hipossuficiente produzirá as provas necessárias a
demonstrar seus direitos. Assim, a cobrança antecipada dos honorários periciais ao autor
cerceou sua defesa. Nesse sentido, o art. 790-B da CLT e a OJ nº 98, SDI-2, do e. TST. Recurso a
que se concede provimento para pronunciar a nulidade da sentença. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Giselle Bondim Lopes Ribeiro - 0041500-31.2006.5.01.0342 - 2/6/2014.)
5.7.3

Substituição Processual

550. Sindicato. Substituição processual. Pedido de diferenças salariais decorrentes de reajuste
normativo, legitimidade ativa. O ordenamento jurídico pátrio permite a substituição
processual apenas nos casos previstos em lei, ou seja, defesa a possibilidade de substituição
voluntária. A substituição processual no âmbito do direito do trabalho adquire enorme
importância em virtude da possibilidade de ampliação do acesso à justiça aos empregados,
contribuindo, ademais, para aliviar a sobrecarga à qual está submetido o Poder Judiciário. O
instituto da legitimação extraordinária no âmbito do direito do trabalho está intrinsecamente
relacionado à organização historicamente corporativista das relações de trabalho no Brasil, daí
a sua especificidade. No Direito brasileiro, o sindicato detém funções importantes que derivam
de sua atuação na representação e defesa dos interesses coletivos e individuais de seus
membros ou da categoria. Nesta perspectiva, os sindicatos têm a obrigação de tutelar o direito
de eficaz atuação dos trabalhadores na cena econômica, social e política do país. Em razão
dessa parcela de poder/dever que detém, o sindicato torna-se autêntico guardião dos
interesses sociais, da ordem jurídica de que faz parte. Exatamente em harmonia com esse
ponto de vista, com o passar do tempo, os sindicatos passaram a representar (no sentido
comum da palavra) toda a categoria, com o ajuizamento de reclamações individuais plúrimas
no que toca aos direitos individuais de todos os trabalhadores integrantes da categoria

representada pelo sindicato. Tal conduta, entretanto, esbarrava na linha jurisprudencial
denegatória de tal poder à entidade sindical, que reconhecia as hipóteses de substituição
processual apenas em situações específicas, como as expostas a seguir. A Constituição da
República, no inciso III do artigo 8º estatui que: "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas". A atual interpretação feita pelo excelso Supremo Tribunal Federal do referido
dispositivo é no sentido de que o sindicato possui legitimidade ampla para substituir os
integrantes da categoria em juízo, pelo que não há cogitar de ilegitimidade ativa ad causam.
Em idêntico sentido aponta a Súmula nº 38 da jurisprudência sedimentada no âmbito deste
Regional. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0001508-73.2013.5.01.0421 10/12/2014.)
5.7.4
5.7.4.1

Sucumbência
Honorários Advocatícios

551. Honorários de sucumbência. Interpretação constitucional das leis trabalhistas. Advento de
uma nova concepção de direitos trabalhistas e de assistência judiciária. Os honorários de
advogado pleiteados são devidos à razão de 15% (quinze por cento), em face do que dispõe o
art. 133, da Constituição Federal, combinado com o art. 20, do CPC, em razão da atuação
indispensável do advogado para a reparação dos direitos subtraídos do autor, cuja análise e
deferimento extrapola os antigos conceitos de direito trabalhista e de assistência judiciária
pressupostos pela Lei nº 5.584/70 e pelas Súmulas nº 219 e 329, ambas do c. TST. (TRT1 - 7ª
Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0001353-13.2012.5.01.0225 - 4/4/2014.)
5.7.4.2

Honorários na Justiça do Trabalho

552. Honorários advocatícios indevidos. Ausência de assistência sindical. Honorários
advocatícios são indevidos, porquanto a assistência não é prestada na forma da Lei nº
5.584/70, conforme Súmulas nº. 219 e 329 do colendo Tribunal Superior do Trabalho. O artigo
133, da Carta Constitucional de 1988, e a Lei nº 8.906/94 não revogaram o jus postulandi das
partes, apenas acentuaram o caráter de munus público da função do advogado. (TRT1 - 2ª
Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001397-62.2012.5.01.0021 - 1º/12/2014.)
5.7.4.3

Honorários Periciais

553. Honorários periciais. Trabalhador sucumbente no objeto da perícia. Beneficiário da
gratuidade de justiça. Isenção. O trabalhador sucumbente no objeto da perícia, se beneficiário
da gratuidade de justiça, é isento do pagamento dos honorários periciais que deverão ficar a
cargo da União, conforme o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº
387 da SDI-I do c. TST. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina V. M. Barrozo - 000092395.2010.5.01.0010 - 28/4/2014.)

5.8
5.8.1

PENALIDADES PROCESSUAIS
Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

554. Razões recursais. Incongruência nas argumentações. Respeito à dignidade da justiça. O
advogado, no nobre exercício de seu ministério privado, deve zelar pela congruência de suas
argumentações. A conduta desarrazoada da parte, nesta fase processual, enseja cominação
por ofensa à dignidade da Justiça (art. 600 c/c 601, do CPC). (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Maria
Aparecida Coutinho Magalhães - 0039200-36.2009.5.01.0037 - 21/2/2014.)
5.8.2

Multa do Art. 475-J do CPC

555. Art. 475-J do CPC. Inaplicabilidade na Justiça do Trabalho. Inaplicável o direito processual
civil nos casos em que o processo trabalhista dispõe de regra própria ─ artigo 769 da CLT.
(TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 0143500-47.2002.5.01.0020 24/9/2014.)
556. Citação para a execução. Artigos 475-J do CPC e 880 da CLT. Compatibilidade. Intimação
pessoal do executado. Necessidade. 1) Em que pesem argumentos de peso em contrário, temse por efetivamente defendível no Processo do Trabalho a aplicação da multa prevista no
artigo 475-J do CPC, após decorrido o prazo legal, sem a satisfação do crédito exequendo,
sendo certo que tal cominação não afasta a necessidade de citação pessoal do devedor para
satisfazer a execução, sob pena de nulidade. Entendimento cristalizado na Súmula nº 22 da
jurisprudência predominante da Egrégia Corte. 2) Agravo de petição da exequente ao qual se
nega provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 008780003.2008.5.01.0012 - 17/3/2014.)
557. Incidência da multa prevista no art. 475 J do CPC. Inexistência de previsão expressa dessa
cominação na notificação da devedora. Não havendo previsão expressa na notificação da
devedora para pagamento da possibilidade de cominação da penalidade prevista no art. 475-J
do CPC, inviável aplicação dessa penalidade em caso de não pagamento da dívida no prazo
fixado. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Edith Maria Corrêa Tourinho - 0037300-16.2006.5.01.0007 14/11/2014.)
558. Multa artigo 475-J do CPC. Processo do trabalho. Compatibilidade. Não há dúvidas de que
a multa prevista no art. 475-J, do CPC tem por escopo garantir a aplicação do princípio da
celeridade e efetividade na prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF). Da mesma maneira,
é inquestionável o fato de que o direito processual do trabalho deve oferecer meios para a
efetiva e rápida garantia da execução, mormente, em razão da natureza alimentar da maioria
dos créditos sobre os quais se fundam as execuções trabalhistas. Portanto, resta evidente a
compatibilidade da multa prevista no art. 475-J do CPC com os princípios que norteiam o
direito processual do trabalho, devendo ser mantida a aplicação da multa, in casu. Agravo
improvido. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Roberto Norris - 0164300-20.1998.5.01.0026 - 16/10/2014.)
559. Multa do artigo 475-J do CPC. A mais alta Corte Trabalhista do país, por meio de sua
jurisprudência dominante, já se manifestou contrariamente à aplicação do artigo 475-J no
âmbito do processo laboral, uma vez que a CLT possui regras próprias e claras a respeito da
execução, não permitindo as idiossincrasias desarrazoadas que muitos juízes vêm fazendo para

"justificar" a imposição da multa de 10%. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Mônica Batista Vieira Puglia 0007100-84.2003.5.01.0054 - 19/8/2014.)
5.9

PROCESSO COLETIVO

5.9.1

Ação Civil Pública

560. Ação civil pública em defesa do meio ambiente de trabalho. Competência da Justiça do
Trabalho para defesa de meio ambiente laboral para todos os trabalhadores de órgão público,
sem distinção do regime jurídico. É a Justiça do Trabalho competente para julgar as ações civis
públicas propostas para impor ao Poder Público a observância de normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho, conforme decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal. Recurso a que se
dá provimento. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba Cavalcante - 0001100-40.2013.5.01.0241
- 4/11/2014.)
561. Ação civil pública. Empresa em recuperação judicial. Cisão. Grupo econômico. Se não há
alienação judicial de unidade produtiva isolada, não se pode cogitar de liberação da
responsabilidade trabalhista na qualidade de sucessor. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Cláudia Regina V.
M. Barrozo - 0057500-33.2009.5.01.0009 - 9/6/2014.)
562. Ação civil pública. Terceirização ilícita. Competência material da Justiça do Trabalho.
Declara-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar o presente processo apenas no
que tange à análise da contratação irregular, através de empresas interpostas, para a
realização das atividades meio e fim do Instituto reclamado, tendo em vista se tratar de
controvérsia envolvendo relação de trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição da
República. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. José Nascimento Araujo Netto - 0160700-85.2009.5.01.0064 28/4/2014.)
563. Competência da Justiça do Trabalho. Ação civil pública. Ministério Público. Meio ambiente
do trabalho. Medidas de segurança. Interesse coletivo. É competente a Justiça Laboral para
julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho cujo objeto é a adoção
de medidas de segurança no meio ambiente do trabalho. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu
Alkmim - 0038500-08.2008.5.01.0001 - 15/10/2014.)
564. Competência da Justiça do Trabalho. Ação civil pública. Descumprimento de normas
trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Não há dúvidas ser a
Justiça do Trabalho competente para julgar a presente ação, sendo irrelevante a modalidade
do regime jurídico dos trabalhadores que prestam serviços ao tomador, aplicando-se, ao caso,
o disposto na Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Leonardo da
Silveira Pacheco - 0000456-21.2012.5.01.0019 - 2/12/2014.)
5.9.1.1

Cabimento / Interesse Processual

565. Interesse de agir. Ação civil pública. Cumprimento de normas ergonômicas. Cumpre ao
Ministério Público do Trabalho ajuizar ação civil pública com o fim de resguardar os direitos
coletivos dos trabalhadores. Some-se a isso o princípio da inafastabilidade da jurisdição
insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88. Desta forma, descumpridas normas de saúde e
segurança do trabalho, é a ação civil pública instrumento útil e necessário a fim de compelir o

empregador a cumprir as normas exaradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. (TRT1 - 3ª
Turma- Rel. Leonardo Dias Borges - 0001600-26.2011.5.01.0064 - 25/4/2014.)
566. Ministério Público do Trabalho. Ação civil pública. Objetivos e limites. 1) A utilização da
ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da qual permite-se à Justiça do
Trabalho o exercício de sua jurisdição, para a proteção dos trabalhadores juridicamente
desprovidos e socialmente excluídos de eficazes instrumentos de atuação individual ou
coletiva, tem por escopo a tutela de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, não se podendo perder de vista os ângulos da indisponibilidade e da relevância
social que venham circundar a demanda coletiva, conforme inteligência que se extrai dos
artigos 127 e 129, inciso III, da Lei Complementar nº 75/83, 1º, inciso IV e 21 da Lei nº
7.347/85 e 81 do CDC. 2) Recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho ao qual se nega
provimento. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. José da Fonseca Martins Junior - 000010312.2012.5.01.0041 – 10/11/2014.)
567. Tutela de interesses individuais homogêneos. Ação civil coletiva. Ministério Público do
Trabalho. Legitimidade ativa. Falência da ré no curso do processo coletivo. Pleito de exercício
da vis attractiva pelo juízo falimentar. O dispositivo legal (artigos 97 a 99 da Lei nº 8.078/90) é
claro no sentido de que existe uma hierarquia no exercício da liquidação, procedimento prévio
à futura execução do julgado, envolvendo os direitos individuais homogêneos, mesmo porque
em sua essência, são direitos individuais puros, na qual, em primeiro plano, o empregado
deverá provar a titularidade de seu direito material, o nexo causal (relação de emprego com a
Ré) e o conteúdo ou quantificação do dano ou da lesão. Somente após o transcurso do prazo
de 1 (um) ano, não havendo um número razoável de habilitações, ou sendo esta inexpressiva,
é que, de forma subsidiária, caberá aos legitimados dos artigos 5º. da LACP e 82 do CDC, entre
eles, o MPT, o direito de promover a liquidação de forma coletiva, e, mesmo assim abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação,
sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções-. No entanto, em razão da futura atração do
Juízo Falimentar, tão logo tornadas as contas individuais líquidas e certas, por meio de
liquidação por artigos dos créditos individuais dos trabalhadores, ex-empregados da ré, nas
Varas do Trabalho (do domicílio ou do local de trabalho), todas estas liquidações individuais
deverão ser habilitadas junto ao Administrador Judicial da empresa falida (ré), conforme
Provimento nº 1/2012, da CGJT, para fins de celeridade, economia processual e dinâmica da
futura execução no juízo falimentar, nos limites do art. 83 da Lei nº 11.105, de 2005. Recurso a
que se nega provimento nesse aspecto. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos 0157400-43.2005.5.01.0004 - 7/5/2014.)
5.9.1.2

Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)

568. Ação civil pública. Ministério Público do Trabalho. SESMT (Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho- NR-4 do MTB). Composição irregular e incompleta. Se a
própria reclamada, empresa de economia mista, admite que o dimensionamento do seu
SESMT não é adequado e se não há permissão na norma regulamentar para a contratação de
empresa de prestação de serviços para suprir a ausência do profissional especializado, não
resta nenhuma outra alternativa a não ser a opção apontada pelo MPT: a contratação por
meio de concurso público de empregado com a devida qualificação e especialização em

número apropriado de acordo com o Quadro II da NR-4 do MTE. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Cláudia
Regina V. M. Barrozo - 0000935-04.2013.5.01.0302 - 11/11/2014.)
5.10 PROCESSO E PROCEDIMENTO
569. Fato notório. Não caracterização. Ao dirimir as lides que lhes são submetidas, o juiz deve
basear-se exclusivamente nos elementos existentes nos autos, pois "o que não está nos autos
não está no mundo". Não pode ser considerado fato público e notório aquele cujo
conhecimento está restrito ao juiz de primeiro grau, não tendo chegado ainda à instância
revisora. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. Fernando Antonio Zorzenon da Silva - 000288508.2013.5.01.0283 - 11/7/2014.)
5.10.1 Peticionamento Eletrônico
5.10.1.1 E-Doc
570. Petição via sistema E-doc. Tendo optado pelo Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo
de Documentos Eletrônicos (E-doc), a parte deve submeter-se às limitações inerentes ao
procedimento. (TRT1 - 1ª Turma- Rel. Gustavo Tadeu Alkmim - 0000703-66.2013.5.01.0342 2/4/2014.)
5.10.1.2 Regularidade de Apresentação de Peças
571. Os documentos transmitidos em ambiente eletrônico devem estar reproduzidos nos
autos de forma completa e legível, sob pena de não atingirem a finalidade colimada,
incumbindo à parte que dessa via se utiliza para a prática do ato processual a escorreita
transmissão dos documentos. Não se conhece de agravo não instruído regularmente, sendo
incumbência da parte a correta formação do instrumento com peças obrigatórias e úteis para
o fim a que se destinam contendo, estas, a necessária autenticação, sob pena de traduzir-se, a
inobservância, em incúria do interessado. (TRT1 - 9ª Turma- Rel. Antônio Carlos de Azevedo
Rodrigues - 0000270-23.2013.5.01.0064 - 13/3/2014.)
5.10.2 Provas
5.10.2.1 Depoimento Pessoal / Testemunha
572. Princípio da imediatidade. Pelo princípio da imediatidade ou imediação, o Juízo de
primeiro grau tem contato direto com a colheita e própria produção das provas. Por meio
desse contato, encontra-se esse mesmo Juízo apto a graduar ou valorar o conjunto probatório.
Não deve, pois, em princípio, a instância ad quem, cujo contato com as provas é apenas
indireto, modificar o ato valorativo do órgão originário, salvo quando verificar assimetrias
nesse processo de valoração, o que não se verifica, na espécie. (TRT1 - 1ª Turma- Rel.
Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha - 0000196-82.2012.5.01.0070 - 13/3/2014.)
573. Prova testemunhal. Valoração. Em se tratando de prova oral, deve a instância revisora,
sempre que possível, dar especial valor às impressões colhidas pelo juiz de primeira instância,
porquanto ele teve contato direto com os depoentes, inclusive com a oportunidade de avaliar
suas reações diante das perguntas feitas, permitindo-lhe inferir quais os depoimentos

merecem maior ou menor credibilidade. Desprovimento do recurso. (TRT1 - 5ª Turma- Rel.
Roberto Norris - 0167300-78.2009.5.01.0014 - 26/5/2014.)
5.10.2.1.1 Suspeição
574. A alegação de troca de favores entre a empregada e a testemunha, na ação também
proposta por colega de trabalho, deve ser efetivamente provada pelo empregador, sob pena
de inviabilizar a legítima produção de prova oral, necessária à comprovação de matéria fática
sustentada na inicial. Inexistindo elemento probatório do comprometimento da testemunha
indicada pela demandante que impeça o depoimento, está correta a decisão que considera a
prova produzida. (TRT1 - 6ª Turma- Rel. Theocrito Borges dos Santos Filho - 000105207.2011.5.01.0062 - 27/1/2014.)
575. A denominada "troca de favores" só se revela quando provada a promiscuidade nos
depoimentos, ou seja, quando evidenciado que também o autor do feito serviu de testemunha
no processo em que o depoente litiga com o réu, nos termos, inclusive, do entendimento já
pacificado pelo c. TST, cristalizado na Súmula nº 357, o que não se vislumbra no caso dos
autos, tendo a presencial sido enfática ao afirmar que o demandante, embora tenha sido
convidado, não depôs como sua testemunha no processo por ela movido. (TRT1 - 9ª TurmaRel. Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues - 0001192-40.2011.5.01.0030 - 9/5/2014.)
576. Prova testemunhal. Troca de favores. A "troca de favores" não pode ser presumida,
devendo ser robustamente comprovada para caracterizar a suspeição por interesse no litígio,
nos termos da Súmula nº 357 do colendo TST. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Leonardo da Silveira
Pacheco - 0001868-71.2011.5.01.0261 - 28/1/2014.)
577. Suspeição de testemunhas. As amizades travadas nas redes sociais não representam
necessariamente uma relação de intimidade, conforme dispõe o art. 829, da CLT. No caso, a
página impressa da internet não comprova que testemunha e autora fossem amigas íntimas.
Não foram trazidos elementos que permitam firmar convicção de uma verdadeira amizade,
como fotos ou diálogos, a autora apenas figura entre os 256 amigos da testemunha na rede
social da internet. Desse modo, não se tratando de testemunha parente até o terceiro grau
civil, amigo íntimo ou inimigo da parte demandante, não há que se cogitar de suspeição da
depoente. Recurso da ré improvido nessa questão. (TRT1 - 3ª Turma- Rel. Jorge Fernando
Gonçalves da Fonte - 0000278-72.2012.5.01.0019 - 28/5/2014.)
5.10.2.2 Documental
578. Manifestação. Ausência. Efeitos. Dispõe o art. 372 do CPC que compete à parte, contra
quem foi produzido documento particular, alegar no prazo estabelecido no art. 390, se Ihe
admite ou não a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto; presumindo-se, com
o silêncio, que o tem por verdadeiro. Conforme se verifica na assentada que se encontra
registrada a fls. 122, foi concedido prazo ao autor para manifestar-se sobre a defesa e os
documentos, o que não foi feito pelo reclamante. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio Juaçaba
Cavalcante - 0000076-37.2013.5.01.0512 - 1º/4/2014.)
579. Horas extras. Juntada de cartões de ponto. Súmula nº 338 do c. TST. A obrigatoriedade de
manutenção de controle de ponto do empregado decorre de previsão legal, e a imposição da

penalidade imposta pela ausência de sua exibição nos autos decorre da determinação judicial
com fulcro no art. 355 c/c art. 359 do CPC. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton 0002250-53.2012.5.01.0221 - 14/11/2014.)
5.10.2.3 Ônus da Prova
580. Processo do trabalho. Ônus da prova dos litigantes. Efeitos. Regra geral. Disciplina contida
no art. 818, da CLT. Fato constitutivo do direito almejado pelo acionante. Disposição constante
no art. 333, I, do CPC. À luz da regra contida no art. 818, da CLT, a prova das alegações
incumbe à parte que as fizer, tendo o empregado, especificamente, o ônus de comprovar o
fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (TRT1 - 7ª Turma- Rel.
Rogério Lucas Martins - 0000013-94.2012.5.01.0302 - 2/6/2014.)
581. Vínculo empregatício. Ônus da prova. Quando a reclamada apresenta defesa, alegando
ter havido com o reclamante outra relação que não a de emprego, ordinariamente esperada,
atrai para si o ônus de provar a não ocorrência das características do vínculo empregatício.
Exegese dos artigos 818 da CLT c/c 333, II do CPC. 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 - 0002462-54.2013.5.01.0281 - 13/10/2014.)
5.10.2.3.1 Horas Extras
582. Horas extras. Distribuição do ônus da prova. Encargo processual atribuído ao empregador.
Incumbe ao réu, nos termos do art. 818, da CLT, c/c art. 331, II, do CPC, trazer aos autos
elementos que comprovem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
autora ao recebimento de horas extras; sendo a prova da jornada de trabalho realizada por
intermédio da apresentação dos controles de ponto; tendo em vista a obrigatoriedade do
registro diário do labor efetivamente prestado, à luz da disciplina contida no art. 74, § 2º, do
texto consolidado. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Rogério Lucas Martins - 0000927-42.2013.5.01.0491 5/9/2014.)
583. Jornada de trabalho. Ônus da prova. Princípio da imediação. No caso da jornada de
trabalho, o encargo probatório recai, via de regra, sobre o empregador, a teor do que dispõe o
§ 2º, do art. 74, CLT, o que refoge à sistemática estabelecida pelos artigos 818, da CLT, e 333,
do CPC. No caso dos autos, o empregador colacionou os controles de frequência. Por sua vez,
o empregado, ao impugná-los, atraiu para si o ônus, do qual se desincumbiu parcialmente.
Pelo princípio da imediação, há uma valorização do juíz de primeira instância, já que, diante do
contato travado com os depoentes e as partes, tem melhor aptidão para afirmar quais
depoimentos merecem maior credibilidade, bem como a verossimilhança das declarações
colhidas em audiência, não merecendo, pois, reparados na r. sentença. Recurso da reclamada
e do reclamante a que se nega provimento. (TRT1 - 7ª Turma- Rel. Sayonara Grillo Coutinho
Leonardo da Silva. Red. Desig. - 0000580-17.2012.5.01.0047 - 5/11/2014.)

5.10.3 Ritos
584. Artigo 285-A do CPC. Julgamento antecipado da reclamação trabalhista. Aplicação.
Inaplicável o disposto no artigo 285-A do CPC quando a matéria discutida nos autos não for
unicamente de direito, obstando, em consequência, o julgamento antecipado da reclamação
trabalhista sem a citação do réu. (TRT1 - 4ª Turma- Rel. Tania da Silva Garcia - 000301750.2013.5.01.0482 - 28/4/2014.)
5.10.4 Vícios Formais da Sentença
585. Ao juiz não basta apenas "decidir". Por dever de ofício, o juiz deve fundamentar as suas
decisões (art. 93, inciso IX, da Constituição da República), o que inclui analisar todas as
questões que lhe sejam submetidas pelas partes. Não se trata de impor ao juiz o dever de
responder a "questionários". Entretanto, se uma determinada questão pode influenciar a
decisão final, ela não pode ser "esquecida". (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli 0094400-59.2007.5.01.0017 - 1º/10/2014.)
586. O julgador está obrigado a fundamentar as suas decisões (art. 93, inciso IX, da
Constituição da República), mas não a convencer qualquer dos litigantes do seu acerto (tarefa
que, no mais das vezes, se revela impossível, pela natural insatisfação humana com qualquer
ato que frustre as suas expectativas). Não se pode exigir, do julgador, que responda a
"questionários", apenas para apaziguar o espírito daquele que não foi bem sucedido no
processo. (TRT1 - 8ª Turma- Rel. Roque Lucarelli Dattoli - 0131300-39.2006.5.01.0029 8/4/2014.)
5.11 RECURSO
5.11.1 Efeitos
587. Efeito devolutivo em profundidade. O parágrafo 1º do art. 515 do CPC é expresso ao
afirmar que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. No
caso em apreço, constata-se que a sentença não apreciou nenhum requerimento de
reconhecimento de validade ou não da renúncia à estabilidade de dirigente sindical, o que se
justifica, já que não consta nos autos uma única referência ao tema, tratando-se de inovação
recursal, razão pela qual não é possível, em sede recursal, o conhecimento da matéria. Este é o
entendimento do c. TST já pacificado pela Súmula nº 393. (TRT1 - 10ª Turma- Rel. Célio
Juaçaba Cavalcante - 0001293-26.2013.5.01.0283 - 11/7/2014.)
5.11.2 Preparo / Deserção
588. Peticionamento eletrônico. Guias não autenticadas. Deserção. A utilização do
peticionamento eletrônico (Lei nº 11.419/2006) 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, não há autenticação mecânica
na guia de recolhimento do depósito recursal, 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 - 6ª Turma- Rel. José
Antonio Teixeira da Silva - 0000857-51.2012.5.01.0041 - 18/8/2014.)
5.11.2.1 Depósito Recursal
5.11.2.1.1 Prazo
589. Greve dos bancários. Custas. Recolhimento. Prazo recursal. Justo motivo. Inexistência.
Deserção. Se a recorrente não comprova a data em que a greve dos bancários findou e
tampouco demonstrou a força maior prevista no artigo 775 da CLT, não restou justificada a
impossibilidade de comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal no prazo
alusivo ao recurso ordinário, nos termos da Súmula nº 245 do TST, ônus que lhe incumbia, o
que impede o conhecimento do apelo por ela interposto. Nega-se conhecimento. Recurso do
terceiro reclamado. Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Administração pública.
Ausência de fiscalização. Configuração. Se não há prova nos autos demonstrando que o ente
público procedeu à fiscalização efetiva da prestadora de serviços, principalmente em relação
às suas obrigações trabalhistas, deverá responder subsidiariamente, abrangendo toda a
condenação, inclusive em relação às parcelas fiscais e previdenciárias. Recurso a que se nega
provimento. (TRT1 - 5ª Turma- Rel. Enoque Ribeiro dos Santos - 0001453-93.2012.5.01.0054 6/10/2014.)
5.11.3 Processo de Alçada
590. Valor de alçada inferior ao dobro do mínimo legal. Competência exclusiva do primeiro
grau. Irrecorribilidade. Não conhecimento. Salvo se versarem sobre matéria constitucional,
nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada, considerado, para
esse fim, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. (TRT1 - 4ª Turma- Rel.
Mônica Batista Vieira Puglia - 0002251-12.2013.5.01.0283 - 11/11/2014.)
5.11.4 Tempestividade
591. Leitura de sentença. Intempestividade. Ainda que conste da r. sentença a quo a
determinação de intimação das partes para ciência da decisão, o prazo recursal terá início na
data de sua prolação, se publicada em audiência para a qual foram, as partes, regularmente
intimadas. Nesse contexto, a publicação de fl. 150 não teve o condão de reabrir o prazo
recursal. (TRT1 - 2ª Turma- Rel. José Antonio Piton - 0001485-44.2012.5.01.0072 - 28/1/2014.)

